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T E N G E L E I D E 

De Vereniging van Kamers van Koophandel en Fabrieken in Nederland is op de ge
lukkige gedachte gekomen om op haar bijzondere ledenvergadering 1978 de verkeers-
en vervoerproblemen aan de orde te stellen. Op haar vergadering te Rotterdam, al
waar de Kamer van Koophandel 175 jaar bestaat, werd dit onderwerp "Verkeer en 
Vervoer in streek en stad; waarheen?" door een aantal sprekers van alle zijden belicht. 

De Redactie achtte het onderwerp van zoveel belang voor de lezers, dat zij besloten 
heeft er een geheel nummer aan te wijden. 

Het gekozen onderwerp staat zeker in de belangstelling en dit is ook niet verwonder
l i jk; immers de overheid beïnvloedt de mogelijkheden voor de verkeersafwikkeling 
maar dit heeft uiteraard gevolgen voor particulieren en bedrijven, die vaak moeilijk
heden ondervinden. 
Als oorzaken van de ondervonden moeilijkheden worden enerzijds foutieve beslis
singen op het gebied van de ruimtelijke ordening en stedelijke ordening genoemd 
(waardoor talrijke mensen de steden en de agglomeraties de rug hebben toegekeerd), 
en anderzijds de sterk toegenomen mobiliteit welke laatste uiteraard samenhangt met 
een toegenomen welvaart. 

De feitelijke gang van zaken heeft er o.a. toe geleid dat de steden en met name de 
binnensteden steeds moeilijker toegankelijk zijn geworden voor bepaalde soorten 
verkeer. 
Dit heeft op haar beurt geleid tot stijgende transportkosten voor bedrijven in de 
binnenstad en daardoor hogere kosten van de produkten die aldaar worden verkocht. 
Het is dan ook geen wonder, dat talrijke suggesties worden gedaan om tot een betere 
aanpak te komen met minder nadelen voor het bedrijfsleven en ook voor particu
lieren. 

Zo wordt een betere integrale aanpak bepleit van ruimtelijke ordening en verkeer en 
vervoer tesamen. Daarbij wordt tevens veel aandacht gegeven aan verbeterde finan
cieringsmogelijkheden door middel van een fonds om zo tot een geplande integrale 
aanpak te komen. 

Hoewel de wenselijkheid hiervan wordt erkend, lijken de mogelijkheden om tot een 
soort verkeersfonds te komen echter politiek zeer gering. 
Tevens wordt beklemtoond dat de verkeers- en vervoerproblematiek zeer verschillend 
is in stad en streek en zeker niet door het alleen benaderen van één vervoersoort kan 
worden opgelost. 
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Deze oplossing zal van een aantal vervoersoorten tegelijk moeten komen, die goed op 
elkaar moeten worden afgestemd. 

Ook het introduceren van nieuwe communicatietechnieken en techniek ter verbete
ring van de bestaande communicatie-systemen komen uitgebreid aan de orde. Op dit 
moment lijken vele van deze technieken nog ver verwijderd van de praktische toepas
sing maar de ervaring heeft geleerd, dat ze soms eerder worden gebruikt dan we nu 
verwachten. 
De bijeenkomst heeft uiteraard geen pasklare oplossingen kunnen geven van de ver
keers- en vervoerproblematiek. Ze heeft er wel de aandacht op gevestigd dat het de 
economische achterliggende factoren zijn die door het verkeer en vervoer worden be
ïnvloed en dat aan deze economische faktoren in het verleden te weinig aandacht is 
besteed. 

DE REDACTIE 
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O P E N I N G S S P E E C H 
door 

mevrouw drs. N. Smit-Kroes, 
staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat 

Ik heb nog niet zo lang geleden in Burum, via een tweede satelliet-antenne recht
streeks in verbinding gestaan met Djakarta. In schreef een korte tekst en dankzij de 
schrijftelefoon werd deze tekst leesbaar in het verre Oosten. Dat is nog eens vervoer! 
Het congres, dat u vandaag gaat houden heeft het vervoer hoog in het vaandel ge
schreven en zelfs mede tot thema verheven. En aan dat onderwerp - u hebt het stel
lig vooruit beseft — kan deze staatssecretaris nu eenmaal geen weerstand bieden. Ik 
kan me er gelukkig ook vrijuit mee bezighouden, omdat het begrip "vervoer" uit
drukkelijk voorkomt in mijn - laat ik maar zeggen — taakomschrijving. Hier sta ik 
dus en ik kan niet anders. 

Ik ben niet voor niets begonnen met een korte herinnering aan de telecommunicatie, 
ook al komt dit woord niet voor in het thema van uw congres, dat volledig luidt: 
"Verkeer en vervoer in stad en streek, waarheen?" Want de woorden telecommunica
tie, verkeer en vervoer behoren natuurlijk bij elkaar: er bestaat een wonderlijk ver
band tussen hen. 
Wonderlijk, omdat zij elkaar aan de ene kant kunnen versterken en stimuleren en aan 
de andere kant elkaar kunnen uitsluiten en zelfs vervangen. 
Maar deze schijnbare tegenspraak heeft niet geleid tot de opheffing van de een door 
de ander: integendeel. Overzien we wat er in de afgelopen jaren is gebeurd, dan heb
ben ze alle drie als gemeenschappelijk feit, hun geweldige expansie. De investeringen 
in de moderne communicatiesystemen zijn inherent aan de ontwikkelingen in het 
verkeer en vervoer zoals u terecht constateert in uw toelichting op het congresthema. 

Dames en heren, dat telecommunicatie verkeer en vervoer beihvloedt, en omgekeerd 
dat verkeer en vervoer de sector van de telecommunicatie beroeren, staat vast. Maar 
hoe dit proces precies in zijn werk gaat en hoe de rolverdeling tussen hen eruit ziet, 
dat is nog nooit exact onderzocht. We kunnen er natuurlijk wel iets over zeggen. 
Neem bijvoorbeeld de telefoon. Bij het overbrengen van individuele informatie vormt 
de telefoon een alternatief voor, wat men dan zo noemt, de fysieke verplaatsing. Hoe 
goed dit alternatief werkt blijkt uit het volgende: dit jaar zuilen bijna vierenhalf mil
jard telefoongesprekken worden afgewikkeld. 
Ongeveer driekwart van deze gesprekken wordt gevoerd binnen het zogenaamde basis
gebied. Ongetwijfeld — maar dit even terzijde — wordt dit in de hand gewerkt door
dat het telefoneren in dit gebied nog steeds zestien cent per gesprek kost, ongeacht 
de duur. Maar toch, driekwart van de vierenhalf miljard gesprekken binnen het basis
gebied. Daaruit mag de conclusie volgen dat de telefoon voor de korte afstand veruit 
het snelste en goedkoopste "vervoermedium" is om informatie over te brengen. 
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Leidt dit nu tot een zekere vervanging van andere verkeersmedia? Datzou toch logisch 
zijn: je belt immers, zegt wat je te zeggen hebt, en dan hoefje niet meer op stap. 
Het is echter eerder denkbaar, dat het telefoonverkeer - juist door zijn mogelijkheid 
om op korte termijn afspraken te maken — het personenverkeer bevordert. Hier komt 
weer dat wonderlijke verband — waar ik zoeven over sprak — om de hoek kijken: in 
principe kan de telefoon vervangend werken, in de praktijk blijkt dat ze stimulerend 
werkt. 

Een verdere uitbreiding van het telefonisch verkeer is het telefonisch vergaderen: 
thans is het mogelijk met maximaal twintig personen, van wie dan nog drie in het 
buitenland mogen zitten, telefonisch te overleggen. Dit telefonisch vergaderen, in 
1959 nog 440 vergaderingen per jaar, is vooral na 1972 sterk vooruitgegaan. In 1977 
bijvoorbeeld werd er 3.288 maal vergaderd; een groei van veertig procent in vergelij
king met 1976. 

Is er nu een duidelijk, meetbaar effect van dit telefonisch vergaderen zichtbaar voor 
het patroon van fysieke verplaatsingen? Het antwoord is voorlopig nee. Maar mis
schien komt dit nog, als we bekijken hoeveel groei in het telefonisch verkeer moge
lijk is. Wat de abonnneegesprekken bijvoorbeeld betreft, wordt er maar gemiddeld 
een kwartier per dag gebruik gemaakt van het telefoonnet. Dat wil zeggen, als we de 
gemiddelde tijdsduur van alle gesprekken aan elkaar plakken. Dit betekent, dat het 
net een grote overcapaciteit bezit, waarin nog vele mogelijkheden schuilen. En pas 
als deze mogelijkheden volledig worden benut, dan pas kunnen we misschien - ik 
zeg misschien - eiders in het verkeerspatroon de gevolgen daarvan herkennen. 

Dames en heren, hoewel ik besef dat de telecommunicatie ook andere middelen bezit 
om met elkaar in contact te komen, spreek ik zo veel over de telefoon, omdat juist 
dit middel bij uitstek past in het totale verkeers- en vervoergebeuren. 
Ik denk hierbij aan de autotelefoon, die de PTT begin volgend jaar gaat invoeren. In 
feite is de autotelefoon een automatische mobilifoon: er kan een directe verbinding, 
zonder tussenkomst van een centrale, worden geschapen. 

In zekere zin kan men de autotelefoon beschouwen als de directe schakel tussen tele
communicatie en het patroon van fysieke verplaatsingen en goederentransport. En 
natuurlijk denk ik, als staatssecretaris die ook verantwoordelijk is voor het goederen
vervoer, vooral aan de kansen die de autotelefoon het goederentransport kan bieden. 
In uw kring hoef ik deze gedachte niet verder uit te werken. 

Dames en heren, nu ik telecommunicatie en goedererenvervoer toch al in één adem 
heb genoemd, biedt dit mij een goede gelegenheid voor een overstapje. Als titel voor 
een inleiding heb ik zien staan "Goederenvervoer in streek en stad, moet dat nog in 
de toekomst?" Met voorbijgaan aan de mogelijkheden die de sciencefiction literatuur 
ons voorschotelt op het gebied van het overseinen van vaste goederen, denk ik dat het 
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goederentransport zoals wij dat kennen, nog zeer lang essentieel en onvervangbaar 
bl i j f t . Mijn beleid gaat daar in elk geval van uit. Vooral de activiteiten in de steden 
blijven afhankelijk van het aan- en afvoeren van goederen. De vele functies die een 
stedelijke samenleving bezit, hebben alle behoefte aan vervoer, zij het dat deze be
hoefte verschilt naar plaats, tijd en intensiteit. De verkeersruimte die hiervoor ter 
beschikking staat is echter niet van elastiek: de ruimte die er is moet nu eenmaal door 
allen worden gedeeld, en - hier komt de overheid om de hoek kijken - voor allen 
worden verdeeld. 

Onnodig te zeggen dat dit spanningen oproept. De afgelopen jaren hebben dat be
wezen. Die spanning heerst met name tussen personenvervoer en goederenvervoer. 
Het vervoer van personen hoeft niet persé per auto, maar kan door andere ver
voermiddelen worden vervangen. Dit geldt niet voor het goederenvervoer en hier
in schuilt het specifieke karakter van dit vervoer. 
Neemt de overheid nu maatregelen om het gebruik van de personenwagen te beper
ken, dan dreigt daarmee het gevaar dat ook het goederenvervoer - dat immers ge
bruik maakt van dezelfde infrastructuur - ernstig wordt geschaad. En schade aan het 
goederenvervoer betekent automatisch, een belemmering van het stedelijk functio
neren. 

Dames en heren, ik meen dat bij het opstellen van verkeerscirculatieplannen meer 
aandacht aan dit probleem moet worden geschonken. Het is duidelijk, dat niet 
alle categorieën verkeersdeelnemers op elk moment dat hen past, op iedere plaats in de 
stad kunnen parkeren, laden of lossen. Maar wel is het mogelijk bij de afweging van 
belangen, meer dan thans nog geschiedt, rekening te houden met de specifieke functie 
van het goederentransport. Op het ministerie werkt men thans - uitgaande van dit 
idee - aan de aanpassing van de richtlijnen voor het opstellen van verkeerscirculatie
plannen. Daarbij komt onder meer aan de orde dat de stedelijke activiteiten die men 
wenst, eerst in operationele termen gevat moeten worden, om op basis daarvan nor
men te ontwikkelen aan de hand waarvan men de belangen bevredigend kan afwegen. 
Dit brengt met zich mee, dat de gemeenten zich eerst eens duidelijk voor ogen moeten 
stellen, welke activiteiten zij wensen voor met name het functioneren van de binnen
stad. Pas als daarover overeenstemming bestaat, kan een koers voor de langere termijn 
worden uitgezet. Ik verheel me niet, dat dit gevolgen kan hebben voor bijvoorbeeld 
bedrijven, die wèl veel vervoer oproepen, maar niet voor hun voortbestaan afhanke
li jk zijn van een vestiging in de binnenstad. Zulke bedrijven zouden dan zo mogelijk 
verplaatst moeten worden. Ook door zulke maatregelen kan op de lange duur een deel 
van de verkeersproblematiek worden opgelost. 

Dames en heren, van telecommunicatie naar verkeer en goederenvervoer: het is maar 
een stap. U gaat zich vandaag daarmee bezighouden. Ik heb slechts hier en daar zaken 
aangestipt die misschien in de discussie meegenomen kunnen worden. In de hoop, dat 
deze discussie vruchten zal afwerpen, verklaar ik het congres voor geopend. 
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D E O R D E N I N G V A N D E R U I M T E I N S T R E E l i E N S T A D ; 
IS E R I N D E T O E K O M S T N O G B E H O E F T E A A N E N R U I M T E Y<? 

V E R K E E R E N V E R V O E R ? 

door 
Prof. Dr. L.H. Klaassen en Drs. J.A. Bourdrez, 

Nederlands Economisch Instituut. 

1. De ruimtelijke- en verkeers- en vervoerproblematiek 

Sprekende over de huidige verkeers- en vervoerproblemen dienen we ons te realiseren 
dat deze zich in hoofdzaak voordoen 
— bij het week-einde verkeer, in het bijzonder in de vakantieperiodes; 
- in de nabijheid van en in de grote stedelijke agglomeraties. 

Aan dit eerste punt zal in deze beschouwing geen verdere aandacht worden besteed, 
daar deze problematiek buiten het kader van het centrale onderwerp van dit congres 
valt, te weten: "Verkeer en vervoer in streek en stad; waarheen?" 
De verkeers- en vervoerproblemen nabij en in de grote stedelijke agglomeraties doen 
zich in het bijzonder voor gedurende de ochtend- en avondpiekuren op de grote aan-
en afvoerwegen naar en van de betreffende grote steden alsmede, zij het in mindere 
mate, gedurende de rest van de dag, in de binnensteden daarvan. Alvorens nader in te 
gaan op de remedies ter opheffing van voornoemde problemen verdient het aanbeve
ling een aantal factoren in beschouwing te nemen, welke in belangrijke mate hebben 
bijgedragen tot de eerder vermelde problematiek. 

De gedachten gaan hierbij in de eerste plaats uit naar het suburbanisatieverschijnsel 
dat zowel in de zestiger jaren alsmede in dit decennium een aanzienlijke omvang 
heeft aangenomen. Dit verschijnsel, mogelijk geworden door de toegenomen welvaart 
en het daarmede samenhangende toegenomen autoverkeer, heeft geleid tot zeer aan
zienlijke woon-werkstromen in de piekuren op de hoofd aan- en afvoerwegen en tot 
ernstige parkeerproblemen in de binnensteden. 
De suburbanisatie is mede in de hand gewerkt door de omstandigheid dat de kwali
teit der woningen in de binnenstad geen gelijke tred heeft gehouden met de als gevolg 
van het gestegen reële inkomen, toegenomen woonwensen. Ook, als gevolg van het 
toegenomen autoverkeer slechter geworden woonklimaat, o.a. tot uiting komende in 
een toegenomen geluidshinder en luchtverontreiniging, heeft eveneens tot een "vlucht 
uit de (binnen)stad" bijgedragen. Ten gevolge van parkeerproblemen voor personen
wagens en vrachtauto's en sterk toegenomen congestie in de binnensteden is voorts 
de "bereikbaarheid" daarvan duidelijk afgenomen en dit heeft er in bepaalde gevallen 
toe geleid dat bedrijven zich uit het centrum verplaatsen naar de perijirie der stad dan 
wel naar gebieden buiten de stad. 
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In de zestiger jaren en in het begin der zeventiger jaren vond de stadsvernieuwing in 
belangrijke mate plaats in de vorm van krottenopruiming en verkeersdoorbraken; vrij
komende ruimten werden benut voor de bouw van kantoren. De verschuiving van 
woningbouw naar kantorenbouw heeft de levendigheid en aantrekkelijkheid der 
binnensteden aangetast, waardoor een extra impuls tot suburbanisatie werd gegeven. 
Ook het gevoel van onveiligheid, al dan niet gerechtvaardigd, is mede een stimulans 
geweest voor de uittocht uit de binnenstad. 

Bij de bestudering van de verschillende factoren welke in het verleden hebben bij
gedragen tot de suburbanisatie, kan niet aan de indruk worden ontkomen dat het 
ontbreken van een visie dan wel het hebben van een onjuiste visie bij bestuurders, 
planologen en stedebouwkundigen, op de functie van de binnenstad, in zeer be
langrijke mate tot de vlucht uit de binnenstad en dus tot de suburbanisatie, heeft 
bijgedragen. 

Het bovenstaande is ook duidelijk naar voren gekomen op het congres van uw Vereni
ging, gehouden in oktober 1977 te Dordrecht, waarbij als centraal thema was ge
kozen: "Bedrijfsleven en stadsvernieuwing". In het bijzonder hebben de inleiders 
Prof. Dr. L. Bak in zijn voordracht "Bedrijfsleven in de binnenstad: kind van de reke
ning" en Ir. A, van Hengel in zijn inleiding: "De stad, leerschool van de samenleving" 
zeer behartigenswaardige dingen gezegd, zowel ten aanzien van de huidige misère 
waarin we verkeren als ten aanzien van de functie van de binnenstad. Herlezing van 
deze voordrachten dient, juist in het kader van dit congres, ten zeerste te worden aan
bevolen! 

De oorzaken van de huidige verkeers- en vervoerproblemen in de Randstad en in en 
nabij de stedelijke agglomeraties liggen uiteraard niet uitsluitend in een wat minder 
gelukkig beleid ten aanzien van de indeling der ruimte; ook de sterk toegenomen 
mobiliteit heeft een belangrijke rol gespeeld. Zoals ook onderzoekingen van Dr. G. 
Hupkes indiceren is vermoedelijk de tijd welke aan vervoer wordt besteed, globaal 
genomen, voor het individu min of meer een constante. Indien dit juist zou zijn, dan 
zou dit betekenen dat het overgaan op een sneller vervoermiddel resulteert in een toe
neming van de ritlengte. De groei van het gemiddelde reële inkomen der individuen 
en huishoudingen, gecombineerd met een gedurende een lange periode plaatsvinden
de reële daling van de aanschafkosten der personenauto's, heeft een verschuiving te
weeggebracht van verplaatsingen te voet en per fiets naar verplaatsingen per auto. 
Deze verschuiving in de voertuigkeuze heeft de suburbanisatie mogelijk gemaakt en 
geleid tot een toeneming van de gemiddelde ritlengte. 

Los van de, trouwens afnemende, betekenis van de personenauto als status symbool, 
heeft de auto de communicatiemogelijkheden vergroot, de gezichtskring van het in
dividu uitgebreid en een gevoel van "bewegingsvrijheid" teweeggebracht. Al deze fac
toren hebben ertoe bijgedragen dat het autobezit en -gebruik als een aanmerkelijk 
onderdeel van de welzijnsbeleving door het individu wordt ervaren. 
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De verkeersdeelnemer wordt veelal echter slechts ten dele geconfronteerd met de 
maatschappelijke lasten welke zijn rit met zich brengt, zodat een aantal ritten plaats
vindt waarvan het maatschappelijk nut niet opweegt tegen de daarmede samenhan
gende maatschappelijke kosten: een andere vervoerwijzekeuze dan wel een ander tijd
stip van verplaatsing zou in dat geval de voorkeur hebben verdiend. Het vorenstaande 
geldt uiteraard ook voor het personenautogebruik: volledige confrontatie met de ver
oorzaakte maatschappelijke kosten zou kunnen leiden tot een verschuiving van de 
verplaatsing van de piekuren naar de overige uren van de dag en tot een andere ver
voerwijzekeuze; hierbij kan worden gedacht aan openbaar vervoer, fiets, car-pooling. 
Omdat voornoemde confrontatie niet heeft plaatsgevonden heeft het personenauto
verkeer een, uit maatschappelijk oogpunt bezien, te grote groei te zien gegeven en 
daarmede de verkeers- en vervoerproblematiek in de binnensteden onnodig vergroot 
en de suburbanisatie extra gestimuleerd. 

2. Denkbare structuurveranderingen 

De in het voorgaande genoemde fouten die bij de planning van onze steden zijn ge
maakt, laten zich niet meer op eenvoudige wijze corrigeren. In het bijzonder voor de 
grotere steden in ons land werken er een aantal factoren die het uiterst moeilijk zul
len maken alsnog een betere fysieke structuur van de stad, die niet alleen voor het 
beter functioneren daarvan als sociaal, cultureel en economisch centrum gewenst zou 
zijn, doch ook wezenlijk verkeersvoordelen met zich brengt, te bereiken. 

Verschillende factoren zijn hiervoor verantwoordelijk. De meest belangrijke is wel, dat 
de bevolking der grote steden al sinds geruime tijd niet meer stijgt en sinds een tiental 
jaren zelfs aanzienlijk afneemt. Dit geldt niet alleen voor de centrale gemeentes der 
agglomeraties doch ook voor de agglomeraties zelf * ) . Niet slechts de "core" of cen
trale gemeente heeft een negatieve bevolkingsgroei doch sinds enkele jaren ook de 
"ring" bestaande uit de omliggende gemeenten die aan het hieronder genoemde crite
rium voldoen. Dit fenomeen doet zich juist in de grootste gemeenten voor waar de 
noodzaak tot structuuraanpassingen het sterkste wordt gevoeld. 

Vermeld zij, dat het zich bij dit verschijnsel geenszins om een exclusief Nederlands 
verschijnsel handelt. Het Center for Documentation and Coordination of Research in 
Social Sciences in Wenen heeft zojuist het eerste deel van een onderzoek afgesloten 
naar de kosten van de stedelijke groei **) waaruit duidelijk blijkt dat vrijwel alle 
grote agglomeraties in West-Europa een bevolkingsdaling te zien geven en deze daling 
zich na 1970 op drastische wijze heeft versterkt. Welke de consequenties zuilen zijn 
van deze daling is nog niet geheel te overzien doch het is waarschijnlijk dat binnen¬

*) Een gemeente wordt hier geacht tot de agglomeratie te behoren als 15% of meer van de 

beroepsbevolking dezer gemeente dagelijks op de centrale stad pendelt. 

**) CURB-project (Costs of Urban Growth). 
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kort de bevolkingsdaling zal overgaan in een daling van het aantal huishoudens waar
door vanaf dat moment de vraag naar woningen in absolute zin zal gaan afnemen. 
Waar die zal gaan afnemen en welke soort woningen zal komen leeg te staan zal in de 
tweede fase van het CURB-project nader worden onderzocht. 
Hoe ook de uitkomst van dit onderzoek moge zijn, zeker is wel dat zich mèt de daling 
van het aantal huishoudens een verandering in het stedelijk patroon van de grote 
steden zal gaan voltrekken die in ieder geval niet zal bijdragen tot een vergroting van 
de speelruimte van het beleid van de stedelijke autoriteiten. 

Slechts een krachtige re-urbanisatiepolitiek zal hier nog enigermate verlichting kun
nen brengen. Een verbod tot het bouwen van kantoren in binnensteden, het stimu
leren van de bouw van aantrekkelijke woningen aldaar volgens een gedifferentieerd 
patroon en het zoveel mogelijk bevorderen van bestemmingsveranderingen van pan
den in het centrum die oorspronkelijk als woonpanden zijn gebouwd maar in de loop 
der tijd als kantoorruimte in gebruik zijn genomen, kunnen nog enigermate bijdragen 
tot het vertragen van het proces van neergang. Zij kunnen nog enigszins het verkeers
probleem verlichten en bijdragen tot het herstellen van de functie die binnensteden 
moeten uitoefenen wil de stad als geheel harmonisch kunnen functioneren. 

De middelgrote en kleinere steden bevinden zich in een andere positie. Blijkens het 
hierboven vermelde onderzoek bevinden vele dezer steden zich (nog) in een groeifase 
en groeien des te sterker naarmate de grote steden sneller dalen. Het zich simultaan 
voordoen van beide verschijnselen maakt ons duidelijk dat de studie van stedelijke 
vraagstukken zich naar alle waarschijnlijkheid in het verleden teveel heeft bezigge
houden met individuele steden en te weinig met de dynamiek van het stedelijk 
systeem als totaliteit. In ieder geval liggen de mogelijkheden voor de kleinere en mid
delgrote steden veel gunstiger. De aanpassing van het stedelijk patroon is nu eenmaal 
eenvoudiger in de groeifase dan in een fase van neergang. Het voorbeeld van de grote 
steden kan de kleinere steden als afschrikwekkend voorbeeld dienen bij het ontwer
pen hunner toekomstige stedelijke structuren. In beide soorten steden zullen evenwel 
slechts vruchten van de politiek van de gemeentelijke overheden verwacht kunnen 
worden indien de verkeersproblematiek wordt geplaatst in een integraal kader. Daar
op zal in het volgende.nader worden ingegaan. 

3. Integrale planning 

De laatste vierhonderd jaren heeft de Westerse wereld een formidabele ontwikkeling 
te zien gegeven van de exacte en technische wetenschappen; deze ontwikkeling heeft 
een technologische vooruitgang mogelijk gemaakt, die indrukwekkend is, maar waar
mede de culturele, bestuurlijke- en juridische- alsmede de mentaliteitsohtwikkeling 
bij bestuur en bevolking, geen gelijke tred heeft gehouden. De spanning tussen voor
noemde technologische ontwikkeling en de achtergebleven "overige" maatschappe-
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lijke ontwiWcelingen, heeft mede zijn uitdmkking gevonden in de minder gelukkige 
ruimtelijke structurering van agglomeraties en van binnensteden. 

Momenteel en in de naaste toekomst zal zeer veel technisch en medisch mogelijk zijn 
en zullen vele van deze mogelijkheden ook wenselijk zijn. In het verleden kon wat 
technisch mogelijk en tegelijkertijd ook wenselijk was, veelal worden gerealiseerd. De 
mogelijkheden zijn echter dusdanig sterk toegenomen dat zij niet allemaal, en zeker 
niet gelijktijdig, kunnen worden gerealiseerd. De nationale economie en de overheids
financiën alsmede de toenemende schaarste aan ruimte, grondstoffen en energie
dragers stellen duidelijke grenzen aan technische en medische ontwikkelingen en leg
gen hun beperkingen op ten aanzien van beschikbare middelen voor stedelijk-plano-
logische ontwikkelingen alsmede van de gewenste rail- en weginfrastructuur en op de 
mogelijkheden tot financiering van tekorten van de openbare vervoerbedrijven. 
Sterker nog dan in het verleden zullen derhalve in de toekomst maatschappelijke-, 
economische- en financiële prioriteiten door de verschillende overheden moeten 
worden gesteld, omdat niet voldoende middelen aanwezig zullen zijn om alle wense
lijke ontwikkelingen ook te realiseren. Het vorenstaande geldt a fortiori nu Neder
land met een stagnerende economische groei en de daarmee samenhangend zeer be
perkte speelruimte in de overheidsbudgetten wordt geconfronteerd. Een en ander 
noodzaakt ook tot een optimaal gebruik van de zeer beperkte middelen, welke be
schikbaar zijn c.q. zullen komen voor ruimtelijke herstructurering, voor verkeer en 
vervoer en voor de daarmede samenhangende weg- en railinfrastructuur. Dit alles dwingt 
tot een integrale benadering van de betreffende problematiek op nationaal-, provin
ciaal-, regionaal- en gemeentelijk niveau, o.a. door middel van zowel verticale- als 
horizontale integratie. Onder het eerste wordt verstaan het afstemmen van plannen 
op verschillend bestuurlijk niveau op elkaar, het tweede houdt in het afstemmen van 
plannen van aangrenzende gebieden op elkaar. Integrale planning veronderstelt voorts 
een continue stroom van relevante informatie tussen de verschillende planning-instan
ties. Bij deze integrale planning en bij de informatie-uitwisseling zullen de provincies 
(nieuwe stijl) een belangrijke rol hebben te vervullen. Opgemerkt moge in dit kader 
nog worden dat de (integrale) planning uiteraard niet dient te zijn gericht op het be
reiken van een optimale situatie in een bepaald jaar, maar op het realiseren van een 
optimale ontwikkeling in de t i jd. 

Wat in het voorgaande over integrale planning in het algemeen is opgemerkt, geldt 
ook voor integrale planning op regionaal- en gemeentelijk niveau. Op elkaar zullen 
moeten worden afgestemd stedelijke herstructureringsprogramma's, verkeers- en ver
voerplannen, verkeerscirculatie- en parkeerplannen, enz. 
Uiteraard zal de gehele planningprocedure geplaatst dienen te worden in het kader 
van het vigerend bestuurlijk en juridisch systeem en in het raamwerk van de beschikbare 
financiële middelen. Dit laatste houdt vanzelfsprekend in dat enerzijds de planning rea
listisch zal dienen te zijn en anderzijds dat prioriteiten zullen moeten worden gesteld 
en dat fasering bij de uitvoering van projecten in vele gevallen noodzakelijk zal zijn. 
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4. (Marginale) bijsturing 

Omdat in het verleden omvangrijke woningbouw- en utiliteitsbouwprojecten zijn uit
gevoerd en stedelijke bestemmingsplannen zijn gerealiseerd en bovendien de voorbe
reiding van vele nieuwe ruimtelijke plannen reeds in een dusdanige fase is, dat wij
zigingen daarin tot aanzienlijke vertragingen in de uitvoering daarvan alsmede tot 
aanmerkelijke kostenverhogingen zullen leiden, zijn de mogelijkheden tot bijsturing 
van ruimtelijke ontwikkelingen beperkt. De omstandigheid dat de Nederlandse bevol
king bijna haar maximale omvang heeft bereikt, draagt uiteraard bij tot de beperking 
van de speelruimte, welke men heeft voor de bijsturing van bepaalde ruimtelijke ont
wikkelingen. 
De benadering van de problematiek is daardoor in feite een marginale geworden, 
dwingend opgelegd door de beperkte financiële middelen der verschillende over
heden. In de marginale benadering speelt de opheffing van knelpunten een grote rol. 

Knelpunten kunnen worden opgeheven met relatief geringe maatschappelijke kosten, 
terwijl de verkregen maatschappelijke baten meestal aanzienlijk zijn, zodat in het al
gemeen een gunstige maatschappelijke baten-kostenverhouding wordt verkregen. 
Hierdoor komen projecten ter opheffing van knelpunten veelal hoog in de prioritei-
tenschaal terecht. Het bovenstaande geldt ook bij de oplossing van congestieproble
men voor zover het de stedelijke en buitenstedelijke weginfrastructuur betreft. M.a.w. 
de oplossing van laatstgenoemde problemen zal in de eerste plaats moeten worden 
gezocht in het opheffen van knelpunten door het uitvoeren van infrastructurele wer
ken van zeer beperkte omvang alsmede door het treffen van verkeerstechnische maat
regelen. Vervolgens zal een oplossing van de verkeerscongesties moeten worden ge
zocht in capaciteitsuitbreiding van bestaande wegen door verbreding der bestaande 
wegen, een betere verkeersbegeleiding en eventueel door het scheiden van de ver
schillende verkeerssoorten (langzaam- en snelverkeer). Gelet op de schaarse ruimte, 
planologische- en milieubezwaren en rekening houdende met de beschikbare finan
ciële middelen zal als uiterste remedie tot de aanleg van nieuwe weg- en railinfra
structuur moeten worden overgegaan. Wat dit laatste betreft kan een uitzondering 
worden gemaakt voor de aanleg van rondwegen, bestemd voor het doorgaande ver
keer, ter ontlasting van de stedelijke centra; hierdoor zullen zich minder snel capaci
teitsproblemen voordoen in de binnensteden en wordt het woon- en leefklimaat 
gunstig beihvloed (te denken valt hierbij aan geluidshinder, luchtverontreiniging en 
veiligheid) en worden ingrijpende maatregelen in de binnenstedelijke structuur min
der noodzakelijk. 

Een marginale benadering moet uiteraard ook worden gevolgd bij de aanpassing van 
de ruimtelijke structuur. In het voorgaande werd reeds aangeduid dat een andere 
ruimtelijke vormgeving van stedelijke agglomeraties een efficiënter gebruik van be
staande stedelijke wegen kan bewerkstelligen. In het bijzonder werd daarbij ge
doeld op een evenwichtiger spreiding van woon- en werkplaatsen. In de meeste 
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steden vormen de centra concentraties van werkplaatsen en bieden relatief weinig 
mogelijkheid tot wonen. In de loop der jaren is deze onevenwichtigheid verder toe
genomen en werd het zelfs in navolging van de Verenigde Staten gebruik van een 
Central Business District te spreken alsof het een min of meer natuurlijk fenomeen, 
of nog sterker gezegd, gewenst zou zijn, dat zich dergelijke samenballingen van werk
gelegenheid in een stedelijke agglomeratie gaan vormen. Het resultaat, een stroom 
pendelaars in de richting van de stad gedurende de eenzijdige ochtendpiek en een 
eveneens (in de tegengestelde richting) een eenzijdige avondpiek van het centrum 
naar de buitenwijken impHceert een uiterst inefficiënt gebruik van de ruimte in het 
algemeen en van de wegeninfrastructuur zowel als van het openbaar vervoer in het 
bijzonder. Congestie bij het wegenverkeer en een in zeer grote tekorten resulterende 
onderbezetting van het materieel van het openbaar vervoer buiten de éénzijdig ge
richte piekuren zijn hiervan het gevolg geweest. 
Thans wordt in verschillende gemeenten getracht de balans te herstellen door verdere 
kantoorbouw in het centrum tegen te gaan en de woningbouw aldaar te bevorderen 
waarmee op langere termijn een lagere en tweezijdig gerichte piekbelasting van de 
wegen zowel als van het openbaar vervoer kan worden bereikt. Een dergelijke poli
tiek kan in aanzienlijke mate bijdragen tot de oplossing van de stedelijke verkeers
problemen. De gemeente Rotterdam heeft duidelijk deze weg ingeslagen. Ook hier 
geldt uiteraard dat de benadering een marginale moet zijn. Dit betekent overigens 
niet dat zo een benadering onaantrekkelijk is. Zelfs indien maatregelen als hierboven 
aangeduid alleen maar kunnen voorkomen dat de situatie verslechterd, is er reeds zeer 
veel bereikt. 

5. Infrastructuurfondsen 

De integratie, de onderlinge afweging van het belang van de verschillende vervoer
wijzen alsmede het hanteren van het verkeers- en vervoersysteem als sturend me
chanisme bij de ruimtelijke ordening, kan in belangrijke mate worden bereikt door 
een integrale aanpak van de investeringen in de infrastructuur waardoor tevens een 
optimale aanwending van de schaarse overheidsmiddelen voor infrastructurele pro
jecten kan worden bewerkstelligd. Omdat de belangrijkste vervoerwijzen het weg
vervoer en het railvervoer zijn, ligt het voor de hand dat gestart zal dienen te worden 
met de integrale planning van de investeringen in de stedelijke en buitenstedelijke 
weg- en railinfrastructuur. 
Deze integrale aanpak van investeringen kan plaatsvinden met behulp van infrastruc
tuurfondsen. De motieven welke pleiten voor fondsvorming kunnen worden herleid 
tot: 
— algemene budgettaire moeilijkheden bij de verschillende overheden; 
— gedeeltelijke financiering van railinfrastructuur door het wegvervoer, zonder dat 

hierbij in voldoende mate een juiste belangenafweging plaatsvindt; 
— de wenselijkheid om continuiteit in de financiering te waarborgen. 

316 



In dit kader kan de volgende opmerking worden gemaakt. De aanhangers van de 
"openbare financiën" idee maken veelal bezwaar tegen fondsvorming, daar door 
fondsvorming de besUssingsmogelijkheden van regering en parlement worden be
perkt en geen optimale afweging van belangen meer kan plaatsvinden. Hoewel in the
orie deze opvatting wel juist is, leert de praktijk dat vrijwel steeds korte termijn en 
ad hoc-beslissingen het in de politieke arena winnen van de lange termijnoplossingen 
en waardoor dan ook zonder fonds geen optimale afweging van belangen plaatsvindt. 

Bij de opzet van een infrastructuurfonds wordt gedacht aan een nationaal infrastruc
tuurfonds en sub-fondsen voor de provincies en voor enkele (zeer grote) gemeenten 
(agglomeraties). De voeding van de sub-fondsen zal in hoofdzaak dienen plaats te 
vinden uit heffingen (opcenten, enz.). De reden dat sub-fondsen worden aanbevolen 
vindt zijn motivering in het uitgangspunt dat met een hiërarchie van wegen een 
hiërarchie van fondsen samenhangt. Daarbij is tevens verondersteld dat op een lager 
bestuursniveau beter met specifieke lokale omstandigheden kan worden rekening ge
houden dan op een (te) hoog bestuursniveau. 

Nu werd er in het voorgaande bij herhaling op gewezen dat de huidige stedelijke 
verkeers- en vervoerproblematiek mede is geresulteerd uit een scheefgroei van de 
ruimtelijke structuren. Als maatregel om de stedelijke problemen als totaliteit en 
meer specifiek de verkeersproblemen te verlichten werd daarom gewezen op de 
wenselijkheid van een aanpassing van de ruimtelijke structuur op een zodanige wijze 
dat daardoor tegelijkertijd de functie van de binnenstad wordt hersteld en de ver
keersproblematiek wordt verlicht. Het ligt dan ook voor de hand de besteding van de 
gelden verkregen uit een infrastructuurfonds niet te nauw te binden aan de stedelijke 
infrastructuur, doch ook aan te wenden om bepaalde maatregelen te treffen die in
direct, d.w.z. via een mutatie in de ruimtelijke structuur bijdragen tot een verlich
ting van het verkeersprobleem. 

6. Het regionaal- en gemeentelijk verkeers- en vervoerbeleid 

In het voorgaande is aandacht besteed aan het bijsturen van de stedelijke ontwikke
lingen met behulp van ruimtelijke herstructureringen en investeringen in infrastruc
turele projecten. Het verkeers- en vervoergebeuren, in het bijzonder in de binnen
steden, is echter een zeer complexe aangelegenheid. Dit houdt in dat het niet moge
lijk zal zijn een gewenste verkeers- en vervoersituatie te scheppen uitsluitend met be
hulp van deze maatregelen. Een pakket van additionele maatregelen zal nodig zijn 
om een dusdanig verkeers- en vervoersysteem te creëeren dat enerzijds het welzijn 
van de betreffende stedelijke bevolking en de verdeling daarvan over de wijken zo 
gunstig mogelijk wordt en anderzijds de stad, en in het bijzonder de binnenstad op 
een optimale wijze tot ontwikkeling komt. 
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Uitgangspunt bij het beleid zal om deze reden dan ook moeten zijn een globaal quasi-
integraal ontwikkelingsplan voor de betreffende stad aangevende op welke wijze, in 
welke richting deze zich in de loop der t i jd zal dienen te ontwikkelen en welke maat
regelen vereist zijn om de ontwikkeling daadwerkelijk in deze richting te doen plaats
vinden. Een nadere uitwerking van zo een integraal plan zal o.a. leiden tot het op
stellen van parkeer- en verkeerscirculatieplannen. Het verkeerscirculatieplan wordt 
veelal opgezet in combinatie met een permanente of tijdelijke afsluiting van een ge
deelte der binnenstad voor alle of een gedeelte van het gemotoriseerde verkeer, waar
bij bijzondere aandacht wordt besteed aan de functie van het openbare vervoer. 

Om een en ander te realiseren alsmede om te voorkomen dat, uit maatschappelijk 
oogpunt, ongewenste ritten plaatsvinden kan o.a. aan de volgende soorten maat
regelen worden gedacht: 

— congestieheffingen in de piekuren en/of voor het gebruik van de binnenstedelijke 
infrastructuur; 

— parkeerheffingen in combinatie met parkeerverboden en parkeergarages en par
keerterreinen voor vracht- en bestelauto's; 

— parkeerinvesteringsregelingen voor bewoners; 
— vrije baan voor openbaar vervoer (inclusief taxi's) in bepaalde situaties en gedu

rende bepaalde tijdstippen van de dag; 
— hogere tarieven voor het openbaar vervoer gedurende de piekuren en lagere 

tarieven daarbuiten; 
— regelingen voor het bevoorraden van winkels en magazijnen in de binnenstad 

door vracht- en bestelauto's. 

De hier gegeven opsomming van maatregelen is uiteraard niet uitputtend. Het betref
fende pakket van verkeers- en vervoermaatregelen zal harmonisch en consistent van 
samenstelling dienen te zijn. Dit impliceert dat verschillende belangen op evenwichti
ge wijze tegenover elkaar moeten worden afgewogen. Deze belangen zijn: 

— verkeer- en vervoer contra gewenste stedelijke structuur; 
— bereikbaarheid der binnenstad contra leefbaarheid in deze binnenstad; hierbij 

zal het belang van het bedrijfsleven in de binnenstad een niet onbelangrijke fac
tor dienen te zijn; 

— personen- contra goederenvervoer; 
— openbaar- contra particulier vervoer; 
— snelverkeer contra langzaam verkeer, inclusief voetgangersverkeer; 
— wegvervoer contra railvervoer. 

Het geheel van maatregelen zal er op gericht moeten zijn om de verkeersdeelnemers 
ertoe te brengen een rationele keuze te doen zowel betreffende de vervoerwijze en de 
te volgen route, als ten aanzien van het tijdstip der verplaatsing. 
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In de volgende twee paragrafen zal nog op een aantal denkbare overige maatregelen 
worden ingegaan die een bijdrage in de verlichting van de verkeersproblemen kunnen 
leveren. Zij vallen ten dele buiten de competentie van de stedelijke resp. regionale 
autoriteiten. 

7. Overige verkeersstructuurverbeterende ontwikkelingen 

De in het voorgaande aangeduide maatregelen kunnen voorkomen dat in het stedelijk 
verkeer een verslechtering van de verkeerssituatie gaat optreden. Inmiddels is ook een 
andersoortige ontwikkeling opgetreden die heeft voorkomen dat er een grote additio
nele behoefte aan stedelijke verkeersinfrastructuur is opgetreden. Deels is deze het 
gevolg geweest van een wat andere opvatting over het begrip arbeid, deels is deze het 
gevolg geweest van de verkeerscongesties zelve. Gedacht wordt hierbij aan het ver
schijnsel dat de ochtend- en avondpieken niet meer in intensiteit zijn toegenomen 
maar wel in lengte. De pieken beginnen vroeger en eindigen later dan vroeger het ge
val was. 
Een factor die daartoe in belangrijke mate heeft bijgedragen is de invoering van de 
variabele werktijden die het mogelijk maakt vroeger met werken te beginnen en 
vroeger te eindigen en indien het werk later wordt aangevangen ook later daarmee op 
te houden.Een verbreding van de piek is daarvan het gevolg, die voorkomt dat de piek 
zelve hogere waarden bereikt. Een tweede factor die het verschijnsel in de hand heeft 
gewerkt, is de omvang van de piek zelf. De vertragingen waartoe deze hebben geleid 
hebben velen ertoe gebracht vooral ritten die niet met het woon-werkverkeer samen
hingen en dus tot op zekere hoogte verschuifbaar waren ook daadwerkelijk naar 
vroegere en/of latere tijdstippen te verschuiven. Vooral het winkelverkeer en het 
sociale verkeer hebben tot deze verschuiving bijgedragen, die zeker kan worden be
schouwd als een betere aanpassing van het verkeer aan de bestaande infrastructuur, 
ook al is dit laatste wat de invoering van de variabele werktijden betreft, daarvoor 
zeker niet het hoofdmotief geweest. Een aangenaam bijverschijnsel vormde het 
overigens wèl. 

Men zou zich overigens ook nog wel andere maatregelen kunnen voorstellen die een 
beter gebruik van de stedelijke infrastructuur zouden kunnen bewerkstelligen. Een 
maatregel die een aanzienlijk effect zou kunnen sorteren is bijvoorbeeld een verande
ring met betrekking tot de openings- en sluitingstijden van winkels, in het bijzonder 
voor zover deze zich in het centrum van de steden bevinden. Thans vallen deze tijden 
praktisch samen met die van het overige woon-werkverkeer zodat het winkelpersoneel 
dat niet onaanzienlijk van omvang is, tot dezelfde piek bijdraagt als bijvoorbeeld het 
kantoorpersoneel. Een verschuiving van de tijd dat de winkels geopend zijn naar bij
voorbeeld de periode van 10 uur 's-morgens tot 7 uur 's-avonds zou een aanzienlijke 
verbetering in de structuur van de verkeersstromen met zich kunnen brengen. Boven
dien zou een dergelijke verschuiving het voordeel hebben dat het overig personeel tijd 
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voor winkelen na de kantooruren krijgt. Dit zou niet alleen dit personeel doch ook de 
winkels zelve in de vorm van verhoogde omzetten ten goede kunnen komen. De merk
waardige opvattingen over dienstverlening die in Nederland (en Duitsland en Oosten
rijk) heersen maken het overigens niet waarschijnlijk dat deze maatregel ooit wordt 
doorgevoerd. Dat dit uit een oogpunt van de gewenstheid van een evenwichtiger ge
bruik van de stedelijke infrastructuur zowel als uit een oogpunt van dienstverlening 
aan de overige beroepsbevolking te betreuren valt, staat wel vast. Gelukkig heeft de 
invoering van de variabele werktijden de urgentie van deze maatregel wat verminderd. 
Niettemin bl i j f t het gewenst de mogelijkheid niet helemaal uit het oog te verhezen. 
Een nadere studie li jkt nog steeds noodzakelijk. Een dergelijke studie zou zich dienen 
te richten op de voorkeuren die er bij het winkelpersoneel èn het overig personeel be
staan, zowel alsop de besparing aan infrastructuur en vermindering van congestie die 
zo een maatregel met zich zou kunnen brengen. 

8. Infrastructurele split 

Vanouds kennen we in Nederland de neiging om bij de aanleg van wegen een zodanige 
indeling van de beschikbare ruimte na te streven dat afzonderlijke banen ter beschik
king komen van het snelverkeer, andere voor het rijwielverkeer en weer andere voor 
de voetgangers. Hoewel men geneigd zou zijn dit al een normale zaak te beschouwen 
leert reeds een oppervlakkige beschouwing dat, met uitzondering van Denemarken, 
de eigen infrastructuur voor de fiets vrijwel overal ontbreekt en zelfs in vele Europese 
landen, ook de eigen infrastructuur voor de voetgangers. Ook in ontwikkelingslanden 
wordt door de ontwerpers van de stedelijke infrastructuur soms slechts één rijweg 
ontworpen waarop zich al het verkeer moet afwikkelen; bij de ontwikkelingslanden 
speelt, naast het gebrek aan inzicht in de problematiek van gemengd verkeer ook de 
kosten een belangrijke rok 

In feite brengt de menging van verkeerssoorten met totaal verschillende snelheden en 
ook totaal verschillende kwetsbaarheden niet alleen veel grotere gevarenkansen met 
zich, maar vooral voor het snelverkeer, ook zeer aanzienlijke vertragingen die zo 
groot zijn dat ze zelfs in een ontwikkelingsland een eigen infrastructuur voor iedere 
verkeerssoc: ï re ;ht'aaidigsn. 

Een logische voortzetting van de gedachte van een "infrastructurele split", is de re
servering van bepaalde gedeelten van de infrastructuur voor de verschillende soorten 
snelverkeer op de weg. Vrije banen voor metro's zijn vanzelfsprekend, vrije banen 
voor trams beginnen meer en meer in gebruik te raken en een begin is reeds gemaakt 
met de introductie van vrije busbanen. 
In het algemeen wordt de rechtvaardiging van deze vrije banen gevonden in de grotere 
gemiddelde snelheid welke de ervan gebruik makende vervoermiddelen kunnen be
reiken hetgeen de aantrekkelijkheid ervan kan vergroten en dus op overige infrastruc
tuur besparend kan werken. 
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Minder vaak hoort men het waarschijnlijk betere argument dat het grotere aantal pas
sagiers bijvoorbeeld van een bus in de piekuren een zekere prioriteit in het verkeer 
rechtvaardigt. Voor allen geldt immers dat tijdsbesparing in het verkeer belangrijk is 
en als door middel van een vrije busbaan bereikt kan worden dat de totale tijdsbespa
ring van alle reizigers te zamen groter wordt, moet deze busbaan zinvol worden ge
acht. In deze situatie zijn immers de voordelen voor de busreizigers groter dan de na
delen voor de overige deelnemers aan het verkeer. 

In tegenstelling tot de afzonderlijke infrastructuur voor voetgangers en fietsers, be
hoeft de vrije busbaan (beter: vrije busstrook) niet permanent van de overige rij
stroken gescheiden te worden. Denkbaar is zowel een scheiding aangeduid door mid
del van verkeerslichten op tijden dat er een bus in aantocht is als een scheiding welke 
bijvoorbeeld alleen voor de piekuren geldt. Buiten de piekuren kan de strook voor 
algemeen gebruik worden vrijgegeven zonder dat daardoor de vrijheid van het busver-
keer in gevaar wordt gebracht. 

Een laatste vorm van infrastructurele split is die van de scheiding tussen voetgangers
zones en overige verkeerszones. In vele steden is gebleken dat de mstelling van voet
gangerszones niet slechts de veiligheid heeft bevorderd en de luchtvervuiling aanzien
lijk heeft tegengegaan, doch ook uit commercieel oogpunt aanvaardbaar was. Ook 
hier geldt, dat de instelling van een voetgangerszone daar gewenst moet worden ge
acht, waar het voordeel voor de "overige" weggebruikers opweegt tegen het nadeel 
voor het gemotoriseerde verkeer. De instelling van zorgvuldig geplande voetgangers
zones kan in sommige gevallen zoals bijvoorbeeld in Wenen leiden tot een dusdanige 
toename van de aantrekkelijkheid van het winkelcentrum dat ondanks de verminder
de toegankelijkheid van dit centrum voor auto's toch de economische activiteiten in 
aanmerkelijke mate zijn toegenomen. 

Ook ten aanzien van voetgangerszones (en overige zones met beperkingen voor het 
autoverkeer, zoals woonerven) geldt dat zij behalve een gunstig verkeerseffect sor
teren ook andere, belangrijke voordelen met zich brengen, zoals verminderde geluids
hinder en luchtverontreiniging. In dit kader kan worden opgemerkt dat er zeer vele 
maatregelen denkbaar zijn welke uit algemene welzijnsoverwegingen gewenst zijn en 
tevens belangrijke structuurverbeterende effecten op het verkeer hebben. Het zijn 
deze maatregelen welke de grootste aandacht verdienen. Zij zijn als een tweesnijdend 
zwaard; zij zijn gewenst vanuit een algemeen maatschappelijk standpunt èn zij bren
gen voordelen mee voor het verkeer hetgeen het welzijn van de bewoners van de stad 
weer ten goede komt. 

In het volgende wordt op enkele maatregelen met betrekking tot het openbaar ver
voer ingegaan, welke eenzelfde dubbel effect opleveren. 
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9. Het openbaar vervoer 

In het voorgaande is reeds vele malen aandacht besteed aan de rol welke het openbaar 
vervoer dient te vervullen bij de oplossing van ruimtelijke herstructurerings- en ver
keers- en vervoerproblemen in stedelijke agglomeraties en in het bijzonder in de bin
nensteden dezer agglomeraties. Gezien het grote belang van het openbaar vervoer in 
het geheel en gelet op wat reeds is gezegd ten aanzien van "overige" verkeersstruc-
tuurverbeterende ontwikkelingen, is het nuttig nog op bepaalde aspecten de aandacht 
te vestigen. Hierbij wordt gedacht aan het verschil in functie van het openbaar ver
voer in de piekuren en buiten de piekuren. Het snel verwerken van relatief grote 
woon-werkverkeerstromen in de piekuren door het openbaar vervoer, zal in een aan
tal gevallen een vrije baan voor dit vervoer vereisen. Dit houdt in feite in relatief 
zware verkeersaders en dus een grofmazig netwerk voor het openbaar vervoer. Het 
piekvervoer brengt een relatief grote benodigde openbaar vervoercapaciteit mee, 
welke kan worden verkleind door een snelle omlooptijd van het betreffende materi
aal o.m. bereikbaarheid door middel van een vrije baan. 

Buiten de piekuren kan het beschikbare materieel echter nuttiger worden ingezet 
door een dusdanige lijnvoering dat de voor- en natransportafstanden en tijden voor de 
openbaar vervoerreizigers tot een minimum worden teruggebracht: dat vereist echter 
een fijnmazig netwerk. Dit alles brengt mee dat het openbaar vervoer, althans voor 
zover dit het busvervoer betreft, een zeer flexibele structuur zal moeten bezitten, 
hetgeen zware eisen stelt aan de organisatie en leiding van dit openbaar vervoer
bedrijf. Dit probleem wordt nog belangrijker, wanneer overwogen zou worden in 
bepaalde situaties en/of op bepaalde tijdstippen minibussen, huurauto's en taxi's in 
het openbaar vervoersysteem in te schakelen. Hoeveel problemen een en ander ook 
met zich zullen brengen, toch zal aan voornoemde kostenminimaHsatie grote aan
dacht moeten worden besteed. 

Het hier gestelde heeft uiteraard zowel betrekking op het gemeentelijk openbaar 
vervoer als op het streekvervoer; technische integratie tussen beide typen openbaar 
vervoer zal mede noodzakelijk zijn om de gewenste optimale openbaar vervoersitua-
tie te bereiken. 

10. Een antwoord op de gestelde vraag 

Uit het voorgaande is gebleken dat, hoezeer ook transportplanning in steden van 
karakter is veranderd, en van een uitsluitend door ingenieurs bedreven activiteit 
veelal geworden is tot een breed veld van planning waarin alle aspecten van het trans
port vanuit een welzijnsoogpunt simultaan worden bezien, in feite een nog bredere 
benadering noodzakelijk is. Integratie van de transportplanning in de fysieke stede
lijke planning is derhalve een fundamentele eis geworden. 
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De belangen van de stad als geheel en die van het transport lopen meer en meer paral
lel. Intelligente, integrale oplossingen van de verkeersproblemen kunnen een wezen
lijke bijdrage tot het welzijn van de stad leveren terwijl weldoordachte structuur
veranderingen van de stad tot een verlichting van de verkeersproblemen kunnen 
bijdragen. 

Het totale veld is daarmee zó breed geworden en met de gekozen oplossingen zijn zo
vele belangen gemoeid dat het niet langer gewenst voorkomt de keuze van de oplos
singen over te laten aan de bestuurlijke overheden en hun technische experts. Welis
waar doen zij natuurlijk de uiteindelijke keuze doch de wijze waarop deze tot stand 
komt dient zorgvuldig te worden gepland. Georganiseerde inspraak van experts uit 
andere dan de verkeerswetenschappen, bewoners van relevante stedelijke gebieden, 
bedrijfsleven en de verkeersconsument (goederenvervoerder en reizigers met open
baar zowel als particulier vervoer) dient vooraf te gaan aan de voorbereiding van de 
uiteindelijke beslissing. 

Door de organisatoren van dit congres is o.a. de vraag gesteld: "Is er in de toekomst 
nog behoefte aan ruimte voor verkeer en vervoer in streek en stad?" Op de vraag zo
als hij zo wordt gesteld zal het antwoord uiteraard een volmondig "ja" moeten zijn. 
De organisatoren hebben echter vermoedelijk wat anders in de zin gehad, namelijk 
zal er ten behoeve van het verkeer en vervoer in de toekomst nog veel extra ruimte 
voor dit verkeer en vervoer benodigd zijn? Op deze gewijzigde vraagstelling zal het 
antwoord voorzichtiger en genuanceerder dienen te luiden. 

Zonder twijfel zal nog wat extra ruimte voor het verkeer en vervoer in streek, stad en 
binnenstad benodigd zijn. Een goede, wel doordachte quasi-integrale stedelijke plan
ning kan ertoe leiden dat de omvang voor de extra benodigde ruimte tot een mini
mum kan worden beperkt. Hierbij zal men zich echter goed moeten realiseren, dat de 
herstructurering van een agglomeratie, van een binnenstad een continu proces is, 
waarbij technologische ontwikkelingen, wijzigingen in de visie op de functie van de 
binnenstad en in de samenstelling en in de mentaliteit der betreffende bevolking 
mede een rol spelen. Deze nieuwe ontwikkelingen kunnen zowel aanleiding zijn om 
de benodigde ruimte voor het verkeer en vervoer uit te breiden als om deze in te 
krimpen. In het algemeen kan hierover weinig zinnigs worden gezegd; slechts een ge
detailleerde studie van een bepaalde specifieke situatie kan voor een en ander aan-
wijzigingen opleveren. 

Hoewel deze beschouwing niet het verlossende en concrete antwoord op een groot 
aantal klemmende vragen oplevert, wordt gehoopt dat dit referaat toch een bijdrage 
levert tot een verdieping van het inzicht in de problematiek. 
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O P E N B A A R V E R V O E R I N S T A D E N S T R E E K ; 
E E N T O E K O M S T D A N K Z I J O F O N D A N K S S U B S I D I E S 

door 
M. W. Schakel, 

lid van de Tweede Kamer der Staten Generaal, 
burgemeester van Noordeloos en Hoornaar. 

Elke minuut van elk etmaal zijn er goederen en mensen onderweg. Er tikt nooit één 
seconde weg, waarin dat niet het geval is. En dat duidt wel op een geweldige uit
wendige noodzaak en anderzijds een enorme innerlijke drang tot verplaatsen. En de 
oorzaak is bekend. Ik mag wijzen op onze toegenomen welvaart. 

Eén van de internationale organisaties is de IRU, (International Road Union) met de 
zetel in Genève. Dat is de organisatie, waarin de beroepsgoederenvervoerders over de 
weg zich verzameld hebben. Die organisatie geeft jaarlijks een handboek uit, dat is 
"Wereldtransportdata". Een hele merkwaardige uitgave, die alle landen behandelt, 
die lid zijn van de IRU. U krijgt daar een paar basisgegevens, lengte van de spoor
wegen, lengte van de gewone wegen, lengte van de kanalen en rivieren, invoer en uit
voer, personenauto's, aantal vrachtwagens, nationaal inkomen. En als u nu dat boek
werk doorbladert, is het frappant de directe relatie die er ligt tussen het aantal vracht
wagens en het nationaal inkomen. Dat gaat helemaal met elkaar op en neer. Dat is die 
welvaart. 

Dan is er in de tweede plaats — Prof. Klaassen heeft er op gewezen — de enorme 
spreiding van bevolking en werkgelegenheid, die wij in het naoorlogse Nederland wel
bewust, willens en wetens, nagestreefd hebben. Een heel wezenlijk element in die 
drang tot verplaatsen. 

En daar is last but not least de diep wortelende behoefte tot familiale en verdere so
ciale contacten, alsmede tot recreatie, en dat laatste vertegenwoordigd in een cirkel, 
die zich steeds meer verruimt. 
Ik zei last but not least, want het zakelijk vervoer blijkt in Nederland minder expan
sief te zijn dan het privé-vervoer. Ja, wij noemen dat het totaal van de mobiliteit en 
wij kunnen begrijpen, dat die mobiliteit een som is van duizend en één particuliere deel-
beslissingen. En dat voorzichtigheid in de porseleinkast van de vervoerpolitiek zeer 
gewoon is. Want wie bepaalt tenslotte wat wèl en wat niét van belang is. 
Wij zijn het er over eens dat Big Brother dat niet behoort te doen. 

Het raakt ook sterk, en dan zijn wij bij ons congres-onderwerp, de relatie tussen stad 
en streek. De stad leeft mede van het haar omringende land. Het land leeft mede van 
de haar benabuurde stad. En ze worden geraakt als hun communicatie geraakt wordt. 
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En ik vrees, dat de stad bij rigoreuze ingrepen in de verkeersafwikkeling de meest 
kwetsbare van de twee is. 

Dames en heren, wij moeten ons in de vervoer- en verkeersdiscussie hoeden voor 
twee diep ingewortelde misverstanden, die die discussie ih Nederland hogelijk ont
sieren. 
Dat is in de eerste plaats het misverstand, dat je kleur moet bekennen. Je moet on
voorwaardelijk kiezen. Je bent öf voor het particulier vervoer en dan ben je tegen het 
openbaar vervoer, öf je bent voor het openbaar vervoer, ook wel collectief vervoer 
genoemd tegenwoordig, en dan ben je tegen het particulier vervoer. Je bent öf lid 
van de autolobby, öf je bent lid van de openbaar-vervoer-lobby. Een heel kwalijk 
insluipsel in menig dispuut over verkeer en vervoer. 

Er komen ook allerlei emotionele trekken bij te pas, openbaar vervoer wordt dan erg 
gemakkelijk gelijk gesteld met het opkomen voor de zwakste. Nou ja, wie is daar niet 
voor, laat ons wel zijn, maar het is maar een deel van de waardheid. Dat is het ene 
punt. 
Het tweede punt is het misverstand, dat het vervoer- en verkeersprobleem een natio
naal — voor het ganse Nederlandse grondgebied gelijkelijk geldend — probleem zou 
zijn. Dat is het tweede misverstand. Ik wil bij beide even stil staan. 

Eerst die kleur-beken-kwestie. Ik heb al gezegd, een verkeerd insluipsel. Er is maar 
één gezonde benadering van dit vraagstuk, en dat is de benadering vanuit de "èn-èn"-
opstelling. Hoe zouden wij die geschetste mobiliteitsbehoefte ooit eensporig kunnen 
verwerken. Dubbelsporigheid is uit puur lijfsbehoud geboden. 
Wij hebben te kiezen voor de "èn-èn"-opstelling dames en heren, omdat onze binnen
steden niet berekend zijn op massaal individueel vervoer en het nooit zullen worden, 
tenzij wij ze tot in de kern vernielen. En omdat onze buitengebieden nooit het ar
beidsveld zullen worden voor een intensief collectief vervoer. Er zijn natuurlijk ook 
in die buitengebieden allerlei individuele vervoerbeekjes. Maar zij zijn o.a. te weinig in 
aantal en zijn zijn b. te weinig parallel gericht om ooit samengebundeld te worden 
tot collectieve vervoerrivieren. Dat is het punt. 

Wat de tweede kwestie betreft, alsof het probleem over het gehele land zo'n beetje 
gelijk zou liggen. Je moet — sprekend over dit onderwerp — ons land minstens in drie 
categorieën ingedeeld denken. 
Eerste categorie: De grote stadsgewesten, c.q. de randstedelijke gewesten — ik bedoel 
dan groot qua inwonertal. 
Tweede categorie: De middelgrote en kleine steden. 
Derde categorie: het platteland. Het vervoer en het verkeer vertonen hier en daar 
ernstige euvelen, ziekteverschijnselen. Als ik een voorbeeld mag noemen: Malaria is 
een ernstige ziekte die bestreden moet worden. Maar het is niet zo, dat je de hele 
wereldbevolking malariapillen behoeft te laten slikken. Je laat ze slikken daar waar 
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de kwaal zich het ernstigst openbaart. En zo behoort het ook te zijn met de oplossing 
en de afwikkeling van onze verkeers- en vervoervraagstukken. 
Ik ben er van overtuigd, dat het platteland, en ook daar wonen nog altijd miljoenen 
Nederlanders, aangewezen bli j f t op de fiets, op de bromfiets, op de particuliere auto. 
Dat het in de kleine en middelgrote stad al wat moeilijker komt te liggen. En dat het 
openbaar vervoer daar zeker een aanvullend karakter zal dienen te hebben. En als wij 
ons bevinden in onze stedelijke en rand-stedelijke gewesten, dan moeten wij gewoon 
met elkaar constateren, dat wij in de knel zitten met de emballage van onze mobili
teit. En dat aan de andere kant de stad een vitaal brandpunt zal moeten blijven en 
dat in die gebieden prioriteit zal dienen te worden verleend aan het openbaar vervoer. 

Ter algemene inleiding, de vraag die mij is voorgelegd door de congresleiding is van 
financiële aard. Ik wil ze convergeren, voorzitter, op twee onderdelen. Het punt van 
de fondsvorming en het punt van de subsidiëring c.q. het geheel gratis maken van het 
openbaar vervoer. 

Ik ben het met Prof. Klaassen geheel eens, dat uit het deelbelang van verkeer en ver
voer er enorm veel pleit voor afzonderlijke fondsen. Alleen, het l i jkt mij politiek in 
het Nederland van 1978 een geheel achterhaalde zaak. En wij hebben zojuist de re
cente mededelingen van Prinsjesdag bij de begroting van verkeer- en waterstaat ver
nomen, mededelingen, die mij in geen enkel opzicht op dit onderdeel verrast hebben. 
Wij hebben een apart fonds, het rijkswegenfonds, dat heeft 15 jaar gefunctioneerd. Er 
zal een nieuwe termijn moeten komen, maar dat zal nooit meer worden een rijks
wegenfonds, dat is heel duidelijk. Het zal een veel ruimere strelddng moeten hebben, 
maar zoals Prof. Klaassen ook al noemde, daar begint het punt dat bewindslieden be
zwaar hebben tegen afzonderlijke fondsen, die zich jaarlijks onttrekken aan het totale 
afwegingsproces, waarvoor de bewindsman of -vrouw telkens weer geplaatst wordt. 

Een fonds functioneert in begrotingstijd als een soort egelstelling, en de rekening 
functioneert als een soort van reservaat. De minister van Financiën heeft daar een 
gloeiende hekel aan en ik weet dat de fiscalisten in de verschillende politieke partij
en dat gevoelen met de minister van Financiën delen, en ik moet de invloed van 
fiscalisten in politieke Kamerfracties vooral niet onderschatten. Mijn taxatie is — 
en ik zeg het ook met leedwezen, omdat ik buiten mijn Kamerlidmaatschap ook wel 
andere connecties heb - maar mijn conclusie is dat wij rustig dag met het handje 
kunnen zeggen tegen welk afzonderlijk fonds ook in de verkeers- en de vervoer-
wereld. 

Het laatste punt voorzitter. De vraag of dat openbaar vervoer gesubsideerd moet 
worden. Ongetwijfeld uitgesloten, dat de gebruiker de kostprijs ook maar bij benade
ring zou kunnen betalen. Het schiet wel eens door in een richting - die dan weer net 
iets te ver gaat - dat men zegt, het zou helemaal gratis moeten zijn. Ik zeg ook al 
weer zo'n misleidend woord, want gratis bestaat niet. Zelfs de Sint is niet gratis. 
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Nee, achter dit lieflijk lokkertje gaat de vraag schuil, wie betaalt het, de belasting
betaler of de gebruiker. Of wie betaalt er aan mee, de belastingbetaler of de gebrui
ker. Daar is nog altijd een fiks bedrag mee gemoeid. In dit lopende boekjaar 1978 
brengen de gebruikers van tram, bus en trein toch nog een slordige 1200 miljoen 
gulden op tafel. Ik weet niet of binnen het kader van Bestek 81 dat snel gevonden 
zou zijn, maar mijn bezwaren zijn van veel bredere aard. Want ik zeg gratis openbaar 
vervoer, dames en heren, maar dat is een volstrekt willekeurige keus. Je kunt wel 
zeggen, de trein en de bus vrij, maar waarom dan de taxi niet? En dan het mannetje 
bij mij op het dorp, dat door regen en wind op zijn bromfiets naar zijn werk moet 
omdat er natuurlijk nooit een bus zal zijn. Moet hij die fiets wel betalen? 

En waarom de telefoon niet? Of de postzegels? Ja, of de geneeskundige verzorging 
en zet u het feestprogramma maar voort. Maar ja, er zijn enkele serieuze politieke 
partijen in dit land, die het in hun programma hebben staan. Niet alle serieuze poli
tieke partijen overigens. 

En, vergadering, bovendien, ook al wordt het ganse openbaar vervoer gratis gemaakt, 
moet men niet denken, dat dat de mensen uit de auto lokt, hetgeen de bedoeling is. 
Wij hebben een interessant experiment achter de rug in Nederland met een kaart, die 
naar één van mijn collega's is genoemd, de Van den Doefkaart. 

Als ik de conclusies goed begrepen heb, dan gaan er wel meer mensen in zo'n open
baar vervoermiddel zitten, maar dat zijn a. de mensen die er al inzaten, die reizen nog 
eens wat extra en b. de fietsers, dat is al helemaal een "zachte" verkeersdeelnemer, 
maar de automobilist bl i j f t grosso modo in zijn auto zitten. Begrijpelijk. 

Als u nagaat, dat je in het hele gewest Amsterdam van alle openbaar vervoer in dat 
gewest op dit moment al gebruik kan maken voor een rond bedrag van één gulden per 
dag. Zou u nu echter denken., als die ene gulden ook nog cadeau gedaan wordt, dat 
die tienduizenden Amsterdammers, die dat autootje verworven hebben, dat autootje 
dan weg doen? Dat is toch crazy, om dat te veronderstellen. Het werkt niet, boven
dien als het zou werken, dan zou het niet te verwerken zijn. Op iedere honderd 
reizigersldlometers worden er 25 afgelegd met particulier vervoer en 10 met openbaar 
vervoer. U moet zich de ellende voorstellen. Om het woord gratis hangt bovendien 
ook nog het geurtje van mindere kwaliteit heen. En als er gratis brood verstrekt 
wordt, moet U niet denken, dat er meer brood wordt gegeten. Nee, dan wordt er 
meer brood weggegooid. 

En nu in volle ernst, voorzitter. Een goed openbaar vervoer is een groot goed en het 
is onmisbaar. Het voortbestaan van onze grote steden hangt er rechtstreeks mee 
samen. En het zal zo veel mogelijk een redelijk alternatief moeten zijn voor het par
ticulier vervoer. En wij zullen er zuinig op moeten zijn. En wij zullen het moeten 
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stimuleren waar dat kan. En dat zal moeten, doordat het lukt door de kwaliteit van 
zijn dienstbetoon. En om dat optimaal te kunnen bewerksteUigen zul je de twee bron
nen open moeten houden. De bron van Koning Klant en de bron van de overheids
subsidie. Die laatste, heel wezenlijk, en mede dankzij dat is er voor dat openbaar ver
voer een toekomst in dit land en zal er dus ook voor de stad in dit land nog altijd 
een goede toekomst zijn. 
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E E R S T E F O R U M D I S C U S S I E 

onder leiding van Prof. Drs. E.H. van de Poll 

Vraag: 

Ik was verheugd van mevrouw de Staatssecretaris te horen, dat zij een aanbeveling 
deed om meer aandacht te besteden aan het vervoer van goederen naar de binnen
steden, en aan de aan- en afvoerwegen. 
Ik heb ook uit de inleiding van Prof. Klaassen begrepen, dat wij — om een goede 
verkeersverdeling te regelen — moeten komen tot verkeers- en vervoersplannen. 
Wij weten allemaal, dat een aantal steden bezig is deze verkeers- en vervoerplannen 
te maken, maar ik heb ook gehoord dat daarop inspraak moet komen. De praktijk 
is echter, dat die inspraak komt na het moment dat het verkeers- en vervoerplan tot 
stand is gekomen — althans het ontwerp. Maar het verkeers- en vervoerplan wordt 
over het algemeen opgesteld op basis van beleidsuitgangspunten, samengesteld door 
het gemeentebestuur. Beleidsuitgangspunten, die in grote mate door actiegroepen tot 
stand zijn gekomen en politiek gekleurd zijn. Het gevolg hiervan is, dat in vele be
leidsuitgangspunten de fiets, het openbaar vervoer en de voetganger concreet ge
noemd worden, doch dat er slechts weinig beleidsuitgangspunten zijn waar de aan- en 
afvoer van goederen naar de centra, waar winkels en bedrijven zijn gevestigd, ge
noemd worden. 
De opstellers van het verkeers- en vervoerplan, gebonden aan deze beleidsuitgangs
punten, hebben dus automatisch een rem gekregen, een afbakening, waardoor een 
plan bij voorbaat een bepaalde kant uitgaat. Mijn vraag is deze: Is het niet veel zin
voller, en zou het ook niet veel meer bevorderd moeten worden dat, vóór de be
leidsuitgangspunten door de politici worden vastgesteld, een inspraak op deze pun
ten mogelijk is. Dan kan worden voorkomen dat een verkeers- en vervoerplan op
gesteld wordt vanuit — naar mijn mening — verkeerde beleidsuitgangspunten, om
dat daaraan een aantal belangrijke aspecten ontbreken. 

Antwoord: 

U stelt de problematiek van eerst inspraak en dan beleid. Ik denk dat het beide en in 
bepaalde volgorde gedaan moet worden. Het gemeentebestuur zal in de eerste plaats 
voor zich zelf eerst duidelijk moeten uitmaken wat zij wil met de binnenstad, wat zij 
wil met de gehele economische en andere posities van de stad in zijn geheel. Men wil 
een bepaalde hoeveelheid economische activiteiten hebben, men wil ook een behoor
lijk woonmilieu hebben. Men wil niet dat er een grote dagbevolking en een kleine 
nachtbevolking is. Het moet een aantrekkelijk en plezierig gebied zijn voor recreatie, 
's avonds voor wat betreft het uitgaan, overdag voor wat betreft het winkelen. Men 
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zou moeten beginnen met een evenwichtig idee te hebben van: wat wil men met de 
binnenstad. 
Op dat moment kan men over de ideeën met betrekking tot de binnenstad gaan pra
ten, men kan aan de marge nog wat bijsleutelen, en pas als men het idee heeft, wat is 
de functie van de binnenstad, komt men in het stadium van het opstellen van plannen. 
Dan is inspraak — in het bijzonder van het bedrijfsleven, dat zo nauw verbonden is 
met de functie van de binnenstad — een essentiële voorwaarde. Maar dat is een groei
proces. Men begint met een stukje inspraak, daarop wordt een stuk ontwerp vastge
legd. Over dat ontwerp kan weer opnieuw gediscussieerd worden, totdat uiteindelijk 
een finaal plan wordt vastgesteld. 
Over de verkeerscirculatieplannen: Er zijn een aantal plannen die reeds worden toege
past 
Er zijn vrij rigoreuze afsluitingen van bepaalde binnensteden. Maar wat nu exact de 
effecten zijn en de voor- en nadelen, daarover is nog niets bekend. Verkeerscirculatie
plannen te Groningen zouden als studie kunnen dienen, maar de evaluatie van dat 
plan heeft nog steeds niet zijn beslag gekregen en zal ook vermoedelijk dit jaar zijn 
beslag niet krijgen. 
Er zullen bepaalde zaken zijn die er beter van zijn geworden. Er zuilen gegarandeerd 
ook andere zaken zijn die er minder goed uitgesprongen zijn. Maar hoe de finale
evaluatie is, is nog niet bekend. Dat bli jf t nog steeds een open vraag. 
U kunt dus van een verkeerscirculatieplan, dat zo specifiek locaal gebonden is, eigen
li jk niet zeggen dat dat het meest ideale is. Voor een bepaalde stad misschien wel, 
een andere stad moet er zeker niet aan beginnen. 
Terugkomend op het goederenvervoer: Als men een duidelijk beeld heeft van wat 
men met een binnenstad wil, kan men zodanig het verkeers- en vervoerplan, het 
circulatieplan, opzetten, dat aan dat beeld voldaan kan worden. Dat is o.a. natuurlijk 
de aan- en afvoer van goederen voor winkels en magazijnen. 

Vraag: 

Ik heb de voorzitter van de vereniging in zijn inleidingswoord horen spreken over het 
feit, dat wij de internationale vervoerders zijn van Nederland, oftewel van Europa. 
Dat spreekt mij bijzonder aan, want ik doe al zo'n veertig jaar mee — althans een 
lange tijd — in het internationale vervoer. 
De heer Schakel heeft mij nog meer een riem onder het hart gestoken door nog ver
der in te gaan op het wegvervoer. 
Nu zou ik in dit gezelschap de aandacht willen vestigen op het feit, dat het interna
tionale wegvervoer weer een verhoging van kosten en lasten boven het hoofd hangt, 
en wel de verhoging van de wegenbelasting. Ik prijs mij gelukkig aan de heer Schakel 
te kunnen vragen: U heeft de mogelijkheid hier misschien nog iets aan te doen. 
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Antwoord: 

Deze opmerking snijdt hout. Het Bestek 81 is opgezet vanuit de bedoeling het kli
maat in en om de ondernemingen in Nederland wat vriendelijker te maken, mede 
gelet op de daaruit voortvloeiende werkgelegenheid. En Bestek 81 richt zich in 
sterke mate op het verbeteren van de financieel-fiscale regelingen, waaronder 
het Nederlandse bedrijfsleven valt. En daarop is een pijnlijke uitzondering te consta
teren. Er is één bedrijfstak waarvoor men een verhoging in petto heeft. Dat is de be
drijfstak, waarvan het bedrijfsmiddel nu toevallig het wegvoertuig is. Dat is een hele 
moeilijke zaak. Ik neem aan dat, straks bij de behandeling van het dekkingsplan van 
de regering, deze zaak in de schriftelijke stukken, die met de regering gewisseld zul
len worden, ongetwijfeld aan de orde zal komen. Hier is een contradictie in het spel. 
Ik hoop, dat dit opgelost kan worden. Dat is echter een punt dat in laatste instantie 
beslist gaat worden. 

Vraag: 

De heer Klaassen heeft gezegd, dat wij zuinig moeten zijn met de ruimte in Neder
land. Wij hebben weinig ruimte en maken steeds maar meer wegen. Hij betoogde, dat 
men beter de wegen kan verbreden om zodoende ruimte te sparen. Ik ben daar 
voor. In onze streek zit men met hetzelfde probleem: de oost-west verbinding naar 
München-Gladbach-Düsseldorf, en de noord-zuidverbinding rijksweg 73. 
Wij zijn eigenlijk ontzettend royaal met onze open ruimten. Wij hebben zo'n groot 
wegennet, en er is tevens een groot deel van de ruimte in beslag genomen door de 
spoorwegen. In heel Nederland ligt een groot net van spoorlijnen, dat ontzettend 
veel ruimte in beslag neemt. Wanneer men boven die spoorwegen normale wegen 
zou aanleggen, zou men de scheiding tussen het personenvervoer en vrachtvervoer 
kunnen splitsen. Dan hfteft men dat probleem opgelost. De grond ligt er. 
Ten tweede is er dan veel werkgelegenheid aanwezig. 
Ten derde zouden veel verkeersproblemen opgelost kunnen worden. Immers bij de 
spoorwegen heeft men in elke gemeente grote emplacementen en stations, waar 
perrons gemaakt kunnen worden, zodat ook het parkeerprobleem kan worden opge
lost. Men zit dan over het algemeen midden in de stad, in het centrum, en heeft een 
aansluiting in heel Nederland, en misschien ook nog wel verder. 

Antwoord: 

Er is vroeger eens een integrale verkeers- en vervoerstudie geweest, en in dat kader 
is toen zwaar gefilosofeerd over de gedachte om wegen boven wegen te bouwen on
der het motto dat hiermede een aanzienlijke ruimte bespaard kan worden. In be
paalde gevallen zou dat ook wel mogelijk zijn. Alleen de problematiek van het af
slaan bij kruisingen wordt daardoor zeer bemoeilijkt en het is tevens een zeer kost-
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bare geschiedenis. Daarom is men er toen niet verder op door gegaan, hoewel er enige 
studies zijn verricht, zowel door de TH in Delft als door de Hoogovens omdat dit pro
ject zowel in beton als uiteraard in staal zou kunnen worden uitgevoerd. 
Terugkomend op uw vraag: Er lopen spoorweglijnen naar bepaalde agglomeraties. 
Kunnen we bij het begin van zo'n agglomeratie nog een weg laten lopen boven de 
spoorlijn om zo op een betrekkelijk eenvoudige wijze in de stad te komen? Dan zijn 
er geen verkeerslichten nodig, er zijn ook geen kruisingen en bij de perrons zou men 
parkeergelegenheid kunnen aanleggen. 
Dit zou misschien mogelijk zijn in een heel specifiek geval, maar er zou een uitge
breide technische en economische studie voor nodig zijn om te beoordelen of dit 
voorstel uitvoerbaar is. 
Er is natuurlijk nog een ander punt. Op het moment dat men aan de uitwerking van 
dit plan begint, kan men ernstige acties van alle mogelijke milieu-groepen verwachten. 
Er zou een extra concentratie van luchtverontreiniging en geluidshinder optreden. 
Bovendien moet men rekening houden met een zogenaamde visuele verontreiniging. 

Tweede arrtw^orei: 

Ik wil hier nog aan toevoegen, dat men ook moet denken aan die arme automobilist, 
die daar hoog in de lucht zweeft bij de heersende windkracht in Nederland. 

Vraag; 

Ik vind de factor die pleit tegen het milieu niet zo geslaagd. Anders zou men nieuwe 
grote wegen aan moeten leggen door bossen en ander natuurgebied, dat niet ver
stoord mag worden. Het probleem is dan veel groter, wat betreft de kosten van aan
koop, onteigening en ook het verstoren van het milieu. 

AnSwooM: 

Daar denkt men niet allemaal hetzelfde over. 

: kaag: 

Ik wil ingaan op hetgeen de heer Klaassen gezegd heeft: "Geen personen- en goe-
derenvervoerritten uitvoeren, waarvan de maatschappelijke kosten hoger zijn dan de 
iTiaatsckaaoklrk-; faatsrk'. 
Hoe zouden die kosten berekend moeten worden en aan wie dienen deze te worden 
toeberekend? 
Tevens heb ik uit de inleiding van de heer Klaassen begrepen, dat ondanks de variabele 
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werktijden de congestieproblemen toenemen. Vraag aan zowel de heer Bourdrez als 
aan de heer Schakel: 
Zijn de heren van mening dat het vrachtvervoer minder spits-gevoelig is? Dat wil 
zeggen: is het mogelijk om dit soort vervoer te verschuiven naar rustiger en/of nachte
lijke uren? 

Antwoord: 

Het probleem van de maatschappelijke kosten en baten is een probleem, dat bij de 
meeste kosten/baten-analyses wel een rol heeft gespeeld. Maar de regering, en in het 
bijzonder het ministerie van Verkeer en Waterstaat, is druk bezig met het opstellen 
van de nationale rekeningen voor vervoer en verkeer. Wat de nationale kostencalcula-
tie betreft, is men wel voorlopig "uitgekomen". 
De batenberekening (waarvan het natuurlijk essentieel is, die te vergelijken met de 
kostenberekening) is bepaald nog niet rond, want om de baten van verkeers- en ver-
voerstelsels te berekenen, is een uiterst moeizame en complexe geschiedenis, waar
van ook de theoretische oplossing nog in het geheel niet in zicht is op dit moment. 
Minder abstract geredeneerd: De baten van het verkeer zijn in het algemeen de ver
minderde rij- en tijdkosten, de overige zijn nationale kosten, waarbij betrokken zou
den moeten worden de kosten van milieu-verontreiniging in het algemeen, geluids
hinder, veiligheid, etc. Daar kan gedeeltelijk wel iets aan gedaan worden, maar de be
rekeningen zijn vrij onvolledig, omdat men zaken, die wel te quantificeren maar 
niet altijd op geld te waarderen zijn, eigenlijk tesamen met de economische kosten 
op één noemer wil brengen. Dat lukt niet zo erg goed, het is een vrij arbitraire zaak. 
Men zoekt het op het ogenblik veel meer in de oplossing van een multi-criteria-ana¬
lyse, waarbij wegingsfactoren op een bepaalde wijze worden ingebracht. Dat is een 
aantrekkelijke methode, ware het niet, dat diegenen, die de wegingsfactoren in moe
ten vullen (de heren politici), niet graag die gegevens opgeven en de berekeningen 
doen uitvoeren. 
De toerekening van de kosten zou in theorie kunnen plaats vinden door bepaalde 
soorten van congestieheffingen. Niet alleen de congestie hoeft in die heffingen ver
rekend te worden, (met die kosten wordt de automobilist zelf al geconfronteerd, 
want hij zit tenslotte in de file), maar men zou de congestieheffingen ook gedeel
telijk kunnen gebruiken als een extra heffing voor het aantasten van de binnenstad, 
zowel architectonisch als wat betreft de geluidshinder. 
Het is dus mogelijk wat meer door te berekenen, maar men moet niet de illusie heb
ben dat doorberekening aan de oorzaak van de kosten volledig mogelijk is. 

Tweede antwoord: 

Ik wil ingaan op de spitsgevoeligheid van het vrachtverkeer. 
Men moet bedenken dat het vrachtvervoer een afgeleide activiteit is. Behalve het feit, 

333 



dat de goederen gereden moeten worden, wacht er ook een verlader en uiteindelijk 
een plaats van bestemming. Dat is mede zeer bepalend voor het tijdstip dat de wagen 
op de weg verschijnt. De t i jd van laden kan niet zelf bepaald worden, er gelden be
paalde tijden en regelingen bij het lossen. Daar zit het vrachtverkeer tussen in ge
klemd. Dat maakt de marge, waarbinnen gemanoeuvreerd kan worden ten opzichte 
van de tijden buiten de spits, kleiner. 
Natuurlijk zou men gaarne buiten de spits rijden, want zich met grote combinaties in 
spitstijd bevinden, is zowel voor de man als voor het materiaal niet bevorderlijk. 

Derde antwoord: 

De maatschappelijke baten van de diverse vormen van vervoer hebben natuurlijk ook 
betrekking op het functioneren van de binnenstad bijvoorbeeld. Hoe denkt men 
eigenlijk dat soort baten te quantificeren, zodat het in geld waardeerbaar is. Dus niet 
alleen de binnenstad, maar ook het gehele ambtelijke apparaat, het gemeentehuis e.d. 
Deze soorten vallen tenslotte ook onder de sociale baten? 

Vierde antwoord: 

Zoals reeds gezegd is door vorige sprekers is het onmogelijk goederenvervoer te ver
schuiven naar de nachturen. 
In de eerste plaats is er in de winkels geen personeel aanwezig. 
Dat zou nog wel te verhelpen zijn met verschrikkelijk veel kosten. 
Maar dan krijgt men te maken met het feit, dat in de nachturen auto's gaan stoppen, 
lossen en weer wegtrekken, terwijl er juist boven de winkels zo veel woningen ge
bouwd zijn. Het aantal moeilijkheden tussen bewoners van flats boven winkelcentra 
en winkels is reeds legio. Ik denk dat hiervoor geen enkele oplossing te vinden is. 

Vraag: 

Ik heb in het betoog van beide inleiders een belangrijke component gemist, namelijk 
de energie. Het punt van beschikbaarheid van bepaalde energiebronnen kan in de re
delijk nabije toekomst vrij sterk bepalend zijn voor de soorten van vervoermiddelen, 
die wij kunnen gebruiken. De toepassing misschien van het neerleggen van een 
"rollend tapijt" op een grote weg, waar men als automobilist op- en naderhand 
afrijdt. 
Deze toepassing en andere voorbeelden zouden in de energiebesparing toch misschien 
een rol kunnen gaan spelen. Men had hier eigenlijk niet aan voorbij mogen gaan. Wil 
het forum misschien naar voren brengen wat men denkt over de invloed van de be
schikbaarheid van energiebronnen in de toekomst? 
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Antwoord: 

Met kan het probleem anders stellen. Wanneer men voor energie de juiste prijs kiest, 
dat wil zeggen waarin het schaarste-element voldoende verdisconteerd is, (niet alleen 
de schaarste op dit moment maar ook in een wat verder perspectief gezien) dan kan 
men door juist manipuleren en opspelen met de prijs van de energie, volledig met het 
schaarste-element rekening houden. Als men de energieprijs maar hoog genoeg stelt 
gaat men vanzelf overstappen van de ene techniek naar de andere, of men gaat zoe
ken naar andere technische oplossingen voor verkeer en vervoer, die minder energie 
vragen. Het schaarste-element kan men er via de prijs inbrengen en moet men er in
brengen. 

Vraag: 

Er is in het verleden al bewezen dat het verhogen van de kosten van energie nauwe
lijks van invloed is op het gebruik van een bepaald vervoermiddel. Met het tweede 
deel van het antwoord kan ik het eens zijn, echter niet met het eerste deel. 

Antwoord: 

U schenkt duidelijk aandacht aan de benzine. Wanneer men de benzineprijs zeer 
langzaam laat stijgen, krijgt men toch een geleidelijke aanpassing van het consump
tiepatroon. Dan is het effect zeer gering. Schoksgewijs bereikt men een beter ef
fect. Bijvoorbeeld: Men stelt de benzineprijs op 1 gulden. Op basis van het feit dat 
men een kenteken heeft en wegenbelasting betaalt krijgt men een X-aantal bonne
tjes. Daar kan men een bepaalde hoeveelheid benzine voor kopen a raison van 1 gul
den per liter. Naast deze bepaalde hoeveelheid op de bon kan men benzine kopen 
voor 2 gulden per liter. Bij zo'n duidelijke splitsing in de prijzen heeft men vermoe
delijk een veel beter effect dan wanneer men geleidelijk het tarief gaat verhogen. 

Vraag: 

Ik wil de vorige vraag in een wat wijder perspectief plaatsen. Wij zijn als gemeente 
bezig met het maken van een structuurplan. Het lijkt niet voldoende de schaarste 
aan te geven door het uitschrijven van bonnen en verhoging van de benzineprijs. 
Wat voor maatregelen kunnen er op het terrein van de ruimtelijke ordening geno
men worden, om de groei van een stuk mobiliteitsbehoefte, die er momenteel be
staat, te verkleinen of helemaal af te remmen, zonder dat het direct betekent dat een 
stuk welvaart verloren gaat. 
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Antwoord: 

De heer Klaassen heeft de maatregelen op het gebied van de ruimtelijke ordening enigs
zins aangeduid door te zeggen, dat men niet fundamenteel kan ingrijpen in de stede
lijke structuur. Er ligt al veel te veel vast. 
Maar door spreiding van de ruimtelijke activiteiten en door een bepaalde vormgeving 
kan men wel degelijk trachten om de noodzaak voor verkeer en vervoer te verminde
ren. Men moet zich echter wel goed realiseren, voorzover dat tenminste te bekijken 
is, dat een binnenstad niet op alle uren van de dag volledig toegankelijk voor alle par
ticulier vervoer behoeft te zijn, maar dat de mogelijkheden tot volledige afsluiting van 
een binnenstad uitermate beperkt zijn. De maximale loopafstand zal men niet op 
meer dan 500 meter mogen stellen. Men kan dus hooguit binnen een straal van 500 
meter afsluiten. Daarbuiten zullen voldoende mogelijkheden geboden moeten worden 
door middel van parkeergarages. 
In aansluiting op hetgeen de heer Schakel gezegd heeft, kan men wel proberen alles 
zoveel mogelijk aan de buitenkant van de stad te houden. Dat impliceert, dat men het 
openbaar vervoer moet gaan zien als een aanvulling op het particulier vervoer. Door 
parkeergarages en -mogelijkheden aan de rand van de stad, gecombineerd met een 
goed openbaar vervoersysteem tussen deze parkeergelegenheid en het centrum van de 
stad zou men een gedeeltelijke oplossing voor het probleem kunnen vinden. 

Tweede antwoord: 

De binnenstad is een zeer gevoelig hart, van zeer specifiek gehalte. De charme van de 
binnenstad is juist altijd geweest, dat er zoveel te vinden was, zoals de zakenwereld, 
de cultuur, de kleine ambachtsman. Dat is wat de binnenstad tot binnenstad promo
veerde, wat het juist zo aantrekkelijk maakt. Het in allerlei delen uiteenleggen vraagt 
wel de uiterste zorgvuldigheid. De mensen, die daarvoor de verantwoordelijkheid dra
gen zullen er, primair in de voorbereidingsfase en tenslotte ook in de beleidsfase, een 
open oog voor moeten hebben, omdat het gaat om het overleven van hun binnenstad. 

Vraag: 

Een van de processen, die een stuk economische groei bevordert, is het proces van 
schaalvergroting en centralisatie. Dat geldt vcor kantoren, bedrijven, detailhandel in 
zeer sterke mate. De maatregelen die de heer Klaassen heeft genoemd, zoals het verbie
den van verdere kantoorvestigingen in de binnenstad en het bevorderen van het wo
nen, zijn mij uit het hart gegrepen. Ik zie echter nog niet in hoe men die maatregelen 
moet rijmen met het behouden van een stuk economische welvaart en wat, vanwege 
het energietekort in de toekomst misschien, ook belangrijk zou kunnen zijn, een be
perking van een stuk mobiliteit. Dat zit hem niet zo zeer in verkeersmaatregelen of 
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verdeling over andere vervoerswijzen dan de auto, maar eventueel in een kleinere 
schaal van plaatsen waarop kantoren, bedrijven, woningen worden geplaatst, alsook 
misschien in kleinere schaal van de bedrijven zelf. 

Antwoord: 

Hieruit klinkt ook door, dat de binnenstad haar variëteit behoort te behouden. Het 
is niet goed, wanneer 's avonds in de binnenstad alle lichten gedoofd zijn. Dat bete
kent, dat er een mengsel van activiteiten in die binnenstad moet overblijven, wil die 
binnenstad binnenstad blijven. 

Tweede antwoord: 

Die schaalvergroting is al jaren aan de gang. De universiteit bijvoorbeeld is ook een 
geval van schaalvergroting. Deze situatie terugdraaien is onmogelijk. Het is natuurlijk 
aardiger en overzichtelijker om alles klein te houden. Maar dat is momenteel een on
haalbare kaart. 

Vraag: 

Op woensdag 18 oktober heeft de Minister van Verkeer en Waterstaat bij de opening 
van de verkeerstechnische leergangen van de ANWB gezegd, dat het inderdaad nog 
lang zal duren voordat er een verkeers- en vervoerfonds zal zijn. Wat fondsen voor 
het beheer van kleinere gebieden (de overheid uit Den Haag heeft het dan wat deni
grerend over de lagere overheden) betreft, hier geldt hetzelfde. 
Er speelt nog een andere factor mee. Een verkeers- en vervoerfonds alleen is niet 
voldoende. Men zou tevens moeten streven naar een fonds voor het beheer van de 
steden, en met name de binnensteden. Deze problematiek is aan de orde gekomen 
in begin oktober tijdens het congres "Winkelen en binnensteden" in het Bouwcen
trum, naar aanleiding van het 25-jarig jubileum van de Lijnbaan. Ook hier zijn vele 
knelpunten ten aanzien van bijvoorbeeld hoge huren, etc. 

Antwoord: 

Wanneer men betrokken is bij het beheer van de binnenstad, het eigen werkterrein, 
de eigen interessensfeer, en men wordt tijdens dat werk telkens weer geconfron
teerd met de schokwerking, die de jaarlijkse budgettering kan hebben en vaak ook 
heeft, is het voor te stellen dat men van die budgettering af wil, er zich tegen wil 
pantseren. En dat is mogelijk door voor de binnenstad een fonds te stichten. Maar 
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ditzelfde wordt gedacht door de mensen van de natuurbescherming en van andere 
deelsectoren. 
Wanneer men echter deze kant opgaat, wordt het gehele overheidsbeleid ingedeeld in 
compartimenten, die niet meer te bewegen zijn. De souplesse is er uit. Dan valt er 
nauwelijks meer te besturen. 
Het l i jkt niet raadzaam, bij de vele afzonderlijke boekhoudingen, nog een groot aan
tal andere boekhoudingen te creëren. 
In het algemeen zal men zich moeten verzetten tegen de hartewens van de deeldisci
pline. 

Vraag: 

Het lijkt juist noodzakelijk de gescheiden boekhoudingen, die het rijk hanteert om 
een integrale planning te bewerkstelligen, samen te voegen. 

Antwoord: 

Ik wil als voorbeeld de mensen van de baggerwereld aanhalen. Die hebben grote be
zwaren tegen de stootwerking van opdrachten die op hen afkomt. Zij hebben reeds 
vaak gepleit voor een soort grote pot, zodat zij - met de apparatuur die hen ter be
schikking staat en de mankracht die hen van dienst is — op een zinnige, evenwich
tige wijze , over een lange periode gerekend, kunnen opereren. Daarbij zouden dan 
rijksoverheid, provinciale overheid en gemeentelijke overheid moeten worden inge
bracht, want in deze verschillende overheden ligt een deel van hun arbeidsveld. Dit 
voorbeeld is te vermenigvuldigen. 
Bovendien is het beheer van de binnenstad de primaire verantwoordelijkheid van het 
stadsbestuur. Niemand zal het stadsbestuur beletten een fonds te stichten voor het 
beheer van de binnenstad. Maar daar zal men niet makkelijk toe komen. Want de wet
houder voor Sport en Recreatie bijvoorbeeld zal zich daartegen verzetten. En vanuit 
zijn/haar verantwoordelijkheid heeft hij/zij daar gelijk in. 
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O O K D E P E R S O N E N A U T O H E E F T E E N T A A K ; 
G E E N V E R V O E R W I J Z E K A N G E M I S T W O R D E N 

door 
Dr. E. Bogaart, 

directeur Stichting Weg. 

"De weg" 

Toen de Batavieren de Rijn afzakten en even ten westen van Lobith Nederland be
reikten hadden de Batavieren de Rijn als weg gebruikt. Een verkeersstroom van aller
lei vaar- en voertuig bewoog zich voort. 

De weg wordt pas in verband met menselijke activiteiten als verbinding werkelijk
heid. Voor flora en fauna zal een rivier altijd een omgeving zijn — daar waar het leven 
zich afspeelt; nooit de verbinding tussen herkomst en bestemming. 

De mensheid heeft zich van den beginne af als de meeste zoogdieren te voet ver
plaatst en langzaam zijn enige hulpmiddelen ontwikkeld, de boot, de kar e.d. en zijn 
"vreemde krachtbronnen" ingeschakeld zoals de wind en het paard. Maar steeds werd 
gebruik gemaakt van een verbinding: een weg. Er bestaat dan ook een relatie tussen 
de weg en de ontwikkeling van de mens, tussen infrastructuur en de ontwikkeling van 
de maatschappij. Het verband strekt zich wel iets verder uit dan de ruimtelijke orde
ning. 

VERBAND TUSSEN MOBILITEIT EN ONTWIKKELING VAN DE MAATSCHAPPIJ 

Een voorbeeld kan deze mening illustreren: Een nieuwe railwegin een ontwikkelings
gebied tussen b.v. een mijn en een haven zal de gehele bevolking van die streek raken 
en die weg zal een impuls betekenen voor de ontwikkeling van de totale samenleving 
aldaar; zowel op het gebied van de economie, het sociale en culturele leven maar ook 
de ontwikkeling van onderwijs, kunst,etc. Zo zal de autosnelweg die de Eemshaven in 
Noord Groningen verbindt met de rest van Nederland, een impuls geven aan de ont
wikkeling van de samenleving rondom dit Eemshavengebied. 
Naast de positieve invloed die het toevoegen van infrastructuur op een samenleving 
uitoefent, zal het afsluiten van bestaande infrastructuur een negatieve invloed op 
deze ontwikkeling uitoefenen. Het toevoegen van een nieuwe weg aan een stadswijk 
geeft een impuls door meer verkeer. 
De mogelijkheid dat meer mensen de b.v. in deze wijk liggende tijdschriftenkiosk 
bezoeken is groot. Omgekeerd zal het afsluiten van een straat of het onttrekken van 
infrastructuur aan een stadswijk ook minder mensen in deze stadswijk toelaten en 
daardoor is minder menselijke activiteit waarschijnlijk. 
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Noortman maakt melding van het speciale congres dat recentelijk door de Raad van 
Europa gewijd werd aan de vraag hoe door verbetering van verkeers- en vervoer-
voorzieningen het verschil in ontwikkelingsniveau tussen het centrum van Europa 
en de perifere gebieden zou kunnen worden verminderd. 
Al in 1965 schreef F. Kuhlmann zijn verhandeling over: "Die Abhangigkeit des Ver-
kehrsaufkommens von der konjunkturellen Entwicklung". 
Neen er worden geen nieuwe dingen beweerd als gezegd wordt dat het nietaanleggen 
van infrastructuur (rail of landweg) de samenleving kan schaden. 
Zo kan de ontwikkeling van de gemeenschap worden geremd, het aantal activiteiten 
teruglopen en het gemeenschapsleven verschralen. 
De conclusie die Noortman in zijn inaugurale rede trekt moge hier nogmaals her
haald worden: 

"dat veranderingen in het vervoergebeuren niet geïsoleerd benaderd kunnen wor
den en verkeers- en vervoervraagstukken steeds in samenhang met het totale 
maatschappehjke gebeuren dienen te worden behandeld .... en .... dat een goed 
functionerend verkeers- en vervoersysteem bepalend is voor de kwaliteit van ons 
leven " 

"Vervoer" 

Na het bovenstaande betoog, met de daarbij behorende conclusie terecht voor een 
groot deel berustend op historische, economische en sociologische gronden en vrij
wel uitsluitend betrekking hebbend op de infrastructuur, l i jkt het eveneens nuttig de 
wijze waarop van deze infrastructuur deze "weg" in het verleden werd gebruik ge
maakt, te bekijken. 
Het zich verplaatsen "te voet" is zo oud als de mensheid. 
Hulpmiddelen voor een gemakkelijke en snellere verplaatsing werden gezocht en ge
vonden en de eigen krachtbron werd vervangen door de wind en het trekdier: de 
ezel, het paard, waaruit respectievelijk de zeilboot en de kar te voorschijn kwamen. 
Dat neemt niet weg dat ook toen al de fantasie de weg opende naar hogere sferen. 
Icarus is de personifiëring van de wens om te vliegen. 
Na de uitvinding van de stoommachine en daarmede de lokomotief is de trein op de 
aarde geïntroduceerd. Na 1830 wordt in een hoog tempo over de gehele wereld een 
gigantisch spoorwegnet aangelegd: in 1850 is het wereldnet 38.000 km lang, in 1910 
is dat uitgegroeid tot 1.000.000 km lengte. 

"Meer verplaatsingen" 

Dat de trein in die tijden een mobiliteitsexplosie teweegbracht blijkt uit een verge
lijking van de jaren 1764 en 1864. 
In 1764 arriveerden in Parijs per dag met ongeveer 27 diligences 270 personen, 100 
jaar later is dat onder meer per trein gegroeid tot plm. 67.000 personen. 
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De bezettingsgraad van de trein is in die jaren nog niet hoog: in 1889 in Duitsland 
maar 26,3 % in 1888 in onze eigen Hollandsche IJzeren Spoor een gemiddelde be
zetting van 16%. 
Hieruit blijkt ook dat het vervoer per spoor geen algemeen vervoer was, maar voor
behouden aan een kleine groep. 
Maar ook de fiets veroorzaakte enkele jaren later een mobiliteitsexplosie dooreen ge
weldige toename van verplaatsingen. In 1911 bedroeg het aantal fietsen 628.000 dat 
betekent ongeveer 106 fietsen per 1000 inwoners. 
De actieradius wordt met enkele kilometers vergroot. Te voet plm. 8 km, per fiets 
tot plm. 30 km. 
En tenslotte verschijnt de personenauto; voor de gemotoriseerde mens is een rit van 
100 km bepaald geen uitzondering. 

"Explosie in mobiliteit" 

Nu blijkt dat tot nu toe alle vervoermiddelen nog steeds gebruikt worden, de trein 
sinds 1839; de tram zelfs nog eerder; de fiets sedert de eeuwwisseling, en ook de 
auto. Maar zij worden niet alleen nog steeds gebruikt zoals vroeger maar in duidelijk 
versterkte mate. 
De trein door het sterk opvoeren van de frequentie, de tram en bus eveneens door 
frequentieverhoging, de fiets door de toename van het aantal in 1911 628.000 
fietsen in 1976 gegroeid tot 9.500.000 fietsen en tenslotte de auto sedert 1950 van 
139.000 naar 3.768.000 in 1976. 
Al met al blijkt hieruit dat de mobiliteit de laatste 150 jaar steeds gegroeid is en dat 
zij zal blijven groeien. 

De ontwikkeling van onze westerse maatschappij liep parallel aan de groei van de 
mobiliteit: mobiliteit is zowel voorwaarde tot — als gevolg van het ontwikkelings
niveau in een samenleving. 

"De trein de "underdog" 

Al met al blijkt dat de mobiliteit de laatste 150 jaar door elk verplaatsingsmiddel 
steeds gegroeid is, maar ook dat de trein als collectief vervoer altijd en overal con
currentie is aangedaan door alle andere vormen van vervoer. 

Zo schrijft S. Hamelink, chef de Bureau van Staats Spoor in 1878: dat de tram
wegen in lokaal verkeer met succes tegen de gewone spoorwegen concurreerden", 
vervolgens C. Rutten in 1911: de achteruitgang van de plattelandstramwegen 
is te wijten (aan) de ontzaglijke toeneming van het rij wiel verkeer...." 
en in 1938 schrijft Prof. Dr. Ir. J. Goudriaan: De inkomsten uit personenvervoer 
zijn gedurende de laatste 10 jaren teruggelopen van 85 tot 55 miljoen, die uit goede
renvervoer van 85 tot 40 miljoen...." 
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De oorzaken hiervoor zijn overbekend: de toeneming van het eigen vervoer per 
vrachtauto, het beroepsgoederenvervoer langs de weg, de aanleg van het Twente-
Rijnkanaal en het Julianakanaal. 
En bij het personenvervoer komt Goudriaan met de verzuchting:"De spoorweg is een 
middel van collectief vervoer. Wanneer men toestaat, dat telkens bepaalde personen 
zich van dit vervoer losmaken, die toch op andere ogenblikken — bij mist en ijzel, 
in de zomerdrukte, enz. — weer op dit vervoermiddel terugvallen, dan tast men de 
bestaansmogelijkheid van dit collectieve vervoermiddel aan in het hart!' Einde citaat. 
En in de zeventiger jaren? Laat ons lezen in het N.S. jaarverslag 1977: "Nodig is dan 
ook dat duidelijk is dat het verkeers- en vervoerbeleid beslist niet gericht is op "au
tootje pesten" maar dat het in verkeers- en vervoerbehoeften beoogt te voorzien op 
een wijze die zo goed mogelijk bijdraagt aan het welzijn van de burgers". 
Is "Waar moet ' t heen", een strijdvaardig geschrift van de Nederlandse Spoorwegen 
van september 1972, helemaal vergeten? 
Het railvervoer is dus al 150 jaar belaagd en wel belaagd door alle vervoervormen en 
op de korte afstand vervoer. De tram, de bus en de fiets en recentelijk de particuliere 
auto zijn juist op de korte trajecten met N.S. in concurrentie. Van de personenauto
kilometers was in 1963 ongeveer 60 % verbonden aan de uitoefening van bedrijf en 
beroep en in 1973 is dit nog maar 30 % en een medewerker van het Ned. Econo
misch Instituut te Rotterdam komt tot de opmerking dat voor alle forensen tesamen 
tussen 1960 en 1975 de reistijd met 28 % bekort is t.w. gemiddeld 11 minuten. 

"De bus is meer aandacht waard" 

En juist daarom lijkt de — wat lijnvoering betreft zo soepele — bus voor het "op
halen" van klanten in de woonwijken wat meer aandacht waard. De bus immers kan 
het van-deur-tot-deur-transport benaderen alleen de beschikbaarheid is veel minder 
dan van de eigen auto en ook van de fiets, maar heel wat beter dan de trein. Ook de 
"bijna" eigen auto "de taxi" is in staat tot van-deur-tot-deur-vervoer maar ook de 
beschikbaarheid — ingevolge de hoge prijsdrempel — is vaak gering. 
De taxi vertegenwoordigt nog steeds een probleem hoewel als openbaar vervoer
middel superieur aan bus, tram en trein. 
In het verleden heeft een commissie onder voorzitterschap van Drs. Ed van Thijn, 
lid van de Tweede Kamer voor de PvdA, de taxiproblemen bestudeerd maar heeft 
geen oplossing tot stand kunnen brengen. 
Daar ook N.S. voor een zeer belangrijk deel is aangewezen op reizigers die slechts 
gedurende korte trajecten van de trein gebruik maken is een aangekondigde studie 
naar mogelijke voordelen die een vervanging van de trein door een bus met zich 
brengt toe te juichen. Mogelijk kan dit onderzoek uitgebreid worden tot in de agglo
meraties. 

Het staat vast en tot deze conclusie is ook zeer recentelijk de Sociaal Economische 
Raad gekomen dat het autopark nog zal blijven groeien. 
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Bij het aantal rijbewijsbezitters is de verdeling in 1975: mannen 76 % en vrouwen 
44% van de groep van 20 tot 59 jaar, maar in 1980 is dit al 79% en 53%, in 1990 is 
dit 81% en 61% en in 2000 is dit 83% resp. 65% , van die groep van de Nederlandse 
bevolking. 
Ook de penetratie van de auto in de lagere inkomensgroepen wijst in de richting van 
groei van het autopark. 

"Negatieve aspecten met vrucht bestrijden" 

Ten aanzien van de negatieve aspecten tengevolge van een massaal autogebruik zijn 
de inspanningen niet geheel tevergeefs geweest. Hoewel het autopark gedurende de 
laatste 5 jaar belangrijk gegroeid is, is relatief de luchtverontreiniging kleiner gewor
den. De geluidshinder kan afdoende bestreden worden door zowel voorzieningen aan de 
woningen als door aarden wallen, schuttingen en dergelijke. In het buitenland zijn di
verse systemen in onderzoek om de verkeersstromen door middel van electronica te 
begeleiden en te sturen. Speciaal de verkeersveiligheid zal hiermede gediend zijn. 
Vermoedelijk zullen deze systemen beproefd worden bij het openbaar busvervoer, 
zodat dit vervoer veiliger en regelmatiger de diensten zal kunnen uitvoeren. 
Het ruimtegebruik voor weginfrastructuur zal beperkt zijn en zal minder zijn dan 
nodig is voor stadsuitbreiding. Juist daar zal de gezinsverdunning enerzijds en het 
grotere gewenste woonoppervlak anderzijds het ruimtegebruik voor het wonen groter 
maken. 

"Stallen en parkeren" 

Uiteraard spelen hier ook de noodzakelijke voorzieningen voor het stallen en par
keren van de personenauto nog een rol. Dit aspect van het hedendaagse verkeer is in 
Nederland sterk verwaarloosd. 
Politiek kan zelfs gesproken worden van een chaotisch beleid. Het is onbegrijpelijk 
dat belangrijke politici in Noord-Holland regelmatig met tegenstrijdige uitspraken be
treffende de aanleg van parkeergarages in de stad komen. Zou reeds een politieke 
keuze gedaan zijn en zou Amsterdam binnen de Singelgracht tot museum verklaard 
worden? Zou B. en W. in Leiden met het lichtend linkse voorbeeld van Amsterdam 
voor ogen ook het museum prefereren boven een centrum met een hoog voorzienin
genniveau? 

Om een stad levendig te houden zijn alle manieren van vervoer naar de binnenstad 
nodig! Zowel het openbare tram-, trein-, taxi- en busvervoer als de particuhere auto, 
fiets en bromfiets zijn absoluut noodzakelijk de voetgangers in de binnenstad af te 
zetten. Geen vervoerwijze kan gemist worden. Het gecombineerde gebruik van zowel 
het een als het ander, het openbaar vervoer en het particuliere, b.v. in park and ride 
is illustratief en zal een positieve invloed uitoefenen op het leven in de stadscentra. 
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F Y S I E K E D I S T R I B U T I E I N S T R E E K E N S T A D , 
K A N D A T N O G I N D E T O E K O M S T ? 

door 
G.J. Heijn 

lid van de Raad van Bestuur Ahold N, V. 

Zou het u verbazen als in een Albert Heijn winkel een blik bruine bonen 97 cent zou 
kosten? 
Of lijkt het u waarschijnlijker dat het 96 cent is? 
Misschien gaat u wel akkoord met 95 cent. 
Ik denk overigens dat 94 cent u ook niet zou shockeren. 
Toch is een van de genoemde getallen de prijs van een blik bruine bonen bij Albert 
Heijn, waar die Albert Heijn winkel dan ook gevestigd is. We treffen echter winkels 
op verschillende vestigingspunten aan, die bij toerekening van de werkelijke trans
portkosten deze uiteenlopende consumentenprijzen zouden moeten hanteren. Maar 
wat zeggen we? Op grond van commerciële overwegingen kun je in het algemeen geen 
gedifferentieerde consumentenprijzen gebruiken. 
Een blik bruine bonen kost bij Albert Heijn overal 95 cent. 
Als u weet dat het nettoresultaat in het kruidenierswarenbedrijf maximaal 1 procent 
van de omzet bedraagt, dan zal het u duidelijk zijn dat op een blik bruine bonen dat 
verkocht wordt in winkels, gelegen in stadscentra en in woonbuurten, totaal niet 
wordt verdiend, want de hogere transportkosten eten de marge op. 

Bij Ahold hebben we te maken met een bedrag van f 155 miljoen aan distributie-
kosten, waarvan 52 procent voor rekening van transport komt. Als we praten over 
één cent prijsverschil op een blik bruine bonen dan lijkt dat erg weinig, maar door de 
grote hoeveelheden gaat het toch aardig in de papieren lopen. Maar laten we wel 
wezen: het is niet alleen Ahold die wordt geconfronteerd met extra transportkosten 
naar binnensteden. Dit verschijnsel wordt door de gehele detailhandel ervaren. En we 
zijn het er toch over eens dat de detailhandel een onmisbare rol speelt temidden van 
de overige stedelijke voorzieningen. Om de detailhandel in staat te stellen zich een 
bestaan te verzekeren in de steden, is zij aangewezen op klandizie. Als goede nering
doende vraag je je dan af: wat wil de klant? 

We houden de al eerder genoemde onderverdeling naar vestigingsplaatsen even vast, 
en kijken wat voor klanten we in de stadscentra zo al aantreffen. 
We zien in het algemeen shoppende klanten die gezellig komen winkelen, zaak in 
zaak uit. De winkeldeur is praktisch uitsluitend te voet bereikbaar, dus auto's en 
fietsen zijn elders gestald of de klant is met het openbaar vervoer gekomen. Op dit 
klantenbestand afgestemd treffen we in het stadscentrum warenhuizen en speciaal
zaken aan, levensmiddelenzaken zijn inmiddels nagenoeg verdwenen. 
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De tweede categorie klanten vinden we in de woonbuurten. Daar zien we voorname
li jk huisvrouwen die gericht boodschappen doen, voor de dagelijkse levensbehoeften. 
Voor deze vlug-vlug klanten moet de winkel zowel te voet als met de fiets bereikbaar 
zijn. 
We zien het assortiment van de gevestigde winkels steeds meer uitbreiden. 

De vestigingen in de winkelcentra hebben klanten die uitgebreid inkopen doen, het 
liefst voor meerdere dagen tegelijk. 
Daarbij eisen ze dat ze hun auto in de directe omgeving kunnen parkeren om de 
grote volumes naar huis te kunnen brengen. 
Winkelcentra bevatten meerdere winkeltypen met een steeds breder assortiment. 

Een vrij nieuw verschijnsel in Nederland is de vestiging aan de rand van de stad, 
de zogenaamde hypermarkt, waar het gehele gezin komt om te winkelen en al 
shoppend zijn wekelijkse inkopen doet. 
Bereikbaarheid per auto is een absolute voorwaarde. Het bestaansrecht dankt dit 
soort winkels o.a. aan het voeren van een totaal assortiment en het ongehinderd be-
bereikbaar zijn. 

Je kunt in zijn algemeenheid stellen dat de wensen van de klant, gecombineerd met 
de bereikbaarheid, een klantenvraag doet ontstaan waarop de detailhandel reageert 
door het vestigen van bepaalde winkels. 

Echter, iedere winkel heeft zowel een voor- als een achterdeur, waarbij we tot nu toe 
hebben aangegeven wat er zich rond de voordeur afspeelt. Laten we nu eens gaan 
kijken wat we bij de achterdeur aantreffen. Voor het gemak hanteren we dezelfde 
onderverdeling naar de vier vestigingsplaatsen. 

We beginnen weer bij het stadscentrum. Dan blijkt dat de bereikbaarheid van het 
stadscentrum wordt beperkt ten gevolge van verkeersvoorschriften. Niet alleen wor
den er beperkingen gesteld aan de afmetingen van de leverancierswagens, ook wordt 
de tijd waarop die wagens mogen komen voorgeschreven. Het gevolg hiervan is dat de 
binnenstad bijna uitsluitend in de vroege morgen kan worden bevoorraad met kleine 
bestelauto's. 

Hoewel de verkeerstechnische maatregelen in de woonbuurt minder stringent zijn 
dan in het stadscentrum is er toch wel degelijk sprake van opgelegde beperkingen ten 
aanzien van wagentype en ook van aflevertijden. Bevoorrading van buurtwinkels 
vindt dan ook plaats met behulp van wat in het transport heet: voorwagens. 

Gaan we nu naar het winkelcentrum dan is daar heden ten dage nauwelijks sprake 
van beperkende maatregelen. In sommige gevallen kennen we weliswaar aflever
tijdsbeperkingen, maar dit valt nog mee, en als ze er zijn, dan komt dit omdat we in 
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Nederland nog steeds woonflats bouwen boven winkelcentra of de aan- en afvoer
wegen door woonbuurten leiden. 
Bevoorrading van winkelcentra kan dan ook bijna ongehinderd plaatsvinden met op
leggers. 

De vestiging aan de rand van de stad is juist daar gesitueerd opdat zowel de klant als 
de leverancier ongehinderd kunnen komen. Het spreekt dan voor zich dat aan bevoor
rading geen enkele beperking wordt opgelegd en een optimale manier van transport 
mogelijk is, en in onze visie gebeurt dit door middel van opleggers. 

Beperkende maatregelen op transportgebied leiden onherroepelijk tot verhoogde 
distributiekosten. Voor een goed begrip van de situatie hebben we uitgerekend wat 
de invloed is van de geschetste beperkingen op de transportkosten naar de te onder
scheiden vestigingsplaatsen, overigens alleen sprekend over de zogenaamde droge 
kruidenierswaren. 
Uitgaande van normkosten van 100, gebaseerd op volgeladen grote wagens, geldt 
voor stadscentrumfilialen dat de transportkosten ten gevolge van de beperkingen 
aan de wagenafmetingen met 90 worden verhoogd, terwijl ze op hun beurt door 
tijdsrestricties met nog eens 100 toenemen, waardoor de transportkosten per ver
voerde eenheid tot het drievoudige kunnen oplopen. 

Eenzelfde beeld kunnen we schetsen voor de winkel in de woonbuurt, waarbij de 
autobeperkingen tot een kostenstijging van 60 kunnen leiden en tijdsrestricties 
50 voor hun rekening nemen. 
Een verdubbeling van de transportkosten is onze ervaring. 
Als we dan kijken naar de kosten in het winkelcentrum, dan valt uit het geschetste 
beeld af te leiden dat de extra kosten ten gevolge van de tijdsbeperkingen uiterst 
klein zijn, namelijk 10. We moeten er echter voor waken dat er tè snel beperkende 
maatregelen worden genomen zonder daarvan de consequenties naar waarde te heb
ben geschat. 
De transportkosten naar de vestiging aan de rand van de stad, die niet worden ver
hoogd door beperkende maatregelen, gelden in ons verhaal als norm. 

Als we dan nog even samenvatten wat de uiteindelijke transportkosten per vervoerde 
eenheid naar de diverse locaties zijn, dan zien we dat bevoorrading van stadscentrum
winkels drie keer zo duur, en van buurtwinkels twee keer zo duur is, dan de bevoor
rading van hypermarkten. 
En om duidelijk te maken dat we niet praten over incidentele gevallen is het zinnig 
een inventarisatie te geven van het Ahold gebeuren. 
Ik gun u rustig de tijd om het beeld in u op te nemen en dan zult u zien dat reeds bij 
25 procent van alle winkels van onze onderneming er sprake is van beperkingen ten 
aanzien van bevoorrading. En hierbij dient u te beseffen dat wij in de binnenstad nau
welijks nog kruidenierswarenfilialen hebben, op grond van het feit dat de klant zijn 
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levensmiddelen wenst te halen in zijn directe woonomgeving. Indien bepaalde win
kels op grond van een consumentenvraag op een bepaalde plaats bestaansrecht heb
ben, dan heeft de distributie-afdeling er maar voor te zorgen dat die winkels worden 
bevoorraad, tegen de laagst mogelijke kosten per vervoerde eenheid. 
En hoe doen zij dat dan?! 
Deze transportoptimalisatie bereik je door zo groot mogelijke vervoerseenheden zo 
vol mogelijk te laden. Wij praten dan over grote opleggers, stampvol geladen met 22 
pallets. 
Maar we hebben in het voorgaande verhaal gezien dat er ten aanzien van grote opleg
gers allerlei beperkingen worden opgelegd, waardoor we worden gedwongen kleinere 
wagens in te zetten. 
En we hebben gemerkt dat er ten aanzien van aflevertijden maatregelen zijn genomen 
die verhinderen om 22 pallets op tijd af te leverem. Wederom bestaat dan de moge
lijkheid de lading te verdelen over twee kleinere wagens of een grotere wagen slechts 
voor de helft te vullen. Om kleine wagens toch rendabel te kunnen inzetten dienen de 
aan- en afvoerlijnen van die wagen te worden beperkt. Daartoe bestaan twee moge
lijkheden: 

1. we rijden met grote wagens naar overslagcentra aan de rand van de stad en verde
len de lading over een aantal kleinere wagens; 

2. we vestigen onze distributiecentra dichter bij de winkels. 

Aangezien wij onze bedenkingen hebben ten aanzien van overslagcentra (ti jd, kosten, 
extra handling, beschadiging) hebben we gekozen voor decentralisatie van onze dis
tributiecentra. 

Transportkosten worden mede bepaald door de gemiddelde rijsnelheid die wordt 
gerealiseerd. Hoe hoger die gemiddelde rijsnelheid is, hoe minder tijd je nodig hebt 
om het werk te doen, en t i jd is geld! 
Dus wij proberen te rijden op die tijden dat het rustig is op de weg, bij voorkeur in 
de vroege ochtend. 
Maar het is financieel niet aantrekkelijk om 's ochtends vroeg te rijden en dan bij aan
komst een uur te moeten wachten voordat je naar de winkel toe kunt. Door aflever-
tijdsbeperkingen worden wij gedwongen ons te begeven in het spitsverkeer. 
Daardoor verhogen wij niet alleen onze eigen kosten, maar we maken de files langer, 
we breiden de spitsuren uit, met alle bekende gevolgen vandien voor het Nederlandse 
bedrijfsleven. 
Het is erg eenzijdig om te denken dat transportoptimalisatie in alle situaties haalbaar 
moet zijn. Aan de andere kant is het zaak te beseffen dat beperkende maatregelen 
op welk gebied dan ook kostenverhogend werken. En dat hier sprake is van belangrij
ke verschuivingen met aanzienlijke kostenstijgingen, die uiteindelijk aan de consu
ment worden doorberekend, zal u nu duidelijk zijn. 
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Ik hoop dat u heeft begrepen dat er een onontkoombare relatie is tussen detailhan
del, consumenten en overheid. 
We zien hierbij de consument een centrale plaats innemen, waarop de detailhandel re
ageert met het vestigen van bepaalde winkeltypes. De overheid is verantwoordelijk 
voor het reguleren van het consumentenverkeer, als onderdeel van het personen
verkeer, zowel ten aanzien van de bereikbaarheid van de binnenstad als ten aanzien 
van het scheppen van voldoende parkeergelegenheid. Maar daarmee is het verhaal 
niet af, want de overheid moet het mogelijk maken dat de winkels ook worden be
voorraad. 
Ik geef u weliswaar Albert Heijn voorbeelden omdat deze voorhanden zijn. 
Dit geldt echter mutatis mutandis voor iedereen. 

Beperkende maatregelen op het terrein van het goederenverkeer leiden onherroepe
lijk tot kostenverhoging, waarvan uiteindelijk de consument het gelag zal moeten 
betalen. 

Willen we de stad in stand houden dan zal niet alleen het voetgangerslicht op 
groen moeten staan, maar zal het verkeerslicht voor vrachtauto's wat minder vaak 
op rood moeten staan. 
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T O E K O M S T I G E T E L E C O M M U N I C A T I E DN S T A D O F S T R E E K ; 
A D D I T I O N E E L O F V E R K E E R S - E N V E R V O E R S V E R V A N G E N D 

door 
Drs. B. Henny, 

hoofddirecteur Siemens Nederland N. V. 

Ik ben erg verheugd, dat ik ook kan zeggen dames en heren, nadat de voorzitter van 
de Kamer Rotterdam en van Beneden Maas gezegd heeft, dat de dames vanuit de to
ren van Rotterdam op ons neerkijken. Het blijkt toch echt wel, dat vele dames hier 
in ons midden zijn en deze dag prefereren boven een tochtje naar de mast van Rot
terdam. 

Na dit compliment aan het adres van de dames nog een compliment aan het adres van 
mevrouw Smit-Kroes, die enige onderdelen uit mijn voordracht vanmorgen al heeft 
behandeld. 

Er staat aangekondigd "Toekomstige telecommunicatie in stad en streek". Mijn voor
dracht luidt iets anders. Het gaat over toekomstige communicatietechnieken in streek 
en stad; additioneel of verkeers- en vervoersvervangend. 
Daar wilde ik het graag nu met u over hebben. 

Alle voordrachten van vandaag duiden er op dat er toenemende congesties zijn van 
het verkeer in steden en agglomeraties met het nare gevolg van lange wachttijden. Wij 
hebben net in het "bruine bonen" verhaal gehoord wat dit allemaal kost. Wij hebben 
ook gehoord dat er veel mUieuvervuiling optreedt en wij weten dat daardoor ontzet
tend veel verkwisting van grondstoffen ontstaat. Maar ook weten wij dat er een toe
nemende onveiligheid is in de steden en bovenal dat er met dit alles ook nog een on
aangepaste arbeidsmarkt is. Iets, waar wij het niet genoeg met elkaar over kunnen 
hscben 
Daarom wil ik graag met n praten over ontwikkelingen m verkeerstechnieken sn 
communicatietechnieken die hopelijk in de toekomst — en de toekomst is gedeelte
lijk al begonnen — een bijdrage kunnen leveren aan de leefbaarheid van die stad, zo
danig dat er goede doorstroomsnelheden zijn, er geen congesties optreden en dat het 
weer prettig is om in de stad te zijn, om daar te werken, maar ook om daar te win¬
kelen 
Welke verkeerstechnieken zijn op dit moment in voorbereiding en in ontwikkeling? 
U zult misschien wel eens gehoord hebben over de ontwikkeling die in verschillende 
Westeuropese landen plaats vindt op het ogenblik, de zweeftrein. De metro en de 
vrije baan zijn vandaag ai geconcretiseerd. In steden als Rotterdam en Amsterdam 
heeft men tegenwoordig een metro en in Den Haag kennen wij ook, gedeeltelijk, de 
vrije-baan-tram. 
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Het is nog wel een probleem, want het wordt, zoals ik hoorde, niet altijd geaccep
teerd. 
Een derde iets wat in ontwikkeling is, is de hangbaan. Op zichzelf een heel interessant 
iets voor conglomeraties. 
Wij hebben vandaag ook gehoord dat de auto een heilige koe is, zonder dat ding kun
nen wij beslist niet en daarom is het nodig dat wij daar een zo goed mogelijke oplos
sing voor vinden. Daarbij zou computergeleid wegverkeer ons de helpende hand kun
nen bieden. 
Allereerst de zweeftrein. Er worden op het ogenblik hele grote bedragen uitgegeven 
voor een ontwikkeling van een nieuw soort trein, die ons in staat stelt een aantal pro
blemen op te lossen. 
Waaronder het overbruggen van langere afstanden, internationale afstanden op tra
jecten tot plm. duizend kilometer bijvoorbeeld. Treinen, die zich kunnen voortbe
wegen tot snelheden van 500 kilometer per uur en die met een nieuw soort aandrij
vingssysteem werken. Een belangrijke bijdrage, die dit soort treinen zou kunnen 
brengen, is in de eerste plaats dat zij geen lawaai maken (zij hebben geen wrijving 
over de rails, zij staan er los van, zij zweven, wanneer zij eenmaal een bepaalde snel
heid hebben verkregen). Dat is milieu-vriendelijk. ïn de tweede plaats kunnen zij ook 
zorgen dat wij in de toekomst een oplossing gaan vinden voor grote vliegcongesties 
die kunnen ontstaan in de lucht. Met de groeiende bevolking,met de groeiende wel
vaart, met het groeiend gebruik van het vliegtuig krijgen wij ongetwijfeld bij vlieg
velden in de buurt van grote steden steeds grotere problemen en daarvoor is het no
dig dat er een ander vervoermiddel komt. Dat zou onder andere die zweeftrein kun
nen zijn. 
Een ontwikkeling, die wij echt niet moeten verwachten voor het jaar 2000, maar 
waar op het ogenblik al sinds vele jaren aan gewerkt wordt, waar al vele jaren vele 
miljoenen voor wordt uitgegeven en waar men echt wel wat van verwacht. Of het 
ooit komt, ik kan het u niet zeggen. 

Als wij wat dichterbij huis zijn, krijgen wij de metro en de vrije-baan-tram voor het 
streeklocaal verkeer, voor het verkeer dus naar het centrum van de stad, vanuit de 
periferie en omgekeerd. De metro kennen wij al in Rotterdam en in Amsterdam en 
in vele andere steden natuurlijk. De vrije baan zal beslist een oplossing zijn, wanneer 
dat politiek in zijn totaliteit in de grote steden wordt aanvaard. 

De hangbaan, een nieuwe ontwikkeling, die op het ogenblik zo ver is dat er een aan
tal proefprojecten zijn. Het is een zeer comfortabel personenvervoer, vooral in dicht
bevolkte centra. Het heeft zeer korte reistijden. Het heeft een behoorlijke snelheid 
tot 60 kilometer per uur. Het is geruisarm, het is energiebesparend en het geeft geen 
luchtvervuiling. Het allerbelangrijkste is nog dat het de weg vrijmaakt voor het goe
derenverkeer, zodanig dat in de centra de goederen aangevoerd kunnen worden, want 
de weg wordt niet versperd door openbaar vervoer. 
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Computergeleid wegverkeer. De auto kunnen wij niet wegdenken. Het is toekomst
project. In elke auto zal zich een toetsenbord bevinden. Wanneer men een stad nadert 
drukt men op bepaalde knopjes aan de hand van een kaart (als men in wijk E6 moet 
zijn drukt men op het desbetreffende knopje). Dan is er een centrale computer die 
dat opvangt via een detectiesysteem in de weg. Men krijgt daarna aanwijzingen op 
welke wijze men moet rijden, zodat men zo goed en zo vlot mogelijk en aangepast 
aan de mogelijkheden van de stad op die bepaalde plaats komt. Dit is technisch abso
luut een mogelijkheid, alleen zal het doof goede voorUchting op een gegeven moment 
zo ver moeten komen, dat men bereid is de investering te doen. Dan zullen ook in al
le auto's toetsenborden worden gemonteerd, of in nieuwe auto's worden aange
bracht. Dan kan een dergelijk systeem zeer nuttig werk verrichten. 

U weet, dat er ondertussen talloze verkeerscomputers in werking zijn, waardoor het 
mogeUjk is om het verkeer reeds nu zodanig te leiden, dat er een soort "groene golf'¬
toestand ontstaat en men, door het aangeven van de snelheden, optimaal door het 
verkeer geleid kan worden. Bovendien is het mogelijk omleidingen met dit systeem 
nu al reeds aan te geven. 

Over verkeerstechnieken is natuurlijk nog veel meer te zeggen, maar ik wil alleen een 
paar ontwikkelingen aangeven van, mogeUjkheden in de toekomst. Ik wil nu praten 
over de communicatie-technieken, de telecommunicatie met name en alles wat daar
mee samenhangt, omdat er een enorme mogelijkheid is om op deze manier beter met 
elkaar te communiceren. Het geeft dus niet de mogeUjkheid elkaar te ontmoeten 
maar per telefoon te ontmoeten. Het is zelfs mogeUjk telefonisch te vergaderen. 
Het draagt daartoe ook bij aan de vermindering van verkeerscongesties. 

De laatste vier jaar is het telefoonverkeer, het aantal gesprekken, met 25 procent per 
abonnee toegenomen. Dat is vrij veel in vier jaar. Wij kunnen zeker verwachten dat 
de ontwikkeling van de telefonie, en van aUes wat daarmee samenhangt, nog verder 
opgevoerd kan worden. U heeft gehoord dat er nog ruimte genoeg is op de lijnen, 
om die beter te belasten. 

Wij gaan een tijd tegemoet van toenemende decentrale informatie-verwerking door 
middel van inteUigente terminals. Daar kunnen wij ons op voorbereiden. Maar boven
al zal er een integratie tot stand gebracht worden van de ons bekende telefoon, telex 
en andere apparatuur, samen met informatieverwerkende systemen of computers. Dit 
is mogelijk geworden door de miniaturisering en de microprocessen en daarnaast nog 
de ontwikkeling van de glasvezeltechniek. 

De miniaturisering in de electronica. Eerst kreeg men de electronenbuizen in 1950, 
daarna de transistoren, daarna de geïntegreerde schakelingen, de kleine, middelgrote, 
grote, zeer grote en thans zeer,zeer grote geïntegreerde schakeUngen, met het gevolg dat 
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een aantal schakelingen, dat thans per component gemaakt kan worden, een veel
voud is van het aantal schakelingen, dat in de jaren '50 gemaakt kon worden. Terwijl 
aan de andere kant de prijs per schakel aanzienlijk is gezakt. Links ziet men het aan
tal schakelingen, dat een component kan verrichten, rechts ziet men de prijsschaal. 
Men ziet het aantal mogelijkheden stijgen en aan de andere kant de prijs per schake
ling dalen. Wanneer wij kijken naar de jaren '75-'80 met een component van 5000 
schakelingen, zien wij dat een schakeling 1 cent kost, tegen honderd gulden in 1950. 

De glasvezeltechniek is van wat jongere datum, doch waarvan de eerste proefprojec
ten reeds zijn aangebracht, en waar ongelooflijk veel van verwacht wordt. Telecom
municatie vindt plaats via kabels, door middel van andere transmissie-middelen, 
door grondstations en via satellieten door de lucht. Maar de glasvezeltechniek kan 
een enorme ontwikkeling worden, waar door hele dunne glasvezeltjes ongeveer 
1400 gesprekken tegelijkertijd gevoerd kunnen worden. 
Dat betekent een geweldige verhoging van de capaciteit van de telefonie. Het heeft 
nog een aantal andere voordelen. Het systeem is ongevoelig voor electrische en mag
netische storingen en — wat misschien nog interessanter is — het wordt gemaakt 
van zand, een grondstof, die wij in deze wereld nog onbeperkt voorradig hebben. 

Wanneer wij de miniaturisering in de electronica en de glasvezeltechniek verder ont
wikkelen — daar zitten wij momenteel middenin, het aantal toepassingen stijgt 
enorm — dan zullen wij , aan de hand van een aantal organisatorische voorbeelden, 
gaan aangeven wat er voor mogelijkheden zijn. 

Dat wil ik doen aan de hand van een kantoor, een aantal infra-structurele problemen 
in steden en het huishouden. Alle middelen om met elkaar te communiceren, beter 
te communiceren, maar ook om betere informatie te krijgen. 

Op de eerste plaats: het kantoor van de toekomst zal gaan beschikken over intel
ligente terminals voor dialoogverkeer. Momenteel is het zo, dat men nog veel met 
pen en potlood werkt. Er worden formulieren ingevuld. Deze formulieren worden 
dan voor de computer voorbereid, er wordt geponst enz. De computer gaat werken 
en na enige tijd komt er een grote hoeveelheid papier, wat dan weer verder verwerkt 
wordt. Daarvoor in de plaats komt nu een beeldscherm, een intelligent apparaat, 
waarmee men direct met de computer kan communiceren, dat men gegevens kan 
ingeven, en waarvan men een antwoord kan krijgen, hoe de stand van zaken is. Met 
dat apparaat kan men allerlei dingen zelf afwikkelen, die men vroeger aan een ander 
moest overlaten. 

Een tweede apparaat is de electronische telex, ofwel de electronic mail. De nieuwe 
telex, die er op het moment al is, kan men op kantoor gaan inzetten. Wanneer men 
een brief klaar heeft, wordt deze ingezet en gaat dan over naar zijn bestemming. De 
telex heeft enorm veel overgenomen van het post-verkeer. Wij verwachten dat het 
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post-verkeer in de toekomst zeker niet verder zal stijgen. Daarvoor zal deze elec
tronische brievenmachine in de plaats komen. Dat zal enorm veel in tijd gaan schelen 
en het wordt ook veel goedkoper, aangezien de apparatuur goedkoper wordt bij 
aanschaf-toename. 

Als derde onderwerp: de tekstverwerking. Een apparaat, waarmee het mogelijk is om 
bepaalde standaardzinnen — waaruit een brief veelal is opgebouwd — op te slaan in 
een zogenaamd floppy-disk, een geheugen. Er hoort een beeldscherm bij dit appa
raat. Aan de hand van hetgeen gedikteerd is kan men zodoende zeer snel de brief tot 
stand brengen. Men ziet wat er getypt is, men kan verbeteren, en wanneer de brief 
goed is drukt men op een knop. De brief wordt dan afgedrukt op een printer in het 
aantal gewenste exemplaren. Op deze wijze kan men veel sneller en netter een brief 
maken. 

De tele-copieerder is het volgende apparaat, waarbij het via de telefoonlijn mogelijk is 
om bestaande brieven of teksten of beeld over te brengen naar een andere plaats van 
bestemming. 

Het volgende onderwerp is de beeldtelefoon voor vergaderingen. Vergaderen per tele
foon is in de aanloopfase. Per jaar worden er al enige duizenden vergaderingen op de
ze wijze gehouden. Het wordt in de toekomst mogelijk, wanneer dit systeem wat 
goedkoper zal zijn, op grote schaal de beeldtelefonie te gaan toepassen, waardoor het 
mogelijk is om als groep in de ene plaats met een groep in de andere plaats een verga
dering te kunnen houden. 

Dan is er nog de computer. De computer spuugt een enorme hoeveelheid papier uit. 
Het is mogelijk om vanaf de computer rechtstreeks op een microfilm te komen, die 
veel minder ruimte inneemt in het archief. Daarbij is het dan veel makkelijker iets 
terug te roepen dat op de microfilm staat en dat is terug te lezen met speciale appa
raten. Er kunnen 70.000 tekens per seconde op een microfilm gebracht worden. 

Tenslotte de laser-printer. Dat is een apparaat dat volgens het laserprincipe drukt. 
Een laser is een gebundelde lichtstraal, die gegevens kan overbrengen met de snel
heid van het licht, dat is 300.000 kilometer per seconde. Het is mogelijk met dat 
apparaat 20.000 regels per minuut af te drukken. Dit is een goed middel voor be
drijven, die op zeer korte termijn een grote hoeveelheid op papier moeten zetten 
en moeten verzenden. 

Op de tweede plaats: Geïntegreerde communicatie-technieken, die zeer goed in te 
zetten zijn in steden. Bijvoorbeeld bij de bestrijding van onveiligheid, en wij noe
men hier de brandweer. Er bestaat daarvoor een centrale meidcomputer, waarbij 
het mogelijk is, dat de brandweer — veel sneller dan tot nu toe — kan gaan optreden 
in geval van nood. In die computer zitten alle gegevens die nodig zijn om op het 
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goede moment op de juiste plaats op te treden. Die computer is in staat de verkeers
lichten voor de brandweer op de "groene golf ' te zetten. De computer kent de capa
citeit van de ziekenhuizen enz. Zodoende kan er veel vluggeren veel efficiënter worden 
opgetreden wanneer zich iets ernstigs voordoet. Op dit gebied zijn er nog vele andere 
voorbeelden die in ontwikkeling zijn voor o.a. de politie. Instrumenten, die nodig zijn 
in een tijd waarin met meer onveiligheid rekening gehouden moet worden, en die de 
helpende hand kunnen bieden. Nog een voorbeeld waarbij dit soort technieken ge
bruikt kan worden is de milieubeveiliging. Het bestaat al in de Rijnmond, ook ge
noemd het "Snuffel"-systeem, waardoor het mogelijk is, dat, bij bepaalde overbelas
ting van het milieu, maatregelen genomen kunnen worden iets tegen die overbelasting 
te doen. 

Op de derde plaats: Het huishouden van de toekomst. De kabeltelevisie neemt hand 
over hand toe. Binnen een aantal jaren is er in elke stad en plaats in Nederland kabel
televisie gekomen, waardoor het mogelijk is meerdere programma's te ontvangen. 
Het is echter ook mogelijk om in combinatie met de telefoon en een klein toetsen
bord contact te krijgen met banken, winkeliers, de krant, het reisbureau, etc. 
Bij de bank kan bijvoorbeeld vanuit huis opdracht gegeven worden tot betaling, men 
kan het debetsaldo opvragen. Bij de winkelier, die aangesloten is, kan men bestel
lingen plaatsen. Men kan de krant oproepen. 
In Engeland bestaat daar nu reeds een voorbeeld van. 
Men kan bij een reisbureau op deze wijze een reis boeken. En tenslotte kan men een 
aansluiting krijgen op een centrale, waarbij het mogelijk is dat bij inbraak of brand 
onmiddellijk hulp geboden wordt. 
Dit systeem is ook van toepassing bij de bejaardenhulp. Men is de laatste tijd weer 
enigszins teruggekomen van de bejaardencentra. Men wil de bejaarde tegenwoordig zo 
lang mogelijk in de eigen omgeving laten. Wanneer de bejaarde dan wat overkomt, of 
hulp nodig heeft, moet er een adequaat middel zijn, waardoor hij onmiddellijk kan 
waarschuwen. Een electronisch systeem in verbinding met de telefoon geeft hem dan 
de mogelijkheid de centrale te waarschuwen. 

Door de P.T.T. en de N.O.S. is aangekondigd dat de systemen van view-data en tele
tekst binnenkort gaan komen, waardoor het mogehjk wordt in de toekomst — wan
neer u daarvoor bent ingericht en de P.T.T. daarvoor klaar is — via de telefoon be
paalde programma's op het televisie-apparaat op te roepen, die de voorkeur hebben. 
Bijvoorbeeld een onderwijsprogramma. 
Tele-tekst is het systeem, waarbij via een toetsenbord een bepaald voorkeurprogram
ma — dat niet het normale programma is — bij de N.O.S. kan worden opgevraagd. 
Hierbij wordt gedacht aan het weerbericht, de toestand op de wegen enz. 

Ik wil besluiten met het onderwerp: de sociale gevolgen van bovenstaande. Uiter
aard zijn het nogal ingrijpende zaken. 
Wat is er nodig om dit alles tot stand te kunnen brengen? 
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In de eerste plaats, politiek willen wanneer iets nuttig is. Daarbij komt dan de factor 
arbeid, die ongetwijfeld op een hoger niveau met deze systemen gaat werken en een 
grotere mobiliteit vertoont dan nu het geval is. De tegenwoordige maatschappij heeft 
gebrek aan geestelijke mobiliteit, om zich aan te passen aan nieuwe ontwikkelingen. 
Het is natuurlijk begrijpelijk met dertig jaar welvaart achter de rug, dat men verwend 
is. Men wil houden wat men heeft en is daardoor minder beweeglijk. Willen wij echter 
de nieuwe tijd tegemoet gaan, dan is die geestehjke mobiliteit een absolute voorwaar
de. 

Deze systemen hebben echter ook het voordeel dat zij meer comfort bieden aan de 
mens, zowel op kantoor als voor het privé-leven. Bovendien geven al deze systemen 
minder geluid. Zij belasten het milieu niet, wat betreft stank en last but not least, het 
geeft een grote energie- en grondstoffenbesparing. De electronica verbruikt heel wei
nig energie en geeft met de glasvezeltechniek een enorme grondstoffenbesparing. 

Wat dat betreft gaan wij een zeer goede tijd tegemoet, een ti jd met enorm veel moge
lijkheden, indien wij het elan kunnen opbrengen die mogelijkheden te gebruiken. Na 
de mooie t i jd die wij gehad hebben en de tegenwoordige t i jd waarin ineens niets meer 
kan en alles even moeilijk is — waarin een soort f in du siècle-stemming heerst — zul
len we met een beetje moed een aantal infrastructurele problemen moeten gaan op
lossen om de nieuwe tijd tegemoet te gaan. 

Het onderwerp van deze voordracht was: "Toekomstige communicatietechnieken in 
streek en stad; additioneel of verkeers- en vervoersvervangend?" 

Het antwoord daarop luidt: beide. Zoals vanmorgen reeds gezegd is, niet of/of, niet 
en/of maar en/en, beide. 

Willen wij in staat zijn in de toekomst de steden goed leefbaar te houden, dan zullen 
wij de moed moeten opbrengen om grote investeringen te doen en om te zorgen dat 
wij de steden openhouden, zodat het prettig is en bli jf t om daar te leven. 
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T W E E D E F O R U M D I S C U S S I E 

onder leiding van Prof. Dr. E.H. van de Poll 

Vraag: 

Hoeveel arbeidsplaatsen gaat het kosten wanneer de telecommunicatie op grote schaal 
wordt ingevoerd? 

Antwoord: 

Er zijn nog geheel geen studies van gemaakt öf en hoeveel arbeidsplaatsen verloren 
zullen gaan. Het is nuttig en nodig daar wat meer over na te denken. 
Het is echter een vraag, die ten alle tijde gesteld kan worden en niet alleen op dit 
moment. Men beweert dat de microprocessors jobkillers zijn. Het werk is echter in 
het verleden door talloze technische ontwikkelingen veranderd. Dat bli jf t doorgaan. 
Gelukkig maar, anders zou er voor de jeugd geen werk meer zijn, geen leuk werk 
meer zijn. Er worden natuurlijk bepaalde jobs overbodig. Dat betekent omscholing. 
Daarom moet men geestelijk mobiel blijven. We moeten niet vastroesten. Wij leven 
in een tijd, waarin wij misschien dikwijls van baan moeten veranderen. Wij zullen 
steeds moeten blijven leren. 
Het is dus niet te zeggen hoeveel arbeidsplaatsen er verloren gaan. 
Natuurlijk gaan er verloren, maar er komen er ook veel voor terug. 

Vraag: 

Zoals wij nu bij elkaar zitten, zal waarschijnlijk de laatste keer zijn. Over 25 jaar, 
wanneer de Kamer van Koophandel 200 jaar bestaat, zullen wij thuis achter een 
toetsenbord zitten. Dat betekent, dat wij een cursus vingervlugheid zullen moeten 
volgen. 
Het grote gevaar dat ik zie in deze ontwikkelingen, en wat ik mis in het betoog van 
de heer Henny, is de inbouw van de bescherming van de privacy. Er zijn al enige dis
cussies geweest over bijvoorbeeld het beheer van de databank. Iedereen krijgt een 
codenummer, waarmee men zijn debetsaldo op kan vragen. Dat nummer zal waar
schijnlijk gelijk zijn aan het postcodenummer. 
Daarnaast zijn er wat juridische problemen op dat gebied. Is de brief, die via tele
tekst overgebracht wordt, nog rechtsgeldig? Bij een rechtsgeding gaat het ook om 
een handtekening. 
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Antwoord: 

De privacy moet worden gewaarborgd bij welk systeem dan ook. 

Vraag: 

De heer Klaassen ziet als remedie voor het opvangen van de verkeerspiek, vooral in de 
steden, het veranderen van openings- en sluitingstijden van de winkels bijvoorbeeld 
van 10.00 tot 19.00 uur. 
Ten eerste vraag ik mij af of de heer Klaassen op de hoogte is van de nieuwe winkel
sluitingswet, die juist anders luidt. 
Ten tweede, is een verandering van sluitingstijden sociaal nog te verwezenlijken in de
ze t i jd, waarin hoe langer hoe korter wordt gewerkt en waarin de mensen hoe langer 
hoe vroeger naar huis toe willen? 

Verschuiving van de winkeltijden hoeft niet in te houden, dat men langer gaat wer
ken. Men zou hoogstens meer mensen moeten inschakelen om de winkels perma
nent open te hebben. Natuurlijk zitten daar sociale problemen aan vast. Bijvoor
beeld als vader en moeder op verschillende tijden thuis komen geeft dat problemen 
bij de maaltijden, de opvoeding van de kinderen. 
Het is echter wel mogelijk, zoals in tal van andere landen. Het is ook een kwestie van 
mentaliteit van de bevolking. In België kan dit alles bijvoorbeeld wel. 

Tweede antwoord: 

Ik ben blij dat het al gezegd is. Er is al heel lang geleden afgerekend met het misver
stand dat winkelopenstellingstijden gelijk zijn aan werktijden. Wij hebben na vele 
moeilijkheden nu eindelijk een nieuwe winkelsluitingswet die op 1 november a.s. 
van kracht wordt, en die plm. 52 uur openstelling mogelijk maakt. Dat kan nog 
maar één kant op gaan, nl. naar minder. Openstellen na 6 uur l i jkt mij een onhaal
bare ZLii-i. 

Vraag: 

De heer Henny heeft bij de behandeling over de ontwikkeling van de glasvezelcom
municatie-techniek een aantal voor- en nadelen opgesomd. Eén van de voordelen zou 
zijn het lage grondstoffengebruik, de grondstof is zand, waar wij zoveel van hebben. 
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Glas wordt echter niet alleen uit zand gemaakt, maar men heeft er ook soda bij no
dig. Voor het productieproces van soda is zout nodig. Daarbij komt dan nog de 
hoofdzaak: energie. 

Antwoord: 

Het is een voordeel in vergelijking met andere systemen die reeds bestaan, zoals ka
bels en leidingen, waarin een enorme hoeveelheid metaal verwerkt wordt. Bovendien 
is de capaciteit van de glasvezel vele malen groter. 

Vraag: 

De heer Heijn stelt enige criteria: stadskern, woon/winkelcentrum-rand. Het begrip 
stadsrand is duidelijk, maar de begrippen winkel- en stadscentrum vragen toch een 
geheel andere definitie, en nadere uitleg. 
Wij hebben in Nederland te maken met vele bestaande kernen. Wat is nu een stads
kern, wat is een winkelcentrum? Daarmee hangt ook samen het ontwikkelen van een 
verkeerscirculatieplan. Een winkelcentrum zal anders benaderd worden, vooral op 
voetgangersgebied, dan een stadscentrum. 
Wie bepaalt, wat stadscentrum is en wat winkelcentrum is? Over het algemeen zijn 
dat de gemeentebestuurders. Hier ligt een taak voor de Kamer van Koophandel om 
daarop in te gaan. Want het gemeentebestuur gaat uitmaken wat winkel- en wat 
stadscentrum is, maakt dus ook de verkeersmaatregelen uit en wil alles zo aantrek
kelijk mogelijk maken. Het gemeentebestuur bepaald aan de hand hiervan het be
leid. Dan komt de inspraak veel te laat, dat is het paard achter de wagen spannen. 
Het is heel moeilijk bestaande plannen terug te draaien, vooral bij bestuurders. Het 
zal zeer moeilijk zijn te bepalen, wat is winkel-, wat is stadskern. 

Antwoord: 

Er is geen passende definitie voor winkelcentrum en woonkern, maar het is veel be
langrijker dat er in die stadscentra en in die winkelcentra winkels zijn, dat beide 
categorieën winkels klanten willen hebben en wat het belangrijkste is, dat die klan
ten daar kunnen komen. Naarmate het aanbod interessanter is, is de klant bereid 
meer obstakels te overwinnen. Wanneer de aankoop belangrijk is en duur, zoals bij
voorbeeld een bontjas, is men bereid over wat meer moeilijkheden heen te stappen. 
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Vraag: 

Vraagt het forum of zij hier een taak van de Kamer van Koophandel ziet, want anders 
wordt het dadelijk een beleidsbeslissing, genomen op bestuurlijk niveau met alle con
sequenties vandien. Het is toch wel een wezenlijke kernvraag: wat is een centrum wel 
en wat is het niet. Daar wordt eigenlijk het hele beleid van het gemeentebestuur mede 
op gebouwd. En het gaat hier niet alleen om het personenvervoer, maar juist het 
vrachtvervoer is één van de pijlers, waarop onze economie steunt. 

Antwoord: 

Er is één heel duidelijk antwoord op te geven. De hele discussie heeft in zeer sterke 
mate gedraaid om de in standhouding van de binnenstad. Dat is niet alleen een eco
nomische, doch ook een sociale zaak. De stad is belangrijk voor de economie, maar 
ook voor de cultuur. De stad is een wezenlijk bestanddeel van onze samenleving, de 
binnenstad is het hart daarvan. Om de stad levend te houden moeten er winkels zijn. 
De Kamer van Koophandel vindt het van het allergrootste belang dat het winkelbe
stand in de binnensteden gehandhaafd kan worden. Er moet echter ook een wijze van 
selectie en keuze zijn. De Kamers van Koophandel nemen een standpunt in met be
trekking tot overheidsplannen, gemeenteplannen, over de keuze en de bescherming. 

Vraag: 

Ik wil de heer Henny vragen naar het practische aspect van al die ontwikkelingen met 
betrekking tot de versnelde en verbeterde communicatie. De laatste 25 jaar zijn de 
communicatiemiddelen enorm toegenomen. Daartegenover is de communicatie tus
sen de mensen onderling enorm afgenomen. Wij spreken over de vereenzaming van de 
mensen. Het medium televisie heeft een groot deel van de communicatie binnen het 
gezin kapot gemaakt. Brengen wij , met deze verdergaande communicatie, het ont
moeten van mensen - het wezenlijke van het mens-zijn - niet een enorme schade 
toe. Dit is vrij zwart/wit gesteld, maar de heer Henny was vrij positief in zijn toe
komstdromen. Als wij de communicatie in die mate zouden doorvoeren, zouden wij 
het hart uit de mens halen. (Dat bevordert dan wel weer de opleiding en aantal van de 
psychiaters). 

Antwoord: 

De vereenzaming van de mens is een probleem, maar het wordt betwijfeld dat die ver
eenzaming ontstaan is door media als televisie. 
Wij zuilen aan die communicatie tussen mensen meer aandacht moeten gaan besteden. 
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Zoals al eerder gezegd is er bijvoorbeeld het punt van de bejaarden. Men moet gaan 
leven met meer bejaarden in onze maatschappij. Het is de bedoeling, dat zij zo lang 
mogelijk thuis blijven wonen, in hun eigen omgeving waar zij gewend zijn te com
municeren, en niet overgeplaatst worden naar centra waar zij slechts met hun eigen 
leeftijdgenoten kunnen communiceren. Zij hebben daar wel adequate middelen 
voor nodig in geval van nood. 
Er wordt ook steeds meer vergaderd. Er komt steeds meer inspraak. Daar heeft men 
behoefte aan en het gebeurt ook. Daar kunnen de media alleen een beetje bij helpen, 
door alles efficiënter en beter te laten verlopen, daar waar men er behoefte aan heeft. 

Vraag: 

De communicatie binnen het gezin is beslist nadelig beihvloed o.a. door de televisie. 
De toename van de communicatiemiddelen heeft niet de communicatie van de men
sen individueel bevorderd. Het geval van de verzorging van bejaarden betekent, dat 
wij alleen in nood bereid zijn met de bejaarde te communiceren, wat ook niet positief 
is. Door het vergemakkelijken langs technische wegen wordt het communiceren van 
het ene individu met het andere voor een groot deel weggenomen. 

Antwoord: 

Ik ben het er niet mee eens, dat door de televisie de communicatie in het gezin 
slechter is geworden. Daar zijn ook hele andere redenen voor aan te voeren. 

Tweede antwoord: 

Tijdens de autoloze zondagen is het aantal telefoongesprekken enorm toegenomen. 
Alle communicatiemiddelen dragen op hun eigen manier bij tot meer communica
tie. Het gaat niet alleen om reizen, het is een vorm, een drang naar meer communi
catie onderling, tussen alle mensen samen. 

Vraag: 

Ik heb prettige herinneringen aan de autoloze zondagen. Niet alleen om het toege
nomen gebruik van de telefoon, maar ook omdat een aantal mensen hun binnenste
den hebben her-ontdekt, de fiets hebben genomen, wat weer leidde tot een grote 
vermindering van het aantal verkeersslachtoffers. 
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Eén van de problemen vandaag, besproken door de heer Heijn, handelt over de win
kels in binnensteden en aan de rand van de stad. De heer Heijn heeft voorgerekend, 
hoeveel voordeliger het is om handel te drijven aan de rand van de stad in daarvoor 
geschikte voorzieningen, met grote parkeerterreinen, etc. Dat is veei goedkoper. Er 
kunnen daar grote vrachtwagens komen. 
Deze ontwikkeling echter is op zichzelf zeer schadelijk voor de binnenstad. Wanneer 
men dit soort centra gaat ontwikkelen, betekent het een enorme concurrentie voor 
de binnenstad, zeker air men ter plaatse alle artikelen kan Krijgen die men nodig 
heeft. Wat voordelig is voor Ahold is niet noodzakelijk voordelig voor de rest van de 
samenleving, met name niet voordelig voor de middenstanders van de binnenstad. De 
middenstanders van de binnenstad verkijken zich te veel op de noodzaak van de be
reikbaarheid per auto . 
Andere vormen van bereikbaarheid komen in het gedrang. Een objectieve analyse van 
die situatie zou uitwijzen, dat het aantal klanten, dat met het openbaar vervoer en de 
fiets naar de binnenstad gaat, zo groot is, dat men die in ere moet houden. Men zou 
de laatstgenoemde vormen van verplaatsing moeten bevorderen. Dat zou er toe kun
nen leiden dat de Kamers van Koophandel niet alleen op de autovoorzieningen maar 
ook op betere voorzieningen ten aanzien van het openbaar vervoer en fietsverkeer 
zouden kunnen aandringen. Wat meer fantasie en creativiteit zou een heleboel kun
nen doen. Talrijke leuke, constructieve ideeën — bijvoorbeeld voor wat betreft het 
openbaar vervoer — zouden zeer heilzaam kunnen zijn voor de binnenstad, voor de 
klanten die daar naar toe willen. De middenstanders en hun vertegenwoordigers moe
ten zich daar meer op gaan toeleggen. Niet alleen eisen stellen ten aanzien van auto
bereikbaarheid, maar ook ten aanzien van kwaliteit en frequentie van het openbaar 
Tier roer 
Tenslotte het probleem van het vervoer van goederen naar de winkels toe. De indruk 
bestaat, dat er nog ideeën braak liggen. Zoals uit het betoog van de heer Henny 
blijkt zijn er meer mogelijkheden, via automatisering en programmering voor het 
transport van goederen naar de binnenstad, dan er op dit moment worden gebruikt. 

Antwoord: 

In Amerika bestaat de uitspraak: What is good for General Motors, that's good for 
the United States. Ik ben het met de vraagsteller eens dat dit niet vertaald mag wor
den in Ahold en Nederland. 
Overigens zegt deze, dat het nadelig is voor de binnenstad als men aan de rand van 
de stad voordeliger kan inkopen. Dat is waar. Maar er is weinig aan te doen. De kos
ten van het vervoer naar de binnenstad maken niet alleen het kostenpatroon zo hoog 
voor de detaillist in de binnenstad. Daar komen nog vele factoren bij zoals de huur. 
Het zou ook niet realistisch zijn vestigingen aan de rand van de stad de kop in te 
drukken ten gunste van de binnenstad. Want juist aan de rand van de stad wonen de 
meeste mensen. Er zullen dus aan de rand steeds meer winkelcentra komen. 
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Tweede antwoord: 

Iedere stad heeft zijn eigen problemen en zal zijn eigen oplossing moeten zoeken. Er 
zal dus een geïntegreerd verkeersplan moeten zijn, zodanig dat die stad leefbaar bli jf t . 
De centra moeten goed te bereiken zijn. Dat zal voor elke stad verschillend zijn. Dat 
wil niet zeggen dat iedere winkel per auto bereikbaar moet zijn. Er zijn mogelijkhe
den om in elk centrum een goed transportmiddel te hebben. De hangbaan bijvoor
beeld biedt zo'n mogelijkheid. Een vereiste is dan wel, dat er genoeg parkeerruimte is. 
In de steden wordt te weinig rekening gehouden met de opvang van de vele auto's en 
een adequaat aanpassend vervoermiddel om in het centrum verder te komen. Het 
moet mogelijk zijn een goede oplossing te bieden voor zowel de voetganger, de fietser 
als de automobilist, om de zaken- en winkelcentra goed te bereiken. 

Derde antwoord: 

Er is betoogd dat er meer aandacht besteed moet worden aan de fietsers en het open
baar vervoer. 
Er is vanmorgen al gezegd, er is een én/én filosofie. De mogelijkheden om naar een 
bepaald punt te komen behoren afgewogen te worden, in die zin, dat de grootte van 
de stad samenhangt met de mogelijkheden om openbaar vervoer renderend in te zet
ten. Renderend tussen aanhalingstekens, omdat daarbij ingecalculeerd moet worden 
de steun van de overheid. In die afweging moeten wij bijzonder precies zijn. 
In Amsterdam heeft men heel duidelijk het openbaar vervoer nodig om naar de bin
nenstad te komen. In Almelo is het minder nodig. Het openbaar vervoer heeft daar 
een aanvullende taak. Op het platteland (Cadzand bijvoorbeeld) moet wel openbaar 
vervoer zijn, maar het eigen vervoer is daar toch een heel duidelijk gegeven. In die 
zin komt ook ROVER (Reizigers Openbaar Vervoer) aan zijn trekken, omdat in deze 
situaties de afweging heel duidelijk kan plaats vinden. 

Vraag: 

Ik geloof dat de heer Bogaart de mogelijkheden van de én/én filosofie toch wat over
schat en dat wij toch meer een sturend beleid moeten hebben. De middenstand is in 
zijn algemeenheid meer gebaat met aandringen op beter openbaar vervoer naar de 
binnensteden, eventueel met een aangepast tariefbeleid om het vervoer nog extra te 
stimuleren, dan met uitsluitend te kijken naar de automobilist. 

Vraag: 

Er is betoogd, dat het wellicht beter zou zijn de treinen te vervangen door bussen, 
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omdat bussen het deur-tot-deur vervoer beter benaderen dan de trein. Uit buiten
landse studies en experimenten is echter gebleken dat het passagiersaanbod enorm 
daalt wanneer de trein wordt vervangen door een bus. Dat komt voornamelijk door 
het mindere comfort en de lagere rijsnelheid, juist door het maken van allerlei slin
gers en het worstelen door binnensteden die verstopt zijn. 
Hoe moet dat nu gerijmd worden binnen die én/én filosofie? 
Want aan de ene kant wordt gezegd: én particulier vervoer én openbaar vervoer. Maar 
aan de andere kant wil men liefst niet zo veel openbaar vervoer zien. 

Antwoord: 

Dat is niet juist. Wij zijn absoluut niet tegen het openbaar vervoer. De rail is heel dui
delijk hét aangewezen middel om tussen verkeerspolen grote hoeveelheden mensen te 
transporteren. Wanneer het gaat om wat minder duidelijke polen, wanneer men de 
mensen moet ophalen, kan men beter een bus neerzetten, omdat die een soepeler lijn-
voering heeft. De heer Bogaart heeft niet gezegd, die bus is beter dan railvervoer. 
Maar juist dat hij erg blij is dat er een onderzoek is gestart naar de mogelijke voorde
len die een buslijn zou hebben boven een raillijn. Als voorbeeld is gegeven dat een 
railverbinding tussen Amsterdam en Den Haag excellent is, maar dat die verbinding 
waarschijnlijk minder geslaagd is tussen Groningen en Roodeschool. 

Vraag: 

In de eerste plaats hebben wij gehoord dat er ontwikkelingen gaande zijn ten aanzien 
van zweeftreinen en hangbanen. Wij zullen moeten oppassen dat wij door de palen 
van de verkeersborden, de parkeerpaal van de verkeersdienst Rotterdam en de palen 
van de hangbaan, onze binnenstad niet meer zien. 
Aan de andere kant hebben wij al zo veel vervoerwijzen in het openbaar vervoer. 
Komen deze twee nieuwe mogelijkheden in de plaats van of samen met de andere 
vervoerwijzen? 
Wij hebben treinen, die onder te verdelen zijn in sprinters en lange-afstand-treinen. 
De sprinter l i jkt weer bijzonder veel op de metro. In Rotterdam heeft men daar een 
versie op, nl. de sneltram. Die benadert dan weer een gelede bus. (In een gelede bus 
voor 126 personen kunnen makkelijk 180 personen doch met het oog op het com
fort houdt men 126 aan). 
Zou het niet nodig zijn een stukje standaardisatie en uniformering in het openbaar 
vervoer te brengen, om zodoende de kosten te drukken? Niet alleen binnen één ge
meente, maar met een aantal gemeenten samen. Waarom moet Amsterdam zonodig 
weer een andere metro ontwikkelen? Dan het opheffen van knelpunten. Is het moge
lijk knelpunten op de weg infrastructureel op te heffen naar het stellen van prioritei
ten van de gebruiker? Als voorbeeld: in de begroting van Verkeer en Waterstaat 1979 
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gaat er weer wat gedaan worden aan de kale betonnen palen van Leidschendam. 
Wanneer men een hogere prioriteit geeft aan het goederenvervoer (bij de Van Brie-
nenoordbrug wordt een hoger percentage goederenvervoer gehinderd door files) kan 
men beter eerst de Van Brienenoordbrug als knelpunt opheffen en dan pas wat aan 
Leidschendam gaan doen voor het woon-werkverkeer. 
De heer Bourdrez heeft een opmerking gemaakt over goed openbaar vervoer als alter
natief. Wat verstaat hij onder goed openbaar vervoer en welke doelgroepen komen 
daarvoor in aanmerking? 
Maken diegenen die zo voor het openbaar vervoer zijn, daar ook zo veel gebruik van? 
Hoe denkt men in het algemeen over distributiecentra bij steden? 

Antwoord: 

Er moet inderdaad per stad goed bekeken worden wat de beste oplossing is voor een 
goede infrastructurele verkeersoplossing. Als de zweeftrein er komt (en dat zou dan 
pas in het jaar 2000 zijn) voldoet deze in een behoefte naast de normale trein, omdat 
hij niet snel kan rijden en de mensen toch blijkbaar vlugger vervoerd willen worden. 
Wij vrezen trouwens in Europa, dat de lucht zal volstromen met vliegtuigen, zodanig, 
dat wij niet allemaal meer vervoerd kunnen worden. De vliegvelden lopen vol. In Ne
derland weet men niet eens waar een nieuw vliegveld gebouwd zou moeten worden. 
Er moet iets anders komen om tegemoet te komen aan de wens van de mensen om 
vervoerd te worden. Dan is er een vervoermiddel nodig dat de nadelen van het vliegen 
en het treinverkeer oplost. Daarvoor zal de zweeftrein moeten dienen. Om grotere 
afstanden in Europa in een behoorlijke snelheid te kunnen overbruggen. 
Per stad moet tevens een goed systeem ontwikkeld worden — en het is onmogelijk 
dat voor elke stad hetzelfde recept geldt — en daarom moeten er verschillende ver-
voermogelijkheden aanwezig zijn om aan de vraag te voldoen. 

Tweede antwoord: 

De distributiecentra bij de steden zijn zeker een denkbare oplossing. Het zal echter 
enorm kostenverhogend werken. 
Er zijn namelijk extra handelingen nodig. Het afladen van de grote auto, het inladen 
in de kleine auto. Er zijn extra kansen op beschadiging. De tijdfactor gaat dan ook 
meespelen, zeker bij goederen die aan bederf onderhevig zijn. 

Derde antwoord: 

Wat betreft de knelpunten bij de Van Brienenoordbrug en Leidschendam heb ik 
geen voorkeur. Zij moeten wel beide opgelost worden. De prioriteit 
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zal vastgesteld worden aan de hand van de voorraad geld die de Minister van Verkeer 
en Waterstaat ter beschikking wil stellen. 

Vierde antwoord: 

Nog een aanvulling op hetgeen de heer Bogaart heeft gezegd: Wanneer men een goede 
kosten/baten-analyse maakt en men betrekt daarin zowel bij de Van Brienenoordbrug 
als Leidschendam het personen- en goederenvervoer, en men zorgt voor de juiste we
gingsfactoren dan krijgt men vanzelf de juiste prioriteitsstelling. 
Dan de vraag of de voorstanders van openbaar vervoer er zelf weinig gebruik van ma
ken. 
Ik weet niet of dit statistisch onderbouwd is maar wil toch twee kanttekeningen ma
ken. 
Men kan een voorstander van openbaar vervoer zijn, maar men moet tevens een keu
zereiziger zijn. Als men in de praktijk toch de auto voor zijn zaken nodig heeft is men 
niet in staat van dat openbaar vervoer gebruik te maken. Het aantal keuzereizigers is 
uiterst gering. Dat is bij de studie van de vrije busbaan naar Krimpen ook weer geble
ken. Boze stemmen hebben eens beweerd dat de mensen van het hoofdkantoor van 
de NS zo voor het openbaar vervoer waren, omdat zij zelf anders niet met hun auto 
op het hoofdkantoor konden komen. 
Het woord "goed" bij openbaar vervoer is misschien niet het juiste. Het gaat om een 
gewenst dienstenniveau en dat is geen kwestie van economen of van verkeerstechnici, 
maar van bestuurders en politici en als zodanig is het moeilijk daar een definitie van 
te geven. 

Vijfde antwoord: 

Over de vraag wat zijn de componenten op grond waarvan de prioriteiten vastgesteld 
worden. De behoefte wordt door Rijkswaterstaat als een uiterst belangrijke compo
nent gehanteerd. Verkeerstellingen-kaarten met dikkere en dunnere lijnen zijn mede 
doorslaggevend. Er zijn toch nog wel een aantal factoren meer te noemen. Rijkswa
terstaat hanteert ook "black spot kaarten". Dat zijn kaarten waarop ongevallen 
plaats hebben gevonden, die geïllustreerd in een statistiek neergeslagen worden. Er 
moet ook rekening gehouden worden met een zekere spreiding over het gehele land, 
al was het alleen maar voor verdeling van de werkgelegenheid in deze sector, vanwege 
regionaal gevestigd zijn van maatschappijen, die zich met deze sector bezighouden. 
De Minister van Verkeer en Waterstaat zou enorme aanmerkingen krijgen wanneer hij 
de randstad de gehele besteding van een bepaald jaar zou gunnen. 
Er duikt tevens nog wel eens werk aan rijkswegen op uit bepaalde werkgelegenheids-
potten. (Dit jaar bijvoorbeeld in Friesland). 
Ookkan men slechts daar beginnen waar de procedures afgerond zijn. 
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Vraag: 

Ik ben het niet met de heer Henny eens, dat een stad als Rotterdam zo veel verschil
lende soorten openbaar vervoer nodig heeft. Hoe denkt de heer Schakel hierover? 
Ook wat betreft de uniformiteit en de standaardisatie. 

Antwoord: 

Ik meen dat de mate, in de verschillende deelsectoren van het openbaar vervoer, 
waarin geüniformeerd wordt, zwaar onderschat wordt. 
Er is juist zeer veel gestroomlijnd. Met name Verkeer en Waterstaat oefent altijd weer 
de nodige druk daartoe uit, ook al omdat zij een heel groot gedeelte betalen. 
Professor van de Poll geeft de volgende samenvatting. 
Er is een probleem, waarom wij hier tesamen zijn gekomen om met elkaar van ge
dachten te wisselen. 
Aan de orde zijn geweest: 

a. de oorzaken 
b. de moeilijkheden, daaruit ontstaan 
c. de oplossingen 

Recapitulerend: 
Als oorzaken zijn aan het licht gekomen het slecht op elkaar afgestemd of het zich 
weinig bewust van de relatie tussen verkeer en vervoer en ruimtelijke ordening zijn. 
Met name tussen de binnenstedelijke gebieden heeft men te weinig de consequenties 
overzien van het verkeer dat veroorzaakt zou worden bij het waarmaken van bepaalde 
ruimtelijke ordening concepties. 
Dan de mobiliteitsstijging in het algemeen. Dat is betrekkelijk onverwachts op ons af
gekomen, wat eventueel te koppelen is aan de economische ontwikkelingen die wij 
doorgemaakt hebben (De heer Bogaart). Deze problemen hebben moeilijkheden 
veroorzaakt. De heer Heijn heeft daar het duidelijkst op gewezen. 
Over de oplossingen is ook gesproken. Die zijn niet pasklaar aangedragen, maar men 
heeft wel een stap in die richting proberen te doen. 
Bijvoorbeeld: het beter integreren van zowel ruimtelijke ordening met verkeer en ver
voer, alsook het verkeer en vervoer onderling. 
Het beter afstemmen van alle activiteiten, zodat de verkeers- en vervoerhoeveelheid 
niet nodeloos groot wordt, maar toch voldoende is om een zekere activiteit mogelijk 
te maken plus een zekere ruimtelijke ordening. 
Sterk is door velen benadrukt, dat men de én/én oplossing kiest. Men ziet het pro
bleem opgelost in de samenwerking van allerlei vervoertakken, die elkaar aanvullen. 
Ook is gepraat over de financiering, over fondsvorming (de heer Schakel), het prijs-
mechanisch rijden (de heer Bourdrez). 
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Het zou prettig zijn als er een bepaalde financieringsbasis was over een aantal jaren. 
Dat zou de nodige planning mogelijk maken. 
En tevens een betere uitvoering van de werkzaamheden. 
De heer Schakel heeft wel laten doorklinken, dat hij de kansen op dit moment bij
zonder klein acht. 
De heer Henny heeft technische oplosmogelijkheden aangedragen. Sommige liggen 
nog ver van ons af, sommige wat dichterbij. 
Deze technische oplossingen zijn van harte aan te bevelen. Zij lijken in het begin 
vreemd maar kunnen ons misschien helpen om de problemen onder de knie te krij
gen. 
De heer Henny heeft ook gewezen op onze geestelijke mobiliteit. Wij moeten ons in
stellen op de oplossing van de problemen. Dat eist veel van ons. Wij zullen nieuwe 
wegen moeten inslaan. 
Het verkeer en vervoer wordt te los behandeld van de economische achterliggende 
activiteiten in Nederland. Het verkeer en vervoer is vaak afgeleid van en nodig voor de 
vervulling van die economische activiteiten. 
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E U R O P A R U B R I E K 

door 
Mr. Olga D. Gerbers 

1. ALGEMEEN 

De "Methode Monnet" 

1.1 Jean Monnet geeft één van de hoofdstukken van zijn memoires, die verplichte 
lectuur zouden moeten zijn voor ieder, die theoretisch en/of praktisch werk
zaam is op het gebied van de internationale samenwerking, de titel "l'Europe 
se cherche". 
Een argeloze eigentijdse lezer zal misschien verwachten ter plekke een hoogge
stemd ideologisch betoog over de identiteit van Europa aan te treffen. Hij zal 
bedrogen uitkomen. Het ligt niet in Monnet's l i jn. Voor hem heeft altijd ge
golden, dat het voor het oplossen van vraagstukken op internationale schaal 
noodzakeUjk is te komen tot een "unité de vue et d'action", een "conception 
d'ensemble" en een "mise en commun des ressources". 1 ) Hieraan zou kunnen 
worden toegevoegd, dat een gemeenschappelijk orgaan uitgerust met de nood
zakelijke bevoegdheden tot de vereiste instrumenten behoort. 
Het bovenstaande lijkt zo voor de hand liggend. Toch is de aanpak als door 
Monnet herhaalde malen bepleit en mede onder zijn invloed verwerkelijkt, 
ook anno 1978 nog geen vanzelfsprekendheid. Integendeel, hij wordt nog altijd 
bestreden, zoals in "l'Europe interdite", een recent werk van Jean Francois 
Deniau, Frans Staatssecretaris van Buitenlandse Zaken en eens lid van de Euro
pese Commissie. 2 ) Deze is van mening, dat Monnet's methode "geen verdere 
resultaten meer kan opleveren" en zoekt het zelf meer in hoger sferen in een 
betoog voor een Europa van Brest tot Brest (Litowsk), dat "zich zelf ' moet 
worden. Europa zou o.a. dichter tot de mensen moeten worden gebracht door 
een aantal Stichtingen, wier taak het zou zijn onder verantwoordelijkheid van 
de Europese Raad "de faciliter les progrès de tout ce qui touche a notre civüi-
sation". 

Het nut van dergelijke stichtingen in het midden latend, — er is er inmiddels 
één opgericht — wü schrijfster dezes niet verhelen verre de voorkeur te geven 
aan de "methode Monnet" dan aan welke benadering vanuit welke ideologische 
hoek dan ook. Ideologieën bergen het gevaar van het ondoorzichtig maken der 
dingen in zich. Zij verhinderen de burger zich een beeld te vormen van waar 
het, in casu op het vlak van de samenwerking tussen op zijn minst negen West-
Europese staten, in wezen om gaat. 

1) Jean Monnet — Memoires (Ed. Fayard) p. 75; o.a. besproken in Sociaal-Economische Wet
geving april/mei 1977. 

2) J . F . Deniau — l'Europe interdite (Ed. Seuil); besproken door Mr. A.H.D. Ingen Housz in 
nieuw Europa 1 /78 p. 11 e.v. 
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Het is aantrekkelijk hierover en over de identiteit van Europa verder te filoso
feren. Dit gaat het bestek van deze rubriek echter te buiten. Voor een meer 
speelse benadering verwijs ik tenslotte echter graag naar het wat oudere boekje 
van Prof. H. Brugmans, getiteld "Denkend aan Europa". 3 ) 

"De Bremense afspraken" 

1.2 Waartoe deze algemene inleiding tot de algemene paragraaf van de Europa
rubriek? Het antwoord hierop is, dat hij de achtergrond vormt voor de belangrijke 
ontwikkelingen, die zich in 1978 tot nu toe ten aanzien van de Europese in
tegratie hebben voorgedaan. Ik doel hiermee op de verrassende besluiten, die 
de Europese Raad heeft genomen ten aanzien van de voortgang op het gebied 
van de monetaire- en economische unie. De afgelopen jaren kon men in de 
Europese pers, b.v. in de engelse Economist, de franse Monde, de nederlandse 
E.S.B., herhaaldelijk lezen, dat "EMU dood was". 

Dit was niet geheel zonder recht en reden. De Europese Raad volstond op dit 
stuk met platonische liefdesverklaringen en begroef het rapport Tindemans in
zake de Europese Unie. In de eerste maanden van dit jaar deden zich echter een 
aantal veranderingen voor, die uiteindelijk op 6 en 7 jul i leidden tot de z.g. 
Bremense afspraken. 4 ) Het is verwonderlijk, dat er in Nederland vooral in 
den beginne relatief weinig aandacht aan is besteed en dat Premier van Agt 
meende te moeten opmerken dat een "zo technisch onderwerp als de monetaire 
problematiek niet in een Europese Raad behoorde te worden aangesneden".5) 
Leest men evenwel het aide-memoire van de voorzitter van de Europese Raad 
dan ontkomt men niet aan de conclusie, dat het om een zaak van groot politiek 
gewicht gaat. 6 ) 

Door het op 7 april van dit jaar gelanceerde initiatief van kanselier Schmidt, 
die hiermee duidelijk de mede-verantwoordelijkheid van de Bondsrepubliek 
voor de integratie in E.G.verband tot uitdrukking heeft gebracht en hiervoor 
ondersteuning heeft gevonden bij President Giscard d'Estaing van Frankrijk, 
is eindelijk weer een werkelijke impuls gegeven aan genoemd integratieproces 
7) 

3) Prof. H. Brugmans — Denkend aan Europa (uitg. Lannooy). 
4) E .S .B . 2-8-1978 p. 780 e.v. - Drs. E . A . Mangé over het Brem ens muntplan resp. E .S .B . 

23-8-1978 — Drs. E . A . Mangé over "integratie en coördinatie van het economisch beleid 
van de lid-staten". 

5) Europa van Morgen — blz. 344 e.v. 
6) Europe - documenten - no 1013 van 10 en 11 juli 1978. Zie voor de Europese Raad van 

7-4-78 (Kopenhagen) de speciale editie van het Europe bulletin van 9-4-78 en voor de Top
conferenties van Rambouillet (1975), Porto Rico (1976), Downing Street 10 (1977) en 
Bonn (1978) de Europe documenten no's 872, 906, 944 en 1016. 

7) Zie hiervoor een toelichting interviews met Dhr. Schmidt in "Die Zeit" van 21-9-78 en met 
Dhr. Giscard in "Le Monde" van 13-07-78; zie ook 8). 
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Waar gaat het om? In de eerste plaats heeft de Europese Raad in het kader van 
een communautaire strategie een gemeenschappelijke actie aanvaard op het ge
bied van de economische politiek. 
Deze gemeenschappelijke actie heeft echter een complementair karakter. Ver
der zullen de landen er inhoud aan geven afhankelijk van hun situatie (geen/ 
weinig dan wel een te hoge inflatie). Deze weinig concrete afspraak is door de 
Topconferentie van Bonn nader gepreciseerd. De Bondsrepubliek met name 
heeft op zich genomen voorstellen te zullen voorleggen ter stimulering van de 
vraag en ter verzekering van een hoger groeipercentage. 
Tussen haakjes zij hier ook vermeld, dat de Verenigde Staten hun bijzondere 
verantwoordelijkheden op energiegebied hebben erkend in verband waarmee 
zij hun afhankelijkheid ten opzichte van geïmporteerde aardolie zullen vermin
deren. De Amerikaanse import van aardolie is namelijk evenals de Japanse ex
port in het algemeen één van de cruciale economische problemen op wereld
schaal. 

Ten tweede heeft de Europese Raad een concrete weg aangegeven om door 
middel van een Europees Monetair Systeem te komen tot een zóne waar 
monetaire stabiliteit heerst. 
Volgens de Europese Raad moet de spil van het EMS de Europese Valuta Een
heid (EVE) worden. 
Dit is een gewogen gemiddelde van de waarden van alle EEG-valuta's. De wissel
koersverhoudingen worden binnen een zeer nauwe marge boven en onder de 
EVE gehouden. De Lid-Staten bepalen hun spilkoers ten opzichte van de EVE. 
Voor een verandering is overeenstemming met alle deelnemende landen nodig. 
Afrekening na interventies vindt plaats in EVE. Interventies zelf vinden plaats 
in de munten van aan het systeem deelnemende landen. Ook niet-EEG-landen 
zullen aan het EMS kunnen deelnemen. 
Hierbij is gedacht aan Noorwegen, Zweden, Oostenrijk en mogelijk ook Zwit
serland. 
Het wisselkoersbeleid van de Lid-Staten tegenover derde munten, vooral de dol
lar, zal gecoördineerd worden. 
Er komt een fonds, waaraan de Lid-Staten b.v. 20% van hun nationale mone
taire reserves in goud of dollars overdragen evenals plm. 20% in nationale 
valuta. In ruil daarvoor ontvangen de Lid-Staten EVE's. 
Maximaal twee jaar nadat het systeem in werking is getreden, wordt een Euro
pees Monetair Fonds opgericht. 
Het huidige slangarrangement, waaraan D-mark, gulden, Belgische en Luxem
burgse frank, Deense en Noorse kroon deelnemen, blijft voorlopig bestaan. 
Het EMS zou tenminste zo strikt als de slang moeten zijn. 
Deze, oppervlakkig bezien, Jean Monnet niet onwaardige, Bremense afspraken 
worden momenteel diepgaand onderzocht o.m. via het communautaire besluit
vormingsproces. 
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Het is niet uitgesloten, dat het uiteindelijke systeem in technisch opzicht nog 
enigszins zal verschillen van wat in Bremen werd vastgelegd. De afspraken 
moeten in december opnieuw bij de Europese Raad ter tafel komen. 

Boven weergegeven ontwikkeling in EEG-verband heeft bij de Topconferentie 
in Bonn een gunstig onthaal gevonden. 

Positief te waarderen is ook, dat de Europese Gemeenschappen, die op de Top 
vertegenwoordigd werden door de President van de Raad en de President van 
de Europese Commissie, dit keer zeer goed voorbereid ter conferentie togen. 
Er is weer gang gebracht in de besluitvorming, die zich hopelijk zal continueren. 
In dit verband zijn de concreetheid der afspraken en het feit, dat in Bonn zelfs 
is afgesproken een voortgangscontrole te zullen plegen, verheugende tekens. 

1.4 Enkele andere punten van algemeen belang 

1 4 1 Vrijheid van handelsverkeer 
Zoals vorig jaar in Downing Street sprak ook dit jaar in Bonn de 
Top zich uit voor een vrij handelsverkeer en tegen protectionisme. 
De onderhandelingen over het GATT (General Agreement on Tariffs 
and Trade) moeten 15-12-1978 worden afgesloten. 
Hulp voor bedreigde sectoren is niet uitgesloten. 

1.4.2 Energiebeleid 
Dit kreeg zowel in Bremen als in Bonn de nodige aandacht. 

1.4.3 Uitbreiding E.G. 
Aan het hierboven in noot 7 genoemde interview met President 
Giscard kan worden ontleend, dat de toetreding van Griekenland 
in de eerste helft van 1980 zal moeten plaats vinden. 
Hiermee zou een verbetering van de huidige en niet bevredigende 
werkwijzen van de EEG-mstelhhgen gepaard moeten gaan. De Eu
ropese Commissie deed hierover reeds voorstellen. 8 ) President 
Giscard heeft voorgesteld een drietal "wijzen" dit punt te laten 
bekijken. Nederland heeft hierop positief gereageerd en ziet gaarne 
een nog onbekende Nederlander in het driemanschap opgenomen. 

1.4.4 Deze zullen van 7-10 juni 1979 gehouden worden. Er zijn nog 
steeds Lid-Staten (België, Italië en Luxemburg), waar nog de nodi
ge wettelijke maatregelen getroffen moeten worden. 

8) Bulletin Europe no 2441 d.d. 2 en 3 mei 1978 en Europe-documenten no. 1000. 
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1.4.5 Europese Stichting 
De Europese Raad besloot in Kopenhagen een Stichting op te rich
ten, met Parijs als zetel, die bij de Europese burgers een nieuw Eu
ropees bewustzijn tot stand moet brengen. Hij moet een beter be
grip tussen de Europese volkeren brengen door bevordering van het 
contact en de uitwisseling tussen de Europeanen. 9 ) 
Mogelijk kan deze Stichting bijdragen aan een "organisation de 
l'Europe dans les frontières de sa civilisation et de son histoire", 
om President Giscard in een ander verband te citeren. 

2. Vervoer 

2.1 Alvorens de belangrijkste onderwerpen na te lopen, die sedert de vorige rubriek 
op vervoergebied in EEG-verband de revue zijn gepasseerd, moet melding ge
maakt worden van een belangrijke bijdrage van de Europese Commissie aan de 
Bremense vergadering van de Europese Raad, namelijk van haar rapport over 
een aantal structurele aspecten die van belang zijn in het kader van een op 
economische groei gerichte strategie. 1 0 ^ 
De vervoersector komt hierin op tweeërlei wijze aan de orde. Ten eerste be
pleit de Commissie communautaire acties op het gebied van vliegtuigbouw en 
luchtvaart. Deze tak van industrie is evenals die op het gebied van electronica 
en informatica als "groeifonds" te beschouwen. Het gaat de capaciteit van elk 
van de EEG-landen op zich genomen echter te boven een dergelijke industrie 
in stand te houden. Daarom moet de Gemeenschap financiële en andere bij
dragen leveren. Wat de markt voor vervoer door de lucht aangaat, meent de 
Commissie, dat het opvoeren van de concurrentiekracht van een Europese 
luchtvaart de bevordering van de vernieuwing en van de souplesse van de ver
voerdiensten met zich zou moeten brengen, de efficiency zou moeten ver
groten en tot lagere prijzen voor de consumenten zou moeten leiden. 
De Commissie is van plan haar bevoegdheden ten aanzien van de luchtvaart 
geleidelijk aan in versterkte mate uit te oefenen. 

In de tweede plaats geeft de Commissie wegen aan waarlangs op kortere ter
mijn de werkgelegenheid bevorderd zou kunnen worden. Eén hiervan zijn ac
ties in de bouw. De Commissie stelt letterlijk: "Dans le domaine des transports, 
le développement et la modernisation des infrastructures ont un impact consi-
dérable tant sur l'efficacité du service offert aux usagers a Fintérieur de la Com-
munauté que sur les activités des industries d'équipement et de construction. 
II s'agit avant tout de supprimer des goulots d'étranglement dans le trafic Com
munautaire et de relier entre eux les différents réseaux existants. 

9) Bijlage "Europa van Morgen" april 1978. 
10) Europe-documenten no 1011/1012 van 06-07-'78. 
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Une impulsion en faveur des investissements dans les infrastructures présente 
en outre un intérét accru du point de vue de la politique régionale, en particu
lier dans la perspective de l'élargissement". 

2.2 Infrastructuur 

Hiermee komen we aan het, ook in deze rubriek meermalen aangestipte, be
langrijke onderwerp van de vervoerinfrastructuur. 
Ten vervolge op het hierboven weergegeven citaat stelt de Commissie dat "Le 
Conseil des Communautés est saisi, depuis juillet 1976, d'un programma d'ac-
tion visant a la mise en place d'un réseau d'intérêt communautaire pour les 
trois modes de transport terrestre; il a pris jusqu'a présent une décision de pro
cédure. 1 D 
II importe que des décisions interviennent rapidement non seulement sur une 
action de la Communauté, mais encore sur la réalisation de projets spécifi-
ques". 

Ook blijkens recente uitspraken van het voor het vervoer verantwoordelijk Lid 
van de Europese Commissie Dhr. Burke wil de Commissie van de communau
taire infrastructuur de komende tijd een belangrijk thema maken. 
Dit loopt parallel met ontwikkelingen in met name de Duitse Bondsrepubliek, 
waar Minister Gscheidle het idee van een Europees Wegenfonds heeft gelan
ceerd als reactie op de nieuwe Oostenrijkse belasting op het wegvervoer. 

Het in het kader van de bovengenoemde vernieuwde consultatieprocedure in
gestelde Comité van deskundigen heeft inmiddels éénmaal vergaderd. Naar 
verluid heeft men zich eerst gebogen over de opstelling van een vergader
reglement en zal men zich verder bezinnen op de nadere inhoud van de crite
ria aan de hand waarvan moet worden bepaald welke projecten van commu
nautair belang zijn. 
Het voorstel tot medefinanciering van dergelijke projecten door de Gemeen
schappen is nog in behandeling bij het Comité van Permanente Vertegenwoor
digers. 
Behoudens het besluit van 20-2-'78 inzake de consultatieprocedure, hechtte 
de Raad op 12-6-'78 ook zijn principiële goedkeuring aan de eerste richtlijn 
inzake de aanpassing van de nationale belastingstelsels voor bedrijfsvoer
tuigen. 
Het voorstel hiertoe werd al op 17-7-1968 ingediend. De richtlijn is een eerste 
stap op de weg naar de toerekening van de infrastructuurkosten aan de ge
bruikers van de infrastructuur. 

11) Beschikking van de Raad van 20 februari 1978 tot instelling van een overlegprocedure en 
tot oprichting van een comité voor de vervoerinfrastructuur P.B. nr. L 54/1978, blz. 16 
(25-02-78). 
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Hij betreft de belastingen, die nu in de Lid-Staten geheven worden op het ge
bruik of het bezit van bedrijfsvoertuigen. 
In Nederland is dat de motorrijtuigenbelasting. Hij raakt met name de zwaarste 
vrachtauto's. 
Het stelsel berust op toerekening (aan de voertuigen) van marginale gebruiks
kosten. (Sleutelbegrip van het Commissievoorstel van 1971 inzake het heffing
stelsel voor het gebruik van de infrastructuur). De marginale gebruikskosten 
zijn de kosten die variëren met het gebruik dat van een gegeven wegencapaci
teit wordt gemaakt. 
Deze toerekening leidt tot een minimum-heffing per voertuig. Teneinde een 
gewenste opbrengst van de motorrijtuigenbelasting in een land te kunnen rea
liseren kent het systeem daarnaast de mogelijkheid van een opslag op de heffing. 

Als gevolgen van toepassing van de richtlijn kunnen, naast gevolgen voor de 
belastingwetgeving, o.a. worden aangemerkt dat: 

a. in alle Lid-Staten van de E.G. de motorrijtuigenbelasting geheven zal wor
den op basis van dezelfde grondslag (het bruto totaalgewicht); 

b. er in alle landen van de Gemeenschap een "bodem" in de belasting
tarieven zal worden gelegd; in Nederland zou het belangrijkste gevolg 
hiervan een aanzienlijke belastingverhoging voor de zware aanhang
wagens zijn; 

c. de verhouding tussen de bedragen aan motorrijtuigenbelasting die door 
de verschillende voertuigen moet worden betaald in belangrijke mate 
wordt vastgelegd. 

Voor de invoering van de richtlijn is een tot 31-12-1985 durende overgangs
periode vastgesteld. 

Overigens hebben Nederland en Italië hun instemming met de regeling van 
vooiwaarden vergezeld doen gaan. 
Nederland wenst de gelijktijdige aanneming van maatregelen gericht op geleide
lijke afschaffing van de kwantitatieve beperkingen die door de Lid-Staten uni
lateraal in hun bilaterale vervoerrelaties over de weg worden toegepast (overi
gens een wonderlijke formulering), en op de invoering van een systeem van 
capaciteitscontröle op basis van communautaire normen. 
Italië wenst een bevredigende oplossing van het vraagstuk van de maten en 
gewichten van vrachtauto's. 
Het Comité van Permanente Vertegenwoordigers heeft een en ander in onder
zoek. De Raad wenst in zijn komende zitting (23 november) te beslissen. 
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2.3 Wegvervoer 

Van de door de Raad op 20 en 21 december 1977 respectievelijk 12-6-1978 
behandelde wegvervoeronderwerpen valt te vermelden, dat o.a. besloten 1 2 ) 
werd 
— het communautaire contingent met 20 % te verhogen (het oorspronkelijke 

voorstel beoogde een verdubbeling); 
— de eerste richtlijn tot liberalisatie van bepaalde wegvervoercategorieën 

wederom uit te breiden door toevoeging van drie categorieën t.w. vervoer 
van te repareren voertuigen, vervoer van vervangende onderdelen voor 
vliegtuigen en last but not least vervoer in grensgebieden, waarbij de 
totale vervoerafstand wordt gebracht van 50 op 100 km hemelsbreed ge
rekend vanaf het punt van vertrek in de grenszone. 

Verder besprak de Raad enkele aspecten op het gebied van de sociale harmo
nisatie. Ook het punt van de in de tanks van vrachtauto's vrij in te voeren 
hoeveelheid motorbrandstof (verhoging van 50 tot 100 liter) kwam aan de 
orde. 
Hij besprak de stand van zaken wat betreft het Europees rijbewijs en hij nam 
een verklaring aan inzake de reeds genoemde vervoerbelasting in Oostenrijk. 

De Commissie heeft inmiddels al weer een nieuw voorstel tot verhoging van het 
communautair contingent met 20 % ingediend. 
Het Europees Parlement is van mening, dat een verdubbeling meer op zijn plaats 
is en heeft recentelijk benadrukt dat een jaarlijkse vergroting van het commu
nautair contingent voortaan beter automatisch zou kunnen plaats vinden. 
De Commissie heeft ook een voorstel ingediend inzake de aanpassing van de 
capaciteit ten behoeve van het beroepsgoederenvervoer over de weg tussen de 
Lid-Staten. 13) 

2.4 Binnenvaart 

De EEG-oplegregeling in samenhang met de Akte van Mannheim van 1868 zijn 
nog altijd onderwerp van bespreking. Het is interessant dat de Bondsrepubliek 
in dit verband nu ook de toerekening van de infrastructuurkosten voor het ver
voer over de binnenwateren in discussie heeft gebracht. 

12) Verordening ( E E G ) Nr. 3024/77 van de Raad van 21 december 1977 tot wijziging van ver
ordening ( E E G ) nr. 3164/76 betreffende het communautair contingent voor het goederen
vervoer over de weg tussen de Lid-Staten. PB L 358/77 blz. 4 (31-12-77). 

13) Richtlijn van de Raad van 20 februari 1978 tot wijziging van de eerste richtlijn inzake de 
vaststelling van gemeenschappelijke regels voor bepaalde vormen van goederenvervoer over 
de weg tussen Lid-Staten. BB L 54/78 blz. 18 (25-02-78). 
Voorstel voor een verordening ( E E G ) van de Raad tot wijziging van Verordening ( E E G ) nr. 
3164/76 betreffende het communautair contingent voor het goederenvervoer over de tus
sen de Lid-Staten. PB C 186/78, blz. 6 (04-08-78). 
Com. (78) 479 def. van 29-9-1978. 
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2.5 Spoorwegen 

Wat de vervoertak spoorwegen aangaat stonden op 12-6-'78 twee onderwerpen 
op de agenda. 

Ten eerste moest de Raad beslissen over een voorstel tot het uniformeren van 
de beginselen voor de kostenberekening van de spoorwegondernemingen. 
De Raad hechtte zijn goedkeuring aan de desbetreffende verordening. 1 4 ) Deze 
heeft ten doel informatie te verstrekken in de allereerste plaats over en weer 
aan de in/bij een vervoer geihteresseerde spoorwegmaatschappijen zelf. De ver
trouwelijke informatie zal bestaan uit berekeningen van de volgens gemeen
schappelijke beginselen vastgestelde kosten om te kunnen dienen als besluit
vormingselement voor het aanvaarden of weigeren van bepaalde categorieën 
internationaal goederenvervoer of voor het beëindigen van de exploitatie van 
bestaand vervoer. 
Een adviescomité zal de Commissie bijstaan bij het onderzoek van de toepas
sing van de in de verordening neergelegde beginselen. 

Ten tweede besteedde de Raad vrij uitgebreid aandacht aan de samenwerking 
tussen de spoorwegondernemingen. De Commissie bracht hierover verslag uit 
aan de Raad op 31-12-1977. is) 
Commissie en Raad schaarden zich achter het door de Groep van Negen spoor
wegen van de Gemeenschap opgestelde programma inzake de spoorwegsamen-
werking op korte termijn. Beide instanties meenden evenwel ook, dat er aan
vullende acties moeten worden ondernomen, die er onder meer toe strekken: 

— de grensoverschreidingen te vereenvoudigen; 
— de acties op commercieel gebied te versterken; 
— het behartigen van gemeenschappelijke spoorwegbelangen te vergemak

kelijken; 
— de samenwerking op het gebied van het gecombineerd vervoer te bevor

deren; 
— de knelpunten ter zake van de infrastructuur op te heffen. 

De Commissie is bezig samen met de spoorwegen en de Lid-Staten aanvullende 
maatregelen op genoemde gebieden voor te bereiden. 
De Commissie is ook verder actief op het gebied van de nadere uitwerking van 
de beschikking van 20-5-1975 (75/327/EEG) inzake de financiële betrekkin
gen tussen de spoorwegen en de staten. 

14) Deze is inmiddels in het Publikatieblad van de E . G . verschenen. (PB L 258/78 blz. 1-2). 
15) Verslag van de Commissie aan de Raad over de bij de uitwerking van een programma tot 

samenwerking tussen de spoorwegondernemingen gemaakte vorderingen. COM (77) 694 
def., Brussel, 20-12-77. 
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In mei 1978 diende zij een voorstel in tot wijziging op beperkte schaal van de 
EEG-verordeningen 1191/69 en 1107/70. 16) 
Het gaat in casu om de uitbreiding van de definitie van tariefverplichtingen. De 
Raad erkende zelf destijds al, dat de huidige definitie niet alle verplichtingen 
omvat. 
Reeds eerder, namelijk op 5-12-1977 stelde de Commissie wijziging van EEG-
verordening 1192/69 inzake de normalisatie van de rekeningstelsels van de 
spoorwegondernemingen voor. 1 7 ) 
Dit voorstel beoogt de huidige, facultatieve elementen van de EEG-regeling om 
te zetten in verplichtingen. 

2.6 Gecombineerd vervoer 

Op 17 februari '75 stelde de EG-Raad richtlijn nr. 75/130 vast. Deze richtlijn 
bevat tot 31 december 1978 gemeenschappelijke voorschriften voor bepaalde 
vormen van gecombineerd rail/wegvervoer van goederen tussen de Lid-Staten. 
Deze voorschriften houden met name in: 
— vrijstelling van dit vervoer van iedere kwantitatieve beperking (contingen-

tering); 
— en opheffing van verschillende administratieve verplichtingen (vergunning). 
Op grond van de haar in de richtlijn opgelegde taak heeft de Commissie op 19 
december 1977 bij de Raad een verslag ingediend van een positieve strekking 
over de feitelijke toepassing van deze richtlijn. 1 8 ) Tevens wijst zij in dit ver
slag op een aantal knelpunten. In verband hiermede kondigt de Commissie aan 
in de loop van 1978 voorstellen te zullen doen, teneinde: 
— de bij eerder genoemde richtlijn ingestelde regeling een permanent karak

ter te geven; 
— andere maatregelen aan te moedigen, waardoor de ontwikkeling van het 

gecombineerd rail/wegvervoer kan worden bevorderd. 
Wat betreft het permanent maken van de richtlijn van 1975 heeft de Commis
sie inmiddels een voorstel bij de Raad op tafel gelegd, nadat deze op 12-6 van 
genoemd verslag en de voornemens van de Commissie had kennisgenomen.19) 

16) Voorstel voor een verordening van de Raad tot wijziging van Verordening ( E E G ) nr. 1191/ 
69 betreffende het optreden van de Lid-Staten ten aanzien van met het begrip openbare 
dienst verbonden verplichtingen op het gebied van het vervoer per spoor, over de weg en 
over de binnenwateren, en Verordening ( E E G ) nr. 1107/70 betreffende de steunmaat
regelen op het gebied van het vervoer per spoor, over de weg en over de binnenwateren. 
P.B. C 139/78, blz. 3 (14-06-78). COM (78) 202 déf. d.d. 23-05-1978. 

17) Voorstel voor een verordening van de Raad tot wijziging van Verordening ( E E G ) nr. 1192/ 
69 betreffende de gemeenschappelijke regels voor de normalisatie van de rekeningstelsels 
van de spoorwegondernemingen. PB C 307/77, blz. 5 (21-12-77). COM (77) 637 déf. d.d. 
05-12-1977. 

18) Verslag over de toepassing van de richtlijn van de Raad van 17 februari 1975 houdende 
vaststelling van gemeenschappelijke voorschriften voor bepaalde vormen van gecombineer
de rail/wegvervoer voor goederen tussen de Lid-Staten. COM (77) 676 déf .d .d .22-12-1977. 

19) Voorstel voor een richtlijn van de Raad tot wijziging van Richtlijn 75 /130/EEG houdende 
vaststelling van gemeenschappelijke voorschriften voor bepaalde vormen van gecombineerd 
rail/wegvervoer van goederen tussen Lid-Staten. P.B. C 185/78, blz. 3 (03-08-78). COM 
(78) 345 def. d.d. 20-07-1978. 
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De Raad sprak zich overigens positief uit over de techniek van het gecombi
neerd vervoer. Deze biedt alle partijen voordeel: 
— "het stelt de spoorwegen in staat nieuw vervoer over lange afstanden aan 

te trekken; 
— voor de wegvervoerders wordt het vervoer over lange afstanden veiliger, 

regelmatiger en sneller; 
— voor de gebruikers heeft dit vervoer zowel de voordelen van het wegvervoer 

(huis-huisvervoer) als van het vervoer per spoor; 
— voor de samenleving tenslotte betekent deze vorm van vervoer een ontlas

ting van het wegverkeer en derhalve een vergroting van de veiligheid, ter
wijl de maatregel tevens voor de bescherming van het milieu gunstig is." 

2.7 Marktobservatie 

De Commissie is van plan gedurende een periode van drie jaar, ingaande 1-1¬
1979, bij wijze van experiment over te gaan tot de waarneming van de markten 
van het goederenvervoer tussen de Lid-Staten per spoor, over de weg en over de 
binnenwateren. 

2.8 Zeescheepvaart 

Zoals in de Europarubriek 1977 al werd aangekondigd besteedde de EEG-Raad 
in 1978 op zeevaartgebied vooral aandacht aan de gedragscode voor lijnvaart-
conferenties en de problemen voortvloeiend uit de "activiteiten van bepaalde 
derde landen" (landen met staatshandel en goedkope vlaglanden). 

In de vergadering van de Raad van 23/24 november heeft de Raad van Mi
nisters geen beslissing genomen over de toetreding tot het Verdrag van de Ver
enigde Naties over een gedragscode voor lijnvaart conferences. 
De kwestie is terugverwezen naar Het Comité van Permanente vertegenwoor
digers. Tevens werd besloten dat commissaris Burke op korte termijn een tour 
langs de hoofdsteden zal maken om te trachten de impasse te doorbreken. In
dien dit gebeurt komt de Code weer ter sprake in de Raadsvergadering van 29 
januari 1979. 
Mocht voor deze tijd geen overeenstemming zijn bereikt, dan zal in februari/ 
maart een vergadering worden belegd, speciaal gewijd aan de Code. 
Wel werd op 23/24 november overeenstemming bereikt over de toepassing van 
een gemeenschappelijk informatie-systeem. Krachtens de beschikking 78/744/ 
EEG kunnen de overheden verplicht worden tot het invoeren van een systeem 
om de gegevens te verzamelen over de activiteiten van bepaalde derde landen 
op het gebied van het vervoer over zee. 
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In de laatste vergadering werd deze beschikking gewijzigd in die zin dat niet al
leen gegevens kunnen worden verzameld over de activiteiten van de koopvaardij
vloten van derde landen, waarvan de gedragingen nadelig zijn voor de scheep-
vaartbelangen van de lidstaten, doch ook over de activiteiten van de scheep
vaartmaatschappijen uit lidstaten en uit derde landen, waarvan de gedragingen 
niet nadelig zijn. 
Dit om een vollediger beeld te kunnen vormen van de toestand in bepaalde 
vaargebieden. 
Het systeem zal informatie moeten verschaffen over het niveau van de geboden 
diensten, de aard, de omvang, de waarde, de oorsprong en bestemming van de 
geladen of geloste goederen, de registratie van het schip, alsmede over de ge
hanteerde vrachttarieven. De informatie moet per halfjaar worden verstrekt en 
binnen 2 maanden, na het verstrijken van de betrokken periode, aan de com
missie moeten worden toegezonden. 
Besloten is het systeem in eerste instantie toe te passen op vaargebieden tussen 
Lidstaten en Oost-Afrika en tussen Lidstaten en Centraal-Amerika. De regeling 
wordt van kracht op 1 januari 1979 en loopt tot en met 31 december 1980. 
Aan de hand van de verzamelde informatie zal op gezette tijden worden nage
gaan of het nemen van tegenmaatregelen noodzakelijk is. 

Behalve bovengenoemde onderwerpen behandelde de Raad in de junivergade-
ring ook onderwerpen betreffende de veiligheid op zee en de voorkoming en 
beperking van verontreiniging naar aanleiding van de ramp met de "Amoco 
Cadiz". 

2.9 Luchtvaart 

Hiervoor, namelijk in pt. 2.1, werd al gewezen op het belang dat de Commissie 
in het kader van een groeistrategie biedt aan vliegtuigbouw en luchtvaart. 
Ook de Raad heeft weer over dit onderwerp gesproken. Hij heeft zijn goed
keuring gehecht aan de opstelling van een werkprogramma op dit gebied be
treffende de hieronder genoemde prioritaire punten en heeft het Comité van 
Permanente Vertegenwoordigers belast met de concretisering van de maatrege
len die de Gemeenschap dienaangaande zou kunnen nemen: 

— gemeenschappelijke normen ter beperking van overlast veroorzaakt door 
vliegtuigen; 

— vereenvoudiging van formaliteiten (faciliteiten), vooral voor het lucht-
vrachtvervoer; 

— toepassing van technische voorschriften (JAR); 
— bepalingen betreffende steunmaatregelen; 
— bepalingen betreffende de mededinging; 
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— onderlinge erkenning van diploma's (bemanning en grondpersoneel); 
— arbeidsvoorwaarden (bemanning en grondpersoneel); 
— recht van vestiging; 
— mogelijke verbetering van de interregionale diensten; 
— opsporings-, reddings- en bergingsoperaties, alsmede onderzoek naar de 

oorzaak van ongevallen. 

Bovendien heeft de Raad het nut bevestigd van het aanknopen van banden 
tussen de gemeenschap en bepaalde belangrijke internationale organisaties 
op het gebied van het luchtvervoer, zoals de Europese Commissie voor de 
Burgerluchtvaart (ECAC) en de Internationale Organisatie voor burgerlucht
vaart (IC AO). 

Afgesloten 28-11-1978. 
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S T A T I S T I S C H E R U B R I E K 

door 
J. Voordouw 

Recent verschenen C.B.S.-publikaties *) 

HET BEZIT EN GEBRUIK VAN PERSONENAUTO'S 1976 
(bestelnummer 814-018-76; prijs f. 13,75) 

Na een onderbreking van 5 jaar heeft het C.B.S. weer een publikatie het licht doen 
zien over het bezit en gebruik van personenauto's. 
Eerdere publikaties hadden betrekking op de jaren 1963,1965,1967 en 1970. Voor 
de jaren 1963-1970 werd de publikatie samengesteld op basis van een jaar-enquête. 
De nieuwe publikatie heeft als basis 12 afzonderlijke maand-enquêtes in 1976. Elk 
van deze enquêtes kwam tot stand door een steekproef van 1 op 1000 te trekken uit 
het kentekenregister van de Rijksdienst voor het Wegverkeer. De maandelijkse en
quêtes werden volgens een bepaalde methodiek samengevoegd om jaarcijfers te ver
krijgen. 
Hoewel de uitkomsten van de maandelijkse enquêtes eerder gepubliceerd werden (in 
de Maandstatistiek van Verkeer en Vervoer) zijn in deze publikatie de belangrijkste 
uitkomsten van de maand-enquêtes vermeld. 

Evenals in voorgaande publikaties worden vier verplaatsingsmotieven onderscheiden: 
woon-werk, bedrijf-beroep, vakantie en overig particulier gebruik. De in het buiten
land verreden afstand wordt afzonderlijk vermeld, ten dele eveneens verdeeld over de 
vier verplaatsingsmotieven. 
Het C.B.S. heeft voor de eerste maal gegevens verzameld over de bezetting van per
sonenauto's. Deze wordt vermeld in de vorm van een gemiddelde bezetting, zowel 
voor de totaal kilometrage, als voor de verplaatsingsmotieven afzonderlijk. Bij de 
berekening van de gemiddelde bezetting is rekening gehouden met de gereden afstand, 
zodat de reizigerskilometerprestatie kan worden berekend. 

In de publikatie worden een groot aantal kenmerken gehanteerd, welke in vier groe
pen kunnen worden samengevat: 
— kenmerken van de auto (bouwjaar, gewicht, brandstof, merk) 
— regionale kenmerken (provincie, urbanisatie graad, Corop-gebied) 
— kenmerken van de hoofdgebruiker (geslacht, leeftijd, beroep, bedrijf) 
— kenmerken van aanschaffing en gebruik van de auto (nieuw/tweedehands, zaken-

auto/particuhere auto, tenaamstelling, doel van de aanschaffing) 

*) De verschillende C.B.S.-publikaties zijn verkrijgbaar bij de Staatsuitgeverij. 
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De publikatie bevat een groot aantal tabellen, welke soms zeer gedetailleerd zijn. 

Enkele kerngegevens zijn: 

gemiddelde gemiddelde voertuig reizigers-
jaarkilo- bezetting km (min) km (min) 
metrage 

Totaal personenauto's 14 000 1,97 50 100 98 500 
(excl. taxi, huurauto enz.) 
wv. tussen huis en werk 3 100 1,5 11 100 16 600 

in uitoefening beroep 4 000 1,4 14 300 20 000 
vakantie 1 200 3,0 4 300 12 900 
overig part.gebruik 5 700 2,4 20 400 49 000 

In het buitenland 1 200 _ 4 300 — 

Behalve de gemiddelde kilometrages en de gemiddelde bezetting worden ook vermeld 
het gemiddelde brandstofverbruik en de gemiddelde snelheid, afstand en tijd in het 
woon-werk verkeer. Bij de gemiddelde kilometrages is consequent de betrouwbaar
heidsmarge van dit gemiddelde vermeld. 

In de publikatie is een uitvoerige statistische verantwoording opgenomen, alsmede 
een model van de gebruikte vragenlijst. 

PRODUKTIESTA TISTIEK BINNENVAARTBEDRIJVEN1975 
(bestelnummer 814-059-75; prijs f. 10,75) 

In de serie van de Produktiestatistieken van de transport-, opslag- en communicatie
bedrijven is verschenen de Produktiestatistiek Binnenvaartbedrijven 1975. Deze sta
tistiek omvat de Nederlandse ondernemingen waarvan de hoofdaktiviteit betrekking 
heeft op het vervoer van goederen en personen over de binnenwateren, alsmede 
ondernemingen met hoofdaktiviteit in de binnensleepvaart en de verhuur van binnen
schepen met bemanning. In vergelijking met de Transporttelling 1969 is het aantal 
ondernemingen gedaald van 6406 tot 4877. 

De ondernemingen worden in een viertal categorieën verdeeld, t.w. ondernemingen 
met passagiersvaart en veerdiensten, ondernemingen met sleepbootexploitatie, tank
vaart-ondernemingen en overige binnen vaart-ondernemingen. 
Naar grootte worden de ondernemingen verdeeld op basis van het aantal type-werk
lieden. 
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Vergelijking met de Transporttelling 1969 geeft het volgende beeld. 

1969 1975 

Aantal ondernemingen 
Werkzame personen 
Schepen voor goederenvervoer, incl. duwbakken 
Laadvermogen (x 1000 ton) 
Opbrengsten, incl. doorvrachten (min gld) 
Kosten, excl. toevoegingen aan voorzieningen, buiten 
gewone lasten en afschrijvingen (min gld) 
Afschrijvingen, buitengewone lasten, reserveringen, 
gewaardeerd loon en winst (min gld) 

6 406 
20 068 

7 348 
4 801 

806 

4 877 
15 620 
5 901 
4 020 
1 138 

580 840 

226 348 

In de publikatie zijn zowel de opbrengsten als de kosten voor de verschillende catego
rieën en ondememingsgrootten in een groot aantal posten verdeeld. 

GOEDERENVERKEER TUSSEN NEDERLAND EN HET NOORDZEEPLAT 
IN 1977 

(artikel in de Maandstatistiek van de Buitenlandse Handel, jul i 1978). 

Op 1 januari 1977 is het CBS begonnen met de statistische waarneming van zendin
gen van en naar de diverse delen van het Noordzeeplat. Voor 1977 werd een buiten
lands gedeelte gerekend tot het land dat dit gedeelte bestuurde en het Nederlandse 
deel van het plat werd buiten beschouwing gelaten. 
Thans is in de statistische waarneming het Nederlandse vaste land als centrum ge
kozen. 

In 1977 bedroeg de vervoersomvang 7,3 min ton (aanvoer in Nederland 7,1 min ton, 
afvoer uit Nederland 0,2 min ton). 
De aanvoer bestond grotendeels uit ruwe aardolie en aardgas, welke voor ongeveer 
54 % afkomstig was uit de Nederlandse sector van het plat. 
De afvoer vanuit Nederland heeft voornamelijk betrekking op investeringsgoederen. 
In het artikel wordt nader ingegaan op de aard van deze goederen. 
Met betrekking tot de aanvoer van aardolie wordt berekend dat 3 % van de totale 
aanvoer van het Noordzeeplat afkomstig was. Het Nederlandse deel van het continen
tale plat leverde 5% van de totale Nederlandse aardgas-produktie. 

In de toekomst hoopt het CBS een produktiestatistiek met betrekking tot het Noord
zeeplat samen te stellen, waartoe dit artikel een eerste aanzet vormt. 
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DE TRANSPORT-, OPSLAG-EN COMMUNICATIEBEDRIJVEN 
IN DE NA TIONALE REKENINGEN 

(2 artikelen in de Maandstatistiekvan Verkeer en Vervoer, mei 1978 en oktober 1978) 

In deze beide artikelen wordt nagegaan wat de plaats is van de transportsector in de 
nationale economie. 
Het eerste artikel heeft betrekking op de periode 1974 - 1976; het tweede op de 
periode 1975 - 1977. 
Het onderzoek is gedaan aan de hand van de Nationale Rekeningen en de bijdrage, 
die de transportsector in dit kader levert aan de verschillende economische groot
heden. 

Uit het onderzoek komt naar voren, dat de transportsector een bijdrage van ruim 
8 % aan het bruto-nationaal inkomen (factorkosten) levert. In de nationale afschrij
vingen heeft de transportsector een aandeel van bijna 16 % . De bijdrage aanhetnetto-
nationaal inkomen is ruim 7 % . De bijdrage aan het arbeidsvolume is 6,7 % . 
In een aantal tabellen worden de verschillende componenten nader gespecificeerd. 

MAANDELIJKSE PRODUKTIE-INDEXCIJFERS VAN DE TRANSPORT-, 
OPSLAG- EN COMMUNICA','. EBEDRIJVEN1974-1976 

(artikel in de Maandstatistiek Verkeer en Vervoer, juni 1978) 

Bij de industriële produktie zijn produktie-indexcijfers sinds lang bekend. Thans heeft 
de hoofdafdeling Statistieken van Verkeer en Vervoer van het C.B.S. produktie-index
cijfers berekend voor de verschillende vervoertakken, voor de vervoerverwante en 
hulpbedrijven en voor de communicatiebedrijven. 
Bij de vervoertakken ontbreekt de zeevaart, omdat deze zich grotendeels buiten 
Nederland afspeelt en zich voorals nog aan statistische waarneming onttrekt. 

De verschillende reeksen zijn gebaseerd op physieke eenheden (tonnen, tonkm, 
reizigerskilometers, aantallen passagiers, enz.). 

Uit de afzonderlijke reeksen worden twee totaal indexcijfers samengesteld. Het 
eerste heeft betrekking op transport- en opslagbedrijven, het tweede omvat tevens 
de communicatiebedrijven. 

Aan de hand van deze indexcijfers kan een goede indruk worden verkregen van de 
produktie-ontwikkeling van de verschillende vervoertakken. 
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Onderstaand de tot kwartaalcijfers herleide maandcijfers. 
Produktie-indexcijfers van de transport-, opslag- en communicatiebedrijven 1974 = 
100. 

Totaal van 
transport- en 
opslagbedrijven 
excl. zeevaart 

Communicatie
bedrijven 

Totaal van de sec
tor excl. zeevaart 

1974 - le kwartaal 94 99 95 
2e kwartaal 103 98 101 
3 e kwartaal 106 98 103 
4e kwartaal 98 106 100 

1975 - le kwartaal 93 105 97 
2e kwartaal 97 103 99 
3e kwartaal 99 102 100 
4e kwartaal 99 113 103 

1976 - le kwartaal 93 112 99 
2e kwartaal 106 109 106 
3e kwartaal 108 109 108 
4e kwartaal 104 122 109 

STATISTIEK VAN DE KOOPVAARDIJVLOOT 1 JANUARI 1978 
(bestelnummer 814-037-78; prijs f. 7,50) 

Voor ieder, die belangstelt in de Nederlandse koopvaardij biedt deze publikatie een 
veelheid van gegevens. 
De koopvaardijvloot omvatte op 1 januari 1978 553 eenheden, terwijl bovendien 
nog 385 andere vaartuigen (sleepboten, aannemings- en bergingsmateriaal, bevoor
radingsschepen) waren geregisteerd. 
Vergeleken met 1 januari 1977 werden 53 schepen toegevoegd (42 nieuwbouw, 9 
aankoop buitenland en 2 overig), terwijl 91 schepen werden afgevoerd (76 verkoop 
naar het buitenland, 14 andere redenen, 1 vergaan). 
De 553 schepen worden op allerlei wijzen onderverdeeld, zoals naar grootteklasse, 
lengte, breedte, diepgang, bouwjaar, land van aanbouw, soort schip, wijze van voort
beweging, motorvermogen, passagiersaccommodatie en bemanning). 

In de publikatie zijn tevens gegevens opgenomen over huur en verhuur van schepen in 
de grote handelsvaart en over de koopvaardijvloot van de Nederlandse Antillen. 
De publikatie wordt besloten met een overzicht van de wereldkoopvaardijvloot. 
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