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T E N G E L E I D E 

Verkeer en vervoer en dan misschien vooral het openbaar personenvervoer zijn de 
laatste jaren duidelijk in beweging. Nu is beweging een kenmerk van vervoer maar 
dat geldt dan meer de verschijningsvorm van het proces en niet de structuren waar
binnen een en ander zich afspeelt. 
Onder invloed van het aanbod hebben gedurende de laatste decennia op de markt 
van het personenvervoer belangrijke ontwikkelingen plaats gehad. Gedurende lange, 
volgens sommigen te lange, tijd heeft de overheid — op alle niveaus — passief en vol
gend op die ontwikkelingen gereageerd. 
Regeren moge volgens het spreekwoord dan vooruitzien zijn, de praktijk is dat er 
enige tijd kan verlopen, totdat een regering onderkent dat op nieuwe ontwikkelin
gen beleidsmatig moet worden ingespeeld. Bepalen van dat beleid is dan de volgende 
stap, en als derde stap wordt het nieuwe beleid operationeel gemaakt. 

Ongeveer vier jaar geleden bracht de regering het eerste Meerjarenplan Personenver
voer (MPP) uit: een visie op vijf jaar personenvervoer. 
Inmiddels is het tweede MPP verschenen. Belangrijker nog is de opstelling van het 
Structuurschema Verkeer en Vervoer (SVV). 
Dit SVV beoogt een lange termijn visie op verkeer en vervoer te geven met het ac
cent op de ontwikkeling van de infrastructuur voor weg en rail. Van der Kamp 
schrijft hierover en wijst er op dat de inplementatie van S W en ook MPP niet van
zelfsprekend is. Met andere woorden: de beleidsvoornemens zijn er en dat is erg be
langrijk, maar het operationeel maken van die voornemens vereist nog veel aandacht, 
inventiviteit en ook parlementaire steun. 
Niet alleen Nederland maakte een lange termijn plan voor verkeer en vervoer. De 
Zwitsers deden dat ook. Hoewel beide plannen in een verschillende constellatie ont
stonden en deels ook een ander oogmerk hebben, is zeker een parallel te trekken. 
Hürlimann schrijft daarom in dit nummer over de Schweizerische Gesamtverkehrs-
konzeption. 

In het S W wordt, maar als resultante van ontwikkelingen die ook zonder S W 
wenselijk zouden zijn, een planningswet voor het verkeer en vervoer in het vooruit
zicht gesteld. Interessant is in dit verband dat tegen onze oostgrens aan onlangs het 
Verkehrsverbund Rhein-Ruhr is ingesteld. 
Daarin is over een gebied dat in oppervlakte met een aantal van onze provincies 
("oude" stijl) vergelijkbaar is, voor het openbaar vervoer een vergaande vorm van 
gemeenschappelijke planontwikkeling en integratie bereikt. Ook hier is de oplossing 
een andere dan die ons voor ogen staat, maar daarom is het nog wel een ontwikke
ling waaruit wij lering kunnen trekken. Beek schrijft daarom over het Verkehrs
verbund Rhein-Ruhr. 

Het beleid ten aanzien van het openbaar vervoer, dat bij overheden en bedrijven 
wordt ontwikkeld en gestalte krijgt, wordt door politici en deskundigen gemaakt. 
Wat is eigenlijk de plaats van die deskundigen, welke deskundigheid hebben zij en wat 
is hun relatie met overheden en bedrijven? 
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De bijdrage van Rühl behandelt deze problematiek, die ingewikkelder is dan in vele 
andere sectoren. 

In Nederland is, zo schreven wij in de aanhef van deze inleiding, het vervoer sterk 
in beweging. 
De overheid voert een sturend beleid, omdat in het vervoer de som van de individu
ele wensen niet overal en altijd tot het beste resultaat voor de gemeenschap leidt. 
Door middel van een gevarieerd pakket van maatregelen tracht men de keuze van de 
potentiële reiziger te beihvloeden. Hoe die reiziger daartoe wordt benaderd is het 
onderwerp van de drie overige artikelen. Chauvineau zet uiteen hoe een bedrijf, in 
dit geval de Franse Spoorwegen, in haar marketing organisatie op de reizigers inspeelt. 
Van Witsen hoe overheid en vervoerbedrijven daarop in de meer technische zin in
spelen en Bakker hoe de reiziger tenslotte het eindprodukt ervaart. 

De redactie is zich er van bewust hiermee niet het hele terrein te hebben gedekt. 
Openbaar vervoer is slechts een deelmarkt van het gehele personenvoer. Separate be
handeling van zo'n deelmarkt is toch aanvaardbaar en ter verdieping van het inzicht 
ook noodzakelijk, mits men het verband met de totale markt maar niet uit het oog 
verliest. 
Juist op de markt die de totaliteit in het gedragspatroon van reizigers omvat, blijken 
zich vrij belangrijke veranderingen te voltrekken. 

Op het 8ste Symposium van de Conferentie van Europese Verkeersministers, dat eind 
september j . l . in Istanbul werd gehouden, is aan dit aspect aandacht geschonken. Er 
waren over de veranderingen in deze gedragspatronen een tweetal praeadviezen en 
wel van Prof. Dr. H. Schuster en van W. Brög. Het eerste behandelde vooral de eco
nomische aspecten der gedragspatronen, het tweede de sociale aspecten. Het ging 
daarbij vooral om het bepalen van die factoren, welke de mobilitieit bepalen. Daarbij 
bleek o.a. het "time budget" van een huishouding een belangrijke rol te spelen. Ge
geven een bepaald levenspatroon leidt b.v. een verbetering in openbaar vervoer of de 
aanschaf van een auto tot minder reistijd. Daarmede komt dan — gegeven levenspa
troon en tijdbudget - tijd vrij om andere reisdoelen in te lassen dan wel verder weg-
gelegen punten (buiten wonen b.v.). Beide effecten leiden tot een toenemend vervoer 
en verkeer. Maar niet alleen deze factoren hebben invloed op de vraag naar vervoers-
rnogelijkheid: socio-demografische factoren, wijzigingen in activiteitspatronen e.d. 
spelen evenzeer een rol. 

De overheid voelt zich om verschillende redenen geroepen voor dit personenvervoer 
een institutioneel kader te scheppen. Zij stuit daarbij evenwel op de moeilijkheid, dat 
een analytisch model dat alle variabelen, die de mobiliteit bepalen, niet bestaat. 

" it is very doubtful wether such all-embracing models could provide useful 
operational results", stelt Schuster. 
En verder "Examination of the reciprocal connections between life style and mobi
lity, however, opens the possibility of seeing the consequences of a few, or under fa
vourable circumstances several, links in this chain. This in itself could already be the 
basis for a decision improvement in the rationale of transport policy". Het huidige 
themanummer wil in dit kader een bijdrage leveren. 

De redactiecommissie. 
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E N K E L E V R A G E N N A D E V O L T O O I I N G V A N H E T 
S T R U C T U U R S C H E M A V E R K E E R E N V E R V O E R 

door 
Dr. J. B. van der Kamp 

N. V. Nederlandse Spoorwegen 

1. Redenen voor vragen 

De Regeringsbeslissing inzake het Structuurschema Verkeer en Vervoer (SVV) werd 
26 juni 1979 de Tweede Kamer toegezonden *) . 
Een indrukwekkende arbeidsprestatie van zeer velen in den lande bereikte daarmee 
een eindstadium. Voor de eerste maal is een lange termijn visie geformuleerd voor 
het geheel van het verkeer en vervoer. Vooral ook wat de plaats en het functioneren 
van het openbaar vervoer betreft, had de behoefte aan een geihtegreerde benadering 
zich geleidelijk sterker doen voelen. 
Nu zo'n geihtegreerde benadering en daarop gebaseerde beleidsuitspraken zijn ge
reed gekomen, rijzen er — los van het inhoudelijke — vragen naar de van dit SVV te 
verwachten effecten. 
Hoe zullen de effecten zijn van beiderlei inzicht dat het SVV verschaft, namelijk 
"zowel een inzicht in het beleid op langere termijn met betrekking tot het verkeer 
en vervoer als een inzicht in de ruimtelijke consequenties van dit beleid"? Wat zal 
er de facto van de beleidsvoornemens terecht komen? Wat mag dus verwacht worden 
wat de implementatie van het uitgestippelde beleid en de beleidsrichtlijnen betreft? 
Aan welke voorwaarden moet daartoe worden voldaan? Weliswaar is ook over vraag
stukken die met implementatie van plannen verband houden veel literatuur voorhan
den, maar nog geenszins een generale formule die, bij juiste toepassing, succes garan
deert. Ook de implementatie zullen we als een leerproces moeten zien, dat — willen 
we uit de zeer aanzienlijke planning-input een redelijke planning-output verwerven — 
tenminste een even grote inspanning en volharding zal verlangen als voor het S W 
zelf nodig is geweest. Voor moeilijke vragen die op het gebied van de implementatie 
zullen rijzen, zal in gezamenlijkheid naar antwoorden moeten worden gezocht. 

2. Heeft het S W het karakter van een plan? 

"Het Structuurschema is geen bouw- of uitvoeringsprogramma. Het is wel het begin 
van een planningproces. Het moet nog uitgewerkt worden in streek- en bestemmings
plannen, in meerjarenplannen, in meerjarenplannen van het rijk en in verkeerscircu
latieplannen van de gemeenten", aldus Ir. H. A. de Groot in een themanummer van 
dit tijdschrift dat in 1978 aan het ontwerp-SW werd gewijd **) . 

*) Structuurschema Verkeer en Vervoer; deel d: regeringsbeslissing, zitting 1978-1979, 
14390 nr. 10. 

**) Tijdschrift voor Vervoerswetenschap, 1978 nr. 1. 
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In hetzelfde nummer constateerde Prof. Ir. H. Wiggerts dat "het structuurschema ook 
een poging is om in het rijksbeleid gestalte te geven aan de idee van procesplan
ning ". Het SVV zou dus onderdeel uitmaken van planningactiviteiten. Men vindt 
dat bevestigd in de regeringsbeslissing inzake het SVV. Hoewel daarin de nadruk 
wordt gelegd op het indicatieve karakter en op de functie van beleidskader, kan het 
SVV als een vorm van o verheidsplanning worden beschouwd. Het SVV doet op één 
plaats met zoveel woorden een uitspraak daarover: "Naarmate ervaring wordt opge
daan in de praktijk met structuurschema's als beleidsplannen van de centrale overheid 
zal de inhoud beter afgestemd kunnen worden op de wenselijke plaats van het struc
tuurschema in het totale planningproces." (pag. 50). Het past in de opvattingen van 
de commissie-De Wolff om het SVV te zien als een vorm van overheidsplanning. In 
het rapport van die commissie werd immers gesteld: "Gemeenschappelijke en ken
merkende elementen in alles wat onder planning wordt verstaan zijn ojm. de poging 
om tot een systematische aanpak te komen, het rationaliseren van beslissingsproces^ 
sen, het bewust maken van doeleinden en middelen". En: "Het verschaffen van de 
nodige inzichten waardoor meer verantwoorde beslissingen kunnen worden genomen 
is primair de taak van de planning, die daarmede vooral een verkennende en advi
serende functie in de beleidsvoorbereiding heeft;" - *) 

Men mag het SVV dus tot onderwerp maken van vragen waartoe het begrip planning 
en (beleids)plannen van overheden aanleiding kunnen geven. 

3. Gevaren voor een voltooid beleidsplan 

De beschouwingen die de Rijksplanologische Dienst in 1973 wijdde aan "Planning en 
onderzoek op het gebied van de ruimtelijke ordening" **) eindigden met de consta
tering, dat een zekere weerstand tegen een ver doorgevoerde planning merkbaar en 
ook begrijpelijk is. Twee gevaren worden daarbij gesignaleerd die een bedreiging vor
men voor een planning met geavanceerde gebruikmaking van wetenschap en techniek. 
Het eerste gevaar is dat van de technocratie: beslissingen worden volgens een voor de 
buitenstaander ondoorzichtig systeem genomen door de weinigen die de complexe 
materie nog kunnen overzien. Het tweede gevaar is, dat een plan, dat te weinig reke
ning houdt met de noodzaak van en de samenlevingsbehoeften aan ruime, met de 
creativiteit van het individu verband houdende vrijheidsmarges, niet op de werkelijk
heid kan aansluiten en dus weinig rendement zal opleveren. 
Zo'n plan zal hetzij de gewone burger onberoerd laten of door hem worden afgewe
zen of bestreden omdat het als een beknotting van eigen individuele vrijheden wordt 
ervaren. 

*) Rapport van de Commissie Voorbereiding Onderzoek Toekomstige Maatschappij-Structuur, 
aangeboden aan de Tweede Kamer zitting 1970-1971 nr. 10914. 

**) Jaarverslag 1972 Rijksplanologische Dienst. 
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Deze gevaren komen er dus op neer, dat zo'n plan niet werkt omdat liet — ondanks 
alle inspraak die bij zijn voorbereiding eventueel heeft plaatsgevonden — wordt er
varen als een bedreiging, hetzij omdat men het bouwwerk niet kan doorzien en daar
om wantrouwt, hetzij omdat men het maar al te goed doorziet en het daarom afwijst. 
In vele andere toonaarden is en wordt op deze gevaren gewezen. Ze zouden nog ver
der geanalyseerd moeten worden als men zich er oplossingsgericht mee wil bezig
houden. Het is een moeilijk terrein, dat om verdere beploeging vraagt. Een aantal 
scherpe voren ziet men o j n . getrokken in de bundel uitspraken over beleidsplanning 
in gemeenten. *) Over hetgeen daarin door Van Gunsteren orthodoxe planning wordt 
genoemd, zegt deze politicoloog: "Orthodoxe planning wordt gekenmerkt door uni
formiteit, het zoeken naar de beste oplossing, wetenschappelijke rationaliteit, con
sistente waarden en perspectieven, lange-termijn-denken en alomvattende besturing 
van zeer complexe systemen van menselijk samenhandelen". Hij laat daarop volgen: 
"Politiek daarentegen is juist gekenmerkt door pluraliteit, het zoeken van praktische 
compromissen, geven en nemen, tegenstrijdige waarden en doelen en perspectieven, 
korte-termijn-denken en geleidelijke bijsturing van de ingewikkelde systemen van 
menselijk handelen". Zijn conclusie is: "Orthodoxe planning en politiek zijn daarom 
onverenignaar. Ze proberen hetzelfde te bereiken, namelijk interveniëren, maar via 
wegen die niet tegelijkertijd kunnen worden begaan". Orthodoxe planning kan, aldus 
Van Gunsteren, de twee grote en onvermijdelijke problemen van macht en coöperatie 
niet oplossen. 

Andere in deze bundel aan het woord zijnde deskundigen leggen de nadruk op de 
tegenstelling tussen de rationaliteit van beleidsplanning en de (ir)rationaliteit van de 
politiek. Zo zegt de bestuursdeskundige Brasz: " want de veronderstelling van be
leidsplanning is, dat het openbaar bestuur rationeel is en daarom ook rationeel moet 
werken. Die rationaUteit kun je als wetenschapper wel jezelf opleggen, maar de wer
kelijkheid is bijzonder irrationeel. Politiek is erg irrationeel. Ga je dit rationeler ma
ken, dan krijg je een beperking van de vrijheid". Zijn vakgenoot Depré geeft als zijn 
mening, dat "planning terwille van een goed bestuur nog teveel steunt op economi
sche rationaUteit. Die botst fundamenteel op de poütieke rationaliteit, die werkt in 
termen van aanhang verwerven. Aanhang die het totaal overzicht mist, het eigen
belang vooropstelt en matig is geihformeerd. Een plan is dan pas een goed plan als 
het te "verkopen" valt, dus in de betekenis van het mobiliseren van voldoende steun 
en niet als de meest efficiënte relatie tussen doel en middelen is aangebracht". 
Er Ujkt in deze uitspraken wat erg gemakkeüjk met de begrippen rationeel en irra
tioneel te worden omgesprongen. Uit een artikel van Hirsch BalUn **) kan men af
leiden, dat ook bij staatsrechtskundigen die begrippen moeilijkheden kunnen op
leveren. In de paragraaf "Het vermogen tot planning van het Nederlandse politieke 
systeem" staat Hirsch BalUn er speciaal bij stil. 

*) "Wordt planning een plaag? Tien deskundigen over beleidsplanning in gemeenten";redactie 
Ton Planken, Commissie beleidsanalyse gemeenten, 1976. 

**) Mr. E.M.H. Hirsch Ballin: "Planning uit staatsrechtelijk gezichtspunt", Bestuurswetenschap
pen, 1978 nr. 3 (naar aanleiding van de in maart 1978 gehouden vijfde staatsrechtsconfe
rentie). 
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Hij releveert daarbij een uitspraak (van Van Tienen) dat wetenschap en beleid ver
schillende werelden zijn met elk hun eigen rationaliteit ("Ze horen niet bij elkaar"). 
Die uitspraak roept bij de auteur de vraag op, hoe "planning" — ruwweg: werk van 
planbureaus — iets voor het beleid te betekenen kan hebben. "Wellicht kan men poü
tieke rationaUteit dan begrijpen als de redelijkheid van een intersubjectieve discussie, 
waarin aan argumenten van "wetenschappelijke" aard een plaats toekomt in het 
kader van argumentaties, die zich niet in eenzinnige doel-middelen-verhoudingen 
laten vatten, maar daarom nog niet uitingen van subjectieve willekeur zijn". 
Het blijkt wat de hierboven genoemde gevaren betreft nog niet allemaal even duide
lijk te zijn. Misschien verdient de dissertatie van Van Houten *) toch meer aandacht 
dan er tot nu toe aan gegeven is. Het rationaliteitsvraagstuk krijgt bij hem uitvoerige 
aandacht bij de uitwerking die hij geeft van de taakverdeling tussen poütiek, beleid 
en planning, die hij globaal als volgt aangeeft: 

"— poütiek houdt zich bezig met de waarderende waarneming, het formuleren en 
kiezen van doelsteüingen en de evaluatie van de bereikte resultaten; dit in voort
durende dialoog met zowel beleid als met planning; waarbij gestreefd wordt naar 
een optimale participatiemogeüjkheid door de gehele bevolking; 

— beleid houdt zich bezig met het daadwerkeÜjk reaÜseren van doeleinden volgens 
globaal aangegeven middelen en met de operationaüsatie van deze middelen; 
hierbij voortdurend gevoed door de planning en gestuurd door de poütiek; 

— planning houdt zich bezig met het voorbereiden en uitwerken van realisatie
strategieën, het confronteren en zo mogeÜjk integreren van de diverse doelein
den en middelen, met het voorbereiden van poütieke beslissingen door in voort
durende samenspraak met de poütiek mogeÜjkheden en wenseüjkheden te for
muleren en te evalueren". 

4. Hoe aan de gevaren het hoofd te bieden? 

We willen ons hier op de vraag concentreren, in welke richting gezocht zal moeten 
worden als men het SVV zoals het er nu in eindversie ügt, zoveel mogeÜjk voor de 
genoemde gevaren zou willen behoeden, dus de implementatie-kansen ervan zoveel 
mogeüjk zou willen vergroten. 
Aangenomen, dat het SVV door de Tweede Kamer als regeringsbesüssing wordt aan
vaard, zodat, althans ogenschijnÜjk, consensus tussen planning en poütiek inzake 
deze beleidsuitspraken voor de toekomst van het verkeer en vervoer op het centrale 
niveau wordt verkregen, zuUen de implementatiekansen van het SVV ervan afhangen, 
hoe nu de beleidsvoorbereidende en de besluitvormingsprocessen voorshands in de 
e.k. 5 jaar verder zuilen verlopen. Getracht kan worden dit te benaderen aan de hand 
van drie normatieve vraagstellingen: 

*) Douwe van Houten, Toekomstplanning; planning als veranderingsstrategie in de welvaarts
staat, 1974. 
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a. Wat is nodig om te bereiken, dat aan het S W een stimulerend, wellicht initië
rend, effect kan worden ontleend voor het voorbereiden van andere beleids
plannen op het gebied van het particulier verkeer en het openbaar vervoer en 
op dat van de ruimtelijke ordening, een en ander in nauwe onderlinge samen
hang? Daarbij te denken aan de op het S W te enten middellange termijn be
leidsplannen op het centrale, het regionale en het lokale bestuurlijke niveau en 
aan de middellange termijnplannen van de openbaar vervoerbedrijven. 

b. Wat is nodig om te bereiken, dat van het S W voldoende impuls uitgaat voor de 
tijdige totstandkoming van de vereiste en met het S W in overeenstemming 
zijnde uitvoeringsplanningen, zowel op bestuurlijk vlak als wat de openbaar 
vervoerbedrijven betreft? Daarbij te denken aan de verschillen qua taken en 
bevoegdheden op elk der bestuurlijke niveaus, aan de spanning (zie boven) die 
ook op het gebied van verkeer en vervoer bestaat tussen de poütieke besluit
vorming en de planmatige beleidsvorming, aan de meerjarige veiligsteUing van 
de benodigde financiële middelen, etc. 

c. Wat is nodig om te bereiken, dat individuen en samenlevingsgroepen de feite
lijke beslissingen, maatregelen en uitvoeringswerkzaamheden die niet geheel of 
geheel niet in overeenstemming zijn met de eigen opvattingen of belangen, ten
minste kunnen begrijpen en mede-beoordelen tegen de achtergrond van het er
aan ten grondslag liggend beleid? Daarbij te denken aan conflicten tussen het 
eigenbelang op korte en op langere termijn, aan conflicterende eigen-, groeps-
of gemeenschapsbelangen, aan terecht te claimen vrijheidsmarges, aan invloed 
op de keuze uit alternatieve realiseringsmogeüjkheden, aan veranderingen of 
ervaringen die tot bijsteüing van het vastgestelde beleid moeten leiden. 

In deze weinig pretentieuze beschouwingen kunnen we het S W niet systematisch 
analyseren op de aanzetten die het geeft uit het oogpunt van deze vraagstellingen. 
Dat zou echter wel nodig zijn als men zich een oordeel zou wülen vormen over de 
vraag, of de hierboven genoemde gevaren reëel zijn te achten voor het S W zoals het 
er Ügt en dus, of nu welÜcht een periode is aangebroken waarin de activiteiten op 
het gebied van beleidsplannen, poütieke besluitvorming en uitvoeringswerk vóór 
alles op het ondervangen van die gevaren moet worden geconcentreerd. Als we er
van uitgaan, dat de vraagstellingen a, b en c een aanduiding zijn van de basisvoor
waarden voor implementatie van een nationaal geihtegreerd verkeers- en vervoer
beleid op de lange termijn, dan zou de volgende vraag moeten zijn: Met welke mid
delen kan aan die basisvoorwaarden worden voldaan? 
Zijn er (generale) middelen waarmee wat dat betreft eüc der basisvoorwaarden ge
diend zal zijn en zijn er daarnaast (specifieke) middelen waarmee wel één of twee, 
maar niet alle drie basisvoorwaarden zuüen zijn gediend? Een beperkte poging tot 
precisering en beantwoording volgt hieronder. 
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5. Zijn er generale middelen voor het voldoen aan de basisvoorwaarden voor imple
mentatie? 

De beantwoording van deze hierboven gestelde vraag zal moeten aangrijpen bij het 
begrip consensus. Geen plan zal in ons democratisch bestel kunnen werken als ener
zijds geen of alleen in schijn politieke consensus is bereikt over de inhoud en hoofd
lijnen der realisering en als anderzijds de burger of samenlevingsgroepen geen of wei
nig begrip kunnen opbrengen voor de noodzaak of wenselijkheid van het planwerk en 
het daarop te baseren uitvoeringsbeleid. Door eigen tegenactie of via de poütiek kan 
in zo'n geval elk plan worden ontkracht of tot non-activiteit veroordeeld. Om de ver
eiste participatie en de onmisbare aanvaardingsbereidheid te kunnen verwerven, zal 
de nadruk moeten worden gelegd op het herkenbaar maken van plan of beleids
voornemens in de eigen, persoonüjke sfeer. De betekenis en waarde van het voorge
stane beleid moet gedemonstreerd kunnen worden aan oplossingen voor knelpunten. 
Een geihtegreerde aanpak van verkeers- en openbaar vervoerproblemen zal moeten 
uitkristalliseren in "projecten" waarin de te integreren elementen dan ook in con
crete worden geihtegreerd. Dit moet er toe kunnen bijdragen, dat de beleidsvoorbe-
reidings-, de beleidsbeslissings- en de beleidsuitvoeringsactiviteiten delen worden van 
een doorgaand proces, opdat i.e. het S W niet in korte tijd in een voltooid vergeten 
tijd geraakt. Terugkoppelingen, bijsturingen en vermijding van starheden voor her
zieningen zullen daarbij mentaal en procedureel moeten zijn ingebouwd, wil zo'n 
proces tot een levend proces kunnen uitgroeien. 

In de eerder genoemde uitspraken-bundel (zie de eerste voetnoot op pag.385) stelt de 
econoom Douben, dat het ideaal zou zijn, als aüe bestuurslagen eenzelfde systeem van 
integrale planning gelijktijdig zouden kunnen toepassen. Hij voegt daaraan toe, dat het 
niet uitmaakt welke bronnen van middelen kunnen worden aangeboord, als er maar 
zekerheid is, dat wanneer er een plan is, de middelen ook inderdaad beschikbaar zijn. 
Het S W bevat uitspraken, die met deze gedachten in overeenstemming zijn. 
Het constateert (pag. 47), dat 

- de afstemming van het verkeersbeleid en het openbaar vervoerbeleid op en 
tussen de verschillende overheidsniveaus (horizontaal en verticaal) niet wette
lijk geregeld is en dat afstemming in de praktijk slechts ten dele plaatsvindt 

- de afstemming van de sector verkeer en vervoer op het facet van ruimteüjke 
ordening — op en tussen de verschillende overheidsniveaus - niet wetteÜjk 
geregeld is en dat ook hier de afstemming in de praktijk slechts ten dele plaats
vindt 

- de afstemming van het beleid met betrekking tot de verschillende takken van 
openbaar vervoer (stad, streek, rail) op en tussen de verschillende overheids
niveaus nog onvoldoende geregeld is en dat met name de provincie, die in het 
ruimtelijk beleid een zo belangrijke rol speelt, hier nauweüjks bij betrokken is 

- de afstemming van de uitvoeringsplanning op en tussen de overheidsniveaus 
nog onvoldoende geregeld is. 
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Het SVV geeft de contouren van een nieuwe, bij de wet te regelen, structurering van 
de verkeers- en vervoerplanning. Als logisch uitgangspunt is daarbij genomen, dat ver
keer en (openbaar) vervoer op de verschillende bestuursniveaus waar nodig in één 
plan moeten zijn ondergebracht. Een goede afstemming tussen zulke verkeers- en ver
voerplannen en de ruimtelijke plannen moet daarbij verzekerd zijn. Tot de procedure 
van voorbereiding en vaststelling van de plannen moet ook behoren "de raadpleging 
van de bevolking, zowel door het geven van gelegenheid tot inspraak als door het 
vragen van adviezen". Met betrekicing tot de financieringen onderkent het SVV, dat 
het beleidskader tevens het financiële kader moet omvatten. 

De voor ogen staande planstructuur lijkt een logische voorwaarde te zijn voor het 
operationeel maken van het SVV. Het uitwerken van die structuur zal niet te lang op 
zich mogen laten wachten. Hoe meer tijd er nu verstrijkt, hoe groter vermoedelijk 
het gevaar van een op non-activiteit gesteld worden van het SVV. 

Ten aanzien van de uitvoeringsplanning, de maatregelen en de projecten, bevat het 
SVV weinig, dat zicht biedt op en vertrouwen schenkt in het door de mensen aan 
de basis kunnen begrijpen welke samenlevingswaarden bij concrete beslissingen nu 
eigenlijk in het geding zijn en waarom men nu juist de beleidsuitspraken voorge
houden krijgt zoals die in het SVV zijn gedaan. De vraag is dus niet alleen of bekend 
is, begrepen en in de dagelijkse gang van zaken geaccepteerd kan worden wat de van 
"hogerhand" gedane beleidsuitspraken inhouden, maar ook, of de rechtvaardigings
argumenten van deze overheidsactiviteiten eigenlijk wel bekend kunnen zijn en be
grepen kunnen worden. 

Waar gaat het nu in het verkeers- en vervoerbeleid in de kern om? Wat dreigt de 
samenleving te overkomen als overheid en politici de ontwikkelingen op hun beloop 
zouden laten door af te zien van een bewust toekomstbeleid? Wat kan daartegenover 
aan situaties worden bereikt door wèl zo'n beleid te voeren? Wat is dus — gelet op 
zulke contrasterende toekomstbeelden — de rechtvaardiging van de beleidsuitspraken 
en de planningactiviteiten? 

De stelling blijkt verdedigd te kunnen worden, dat in de literatuur der overheids-
planning veel aandacht is geschonken aan het "what" en het "how" van planning, 
maar relatief weinig aan het "why". *) Vanuit de macro-economische gezichtshoek 
beschouwd, moet de rechtvaardiging van overheidsplanning liggen in het antwoord 
op de even fundamentele als simpele vraag: "Is planning more likely to promote 
public welfare than no planning"? Moore ziet planning in de publieke sector als een 
vorm van overheidsbemoeienis die zijn rechtvaardiging vindt in de voortbrenging en 
verdeling van goederen en diensten die in een vrije markteconomie niet worden voort
gebracht of in het corrigeren van onveimijdelijke inefficiëncies, dan wel het tekort
schieten van het marktmechanisme als zodanig. 

*) Terry Moore: "Why allow Planners to Do What They Do? A Justification from Economic 
Theory" in American Institute of Planners Journal, oct. 1978. 
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Een theorie van "public goods" is in Moore's opvatting tegelijk een theorie van de 
rechtvaardiging van planning. " though economists have been the most consistent 
critics of planning, it is in the economic theory of public goods that the most con
vincing justifications for planning can be found". 

Een beschouwing van de "theory of public goods" brengt Moore tot de constatering 
dat het gaat om de externe effecten (negatief en positief) van het individuele han
delen. " i f externalities are great it is likely that planning will increase social wel
fare". Of de externe effecten groot zijn, kan — aldus Moore — alleen van geval tot 
geval, empirisch, worden vastgesteld. "The main contribution of public goods theory 
is that it focusses the debate between planners and antiplanners on the magnitude 
of externalities and the costs and benefits of reducing externalities and identifies the 
situations in which externalities are likely to be significant". 

Moore stelt vast, dat overheidsplanning gerechtvaardigd is om overbenutting te ver
mijden van "common pool resources" (gemeenschappelijke eigendoms- of gebruiks
rechten. waarbij één of meer gebruikers negatieve effecten kunnen veroorzaken voor 
de belangen van de overige gebruikers). Evenzeer is overheidsplanning gerechtvaar
digd als "rational individual optimizing behaviour does not lead to socially optimal 
outcomes". Een derde rechtvaardigheidsgrond kan liggen in "imperfect information", 
nodig bij het nemen van toekomstbeslissingen; dat is bij "public goods" doorgaans 
het geval. In de vierde plaats noemt Moore, dat het marktmechanisme kan tekort
schieten, b.v. in de gevallen waarin individuen of groepen niet in staat zijn bij te 
dragen aan de productie van goederen of diensten zodat zij daaraan niet rechtstreeks 
een inkomen kunnen ontlenen. 

Op vele plaatsen in Moore's betoog zou men voorbeelden kunnen invoeren die op het 
verkeer en het openbaar vervoer betrekking hebben. Zijn stelling, dat het "waarom" 
van planning nog onderbelicht is gebleven, is uiteraard ook te betrekken op de boven
gestelde vraag inzake de implementatie van een nationaal geihtegreerd verkeers- en 
vervoerbeleid, met name op de vraag, of werkelijke consensus verkregen kan worden. 

Het zou kunnen zijn, dat men daarvoor inderdaad moet teruggaan tot de legitimiteit 
van overheidsplanning, althans tot de mate van planning die aanvaardbaar zou moe
ten zijn uit het oogpunt van welvaarts- resp. welzijnsmaximalisatie in een bepaalde 
sector, zoals die van verkeer en vervoer. Planners zouden dus heel duidelijk moeten 
maken waar het om gaat en wat ermeei kan worden bereikt. " planners should 
strive to become particularly qualified to identify for society the dilemma's " 

Als de planner belanghebbenden de dilemma's duidelijk kan maken vergroot hij op 
z'n minst de gevoeligheid voor wat voor de gemeenschap goed is. De motivatie en 
de zin voor samenwerking kan erdoor worden versterkt. "Planners should be educa
tors". Dat zegt Moore niet alleen, maar b.v. ook oud-staatssecretaris W. Polak: "Van 
het planningproces gaat een geweldig opvoedend effect uit voor al die onderdelen 
van een overheidsapparaat die gewend waren op korte termijn te werken." (uit
spraken-bundel voetnoot*) pag. 387. 
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Hoe belangrijk echter het element van twee-richtingverkeer, van wederkerigheid, 
hierbij is, wordt duidelijk, als men kennis neemt van de theoretiserende beschouwin
gen die over "planning als leerproces" voorhanden blijken te zijn *), Die beschouwin
gen behelzen oan. dat planningprocessen ontwikkeld zouden moeten worden waar
van wederkerig leren van alle betrokkenen de vooropgestelde bedoeling is; waarin 
analyse en actie zijn gecombineerd en gevat in een procedureel proces van hypothese
formulering en toetsing, dat iteratief en cyclisch van aard is; "social planners" zouden 
participatie als bron van lerende ontwikkeHng zoveel mogeÜjk moeten stimuleren; 
hun handeÜngen zouden de uitdmkking moeten zijn van de belangrijke en noodzake-
Üjke processen van evolutionair experimenteren; enz. Welke beoordelingen men be
treffende dit soort modern ontwikkelings- en planningdenken ook zou willen geven, 
men zal moeüijk kunnen ontkennen, dat "citizen participation" niet kan worden ge
mist, nog minder in de uitvoerings- dan in de voorbereidingsfasen. Zou dus ook een 
belangrijke vraag moeten zijn: hoe van inspraak te geraken tot participatie. 

6. Waarom beleidsplannen voor verkeer en vervoer op elk der bestuurlijke niveaus? 

Van deze vraag beüchten we één aspect. Een beleidsplan alleen op de nationale schaal 
zou betekenen, dat er relatief veel mensen in betrokken worden die — in de bewoor
dingen van Moore - geen enkel rechtstreeks belang hebben in de op te lossen "pubüc 
goods" problemen. Hoe groter het bevoegdheidsgebied van een beleidsplan, hoe klei
ner de kans op consensus betreffende een bepaald onderwerp. Moore geeft een theo
retisch criterium om het optimale bevoegdheidsgebied van plannen te bepalen. Hij 
stelt, dat "for any given pubüc good a planning jurisdiction should be large enough 
that the sum of the marginal benefits of the reduction of negative externaüties or 
of the provision of positive externalities to individuals at the margin of the juris
diction are just equal to the sum of the marginal costs of decision-making and depri
vation to those individuals "? "These is some point where an additional increase 
in jurisdiction size costs more than it is worth and that point can be found only by 
examining the costs and benefits associated with the reduction of externaüties. 
Jurisdictions should be arranged hierarchicaUy so that each higher level subsumes 
those jurisdictions which share externalities from a certain activity. A coroUary is 
that state and federal jurisdictions should not be involved in local problems whose 
external costs are smaU, since it is likely that the benefits of such intervention will 
be more than offset by increased costs of decision-making". Ook deze laatste con
statering vindt men aangestipt in de uitspraken-bundel (zie voetnoot*) pag.003. 
De econoom Van den Doel, wijzend op het gevaar, dat de mensen aan de basis een 
beleidsplan al spoedig als een machtsinstrument gaan zien en de idee van planning 
gaan wantrouwen, merkt daarbij op, dat bovendien de besluitvormingskosten het ge
ringst zijn op het laagste niveau. 

*) Zie Frans van Vught: "Sociale Planning" (1979); het boek is voor één kwart gewijd aan 
"Planning als leerproces". 
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Waarmee Van den Doel niet zal bedoelen, dat mmimaHsering van de kosten het door
slaggevende criterium zou moeten zijn. 
Men kan het ermee eens zijn, dat het laagste niveau bijzonder belangrijk is voor de 
vraag of en hoe implementatie van geihtegreerde verkeers- en openbaar vervoerplan
nen tot stand kan komen. Van grote betekenis kan daarbij zijn, dat profijt wordt ge
trokken van inzichten en ervaringen betrekking hebbend op werkwijzen die niet van 
boven naar beneden en van het abstracte naar het concrète,maar omgekeerd verlopen. 
Vanuit zinvol opgezette participatieprocedures zou - in het bijzonder wat uitvoe
ringsplanningen op de locale schaal betreft - gedacht kunnen worden aan werkwijzen 
die hun startpunt vinden in concreet aanwezige en als zodanig ervaren knelpunten
situaties. Het beramen van maatregelen zou dan bij die situaties moeten ontspringen, 
waarna beslispunten zouden zijn op te stellen die in een lijst van concrete maatrege
len voor de verschillende aspecten van een plan als geheel zouden moeten uitmonden. 
Kalk, die op grond van eigen en anderer ervaringen zich voorstander van zo'n werk
wijze verklaart * ) , meent, "dat deze wijze van plannen begrijpelijker is voor de men
sen en bovendien beter aansluit op de bestuurlijke besluitvorming, doordat de plan
vorming uitmondt in een lijst met beslispunten, die voor de bestuurders begrijpelijker 
is dan de modellen en alternatieve scenario's zoals die door de planners en stede
bouwers uit de hoed getoverd worden". Voor de op het S W te baseren middellange-
termijn-plannen voor het verkeer en het openbaar vervoer zal deze benaderingswijze 
maar zeer ten dele kunnen worden toegepast. Er zal een goede mix gevonden moeten 
worden uit de verschillende benaderingswijzen die uit verschillende oogpunten wen
selijk, maar ingevolge de verschillende randvoorwaarden slechts tot op zekere hoogte 
mogelijk zijn. Van de plan- en besluitvormingsingrediënten zoals die o m . door Kalk 
zijn aangereikt, zal maximaal gebruik moeten worden gemaakt. Men kan dat ook be
trekken op de openbaar vervoerbedrijven, zowel wat het zinvol kunnen bijdragen aan 
overheidsplanningen op het gebied van verkeer en vervoer betreft, als wat het opstel
len betreft van hun eigen beleids- en uitvoeringsplannen. 

7. Nog een vraag: normeringssystemen, hoe? 

Zal het in de komende jaren niet één van de moeilijkste opgaven zijn om op het 
onderhavige gebied een evenwicht te vinden tussen — enerzijds — de noodzaak van 
voldoende vrije beleidsruimte op de lagere overheidsniveaus bij het opstellen van de 
eigen plannen en — anderzijds — de onwenselijkheid van (te) grote onderlinge ver
schillen tussen de plannen op één overheidsniveau en de consequenties daarvan o.m. 
wat de toedeling en het gebruik van de geldmiddelen betreft? 
Laatstgenoemde onwenselijkheid doet al gauw naar het middel van normerings
systemen grijpen. 

*) Eisse Kalk, "Beleidsvoorbereiding ten dienste van bewoners", Beleidsanalyse gemeenten, 
1978-6. 
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Vrijwel per definitie zullen die systemen doorgaans alleen op onderdelen betrekking 
kunnen hebben. Zo ziet men op het gebied van het openbaar vervoer normerings
systemen met betrekking tot het voorzieningsniveau zoals resp. voor het streekver
voer reeds is ingevoerd, voor het stedelijk vervoer wordt ontwikkeld en voor het per
sonenvervoer van NS nader wordt uitgewerkt. Op zichzelf beschouwd is dit streven 
naar meten met gelijke maten en verzekeren van continuiteit positief te beoordelen. 
Begrijpelijk is — zoals in de Begroting '80 van Verkeer en Waterstaat is neergeschreven 
— dat het als een verantwoordelijkheid van het Rijk wordt gezien, "dat openbaar-
vervoeraanbod aan de hand van objectieve criteria landelijk evenwichtig wordt ver
deeld". Inderdaad kan daarmee ook worden bereikt, dat "detailbemoeienis van het 
departement met het voorzieningsniveau achterwege kan blijven". Wel echter wordt 
er een element van onaantastbaarheid mee geïntroduceerd, dat in wezen strijdig is 
met, op optimaliseringen gerichte, afwegingen. En dat laatste is toch een van de be
langrijkste rechtvaardigingsgronden van het planningwerk. 
Niet alleen binnen de sub-sector openbaar vervoer kunnen normeringssystemen een 
zekere uitholling van het planningwerk tot gevolg hebben. Ze kunnen ook tot onwerk¬
baarheid leiden wat de afwegingen binnen de sector als geheel betreft. Te denken valt 
aan de effecten van "autonoom" werkende normen zoals de Wet Uitkeringen Wegen 
die kent of zoals die wel van de zijde van de wegenbouw zijn bepleit, namelijk om op 
grond van waar te nemen situaties in het autoverkeer (b.v. daling van de gemiddelde 
snelheid beneden een bepaald minimum) min of meer automatisch tot wegverbredin-
gen e.d. te doen besluiten. Er zal dus voor gewaakt moeten worden dat geobjecti
veerde maar partiële normen "blindelings" worden toegepast en daardoor een bar
rière gaan vormen voor: 

— optimaliserende benaderingen van het openbaar vervoer als geheel 

— idem voor het openbaar en het particuliere vervoer in hun onderlinge samen
hang 

— het feitelijk functioneren van inspraak- en participatie-procedures 

— de instrumentele rol van het openbaar vervoer met betrekking tot het ruimte
lijk ordeningsbeleid 

Normeringssystemen als zodanig zijn daar niet mee veroordeeld. Er laten zich trou
wens ook normen denken die juist goed passen bij de oogmerken van integrale ver
keers- en openbaar vervoerplannen. Een voorbeeld daarvan is een systeem van gedif
ferentieerde parkeernormen, waarbij uiteenlopende nonnen voor een stadscentrum 
gelden al naar een wijk of buurt beter of minder goed met openbaar vervoer is te 
bereiken. *) 

*) "Parkeernormen en openbaar vervoer", tijdschrift Openbaar Vervoer, 1978 nr. 6/7. 
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8. Leren door experimenteren? 

Het behoeft niet als een zwakte of gebrek aan (zelfvertrouwen te worden gezien, als 
men — het S W binnenkort definitief zijnde — zou moeten besluiten in de komende 
ti jd veel nadruk te leggen op experimenteren, ook in bestuurlijke zin. Dat zou geheel 
in overeenstemming zijn met hetgeen hierboven over "planning als leerproces" werd 
opgemerkt. Het gevoel van betrokkenheid bij en mede-verantwoordelijkheid voor het 
planningwerk op het gebied van het verkeer en het openbaar vervoer kan er ook door 
worden vergroot. Duidelijker dan nu nog mogelijk is, zal zich dan kunnen aftekenen 
wat nodig is en gezamenlijk gedaan moet worden om de moeilijke weg gezamenlijk 
verder te kunnen vervolgen. 
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D I E S C H W E I Z E R I S C H E G E S A M T V E R K E H R S K O N Z E P T I O N 
( G V K - CH) 

von 
Dr. Alois Hiirlimann, 

Vorsitzender des Beratenden Ausschusses GVK-CH, Bern 

Die Kommission für die schweizerische Gesamtverkehrskonzeption hat aufgrund 
eines Auftrages der schweizerischen Regierung wahrend sechs Jahren eine neue Ver-
kehrskonzeption erarbeitet und site im Frühjahr 1978 der schweizerischen Regierung 
unterbreitet. Daraufhin wurde die Kommission aufgelöst. Zur Ueberleitung von der 
Phase der Studiën zur Realisierung wurde der Geschaftsleitende Ausschuss der Kom
mission als Beratender Ausschuss des Verkehrsministers beibehalten. Das Arbeits-
instrument der Kommission, der Stab GVK-CH, wurde in die Bundesverwaltung in-
tegriert. 

Die neue Konzeption ist in der Oeffentlichkeit gut aufgenommen worden. Aufgrund 
einer ebenfalls günstigen verwaltungsinternen Beurteilung wurde Ende 1978 der Kon-
zeptionsbericht den Kantonen und wichtigeren privaten Organisationenzur Vernehm-
lassung unterbreitet. Ende Oktober 1979 findet dieses Vernehmlassungsverfahren 
seinen Abschluss und die Regierung wird unter Würdigung der Umfrageergebnisse 
über die weiteren Schritte beschliessen. 

DIE HAUPTPUNKTE DER NEUEN KONZEPTION 

a. Verkehrswegeplanung 

Die schweizerische Gesamtverkehrskonzeption will, gemass dem Auftrag der Regie-
rung, das sektorielle Denken und Handeln in der Verkehrsplanung überwinden. 
Durch die voile Integration aller Verkehrstrager im nationalen System und ilire ge-
meinsame Unterordnung unter die höheren Ziele der staatlichen Gemeinschaft soli 
erreicht werden, dass die echten Verkehrsbedürfnisse möglichst vollstandig und 
kostengünstig sowie menschen und umweltfreundlich befriedigt werden. Konkret be-
deutet dies, dass inskünftig die Infrastrukturplanung für Strasse, Schiene, Luftfahrt, 
Schiffahrt und Rohrleitungen, soweit es um Anlagen von nationaler Bedeutung geht, 
als Einheit zu behandeln ist und sich die Festlegung von Prioritatsordnungen, Bau-
programmen usw. auf das ganze Verkehrssystem zu beziehen hat. 

Die Kommission zeigt in zwei detaillierten Verkehrssystemvarianten, wie eine auf die 
Zustande der Jahrhundertwende ausgerichtete integrierte schweizerische Verkehrs
wegeplanung aussehen könnte, welche Kosten daraus erwachsen würden, wie deren 
Auswirkungen auf die Umwelt, den Energieverbrauch usw. zu bewerten sind. 
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Es handelt sich nicht um ein fertiges Bauprogramm, das als Ganzes anzunehmen oder 
abzulehnen ist, sondern um realistische Annahmen, die zu brauchbaren Verkehrs-
lösungen der Zukunft führen dürften und damit den politischen Gremien eine wich
tige Entscheidungshilfe bringen. Bemerkenswert ist auch die dabei angewandte Me
thode. Unter Einsatz von Personen- und Güterverkehrsmodellen wurde das viel-
schichtige Verkehrsgeschehen regionenweise simuliert, um die Interdependenzen 
zu erkennen, die unser Verkehrssystem zu beachten haben wird. 

Die Kommission hat der Regierung die sogenannte Schlussvariante 2 zur Verwirkli-
chung vorgeschlagen. Sie ist einerseits dadurch charakterisiert, dass das Bauprogramm 
der Nationalstrassen an die veranderten künftigen wirtschaftlichen, sozialen und öko-
logischen Gegebenheiten anzupassen ist. Andererseits soil das Leistungsangebot der 
Bahnen im Hinblick auf den für sie wesensgerechten Verkehr konzentriert und ge-
zielt verbessert werden. Dazu gehort der Bau von neuen Eisenbahn-Haupttransver
salen, wie sie aus nachstehender Abbildung ersichtlich sind. Diese Linien sollen als 
Alternative eines weiteren Ausbaues der Nationalstrassen im sehr stark belasteten 
Dreieck Bern-Zürich-Basel Verkehr von der Strasse auf die Schiene abziehen bzw. bei 
Energieknappheit eine Transportreserve bilden. Durch diese starke Modernisierung 
der Infrastruktur und des Leistungsangebotes der Bahnen soil eine Trendumkehr 
beim öffentlichen Verkehr erreicht werden. Bezüglich der im Jahre 2000 notwendi-
gen Alpentransversalen der Bahn kam die Kommission aufgrund der Prognoseerwar-
tungen, die mit mehr als einer Verdoppelung des Schienentransits rechnen, und der 
Auslastungsberechnungen zum Schluss, dass unter Berücksichtigung des im Gang be-
fïndlichen Ausbaues der BLS-Linie zwischen Frutigen und Brig die Kapazitaten von 
Gotthard und Lötschberg/Simplon zusammen der prognostizierten Nachfrage knapp 
genügen. Um die Kapazitat der auf Doppelspur erweiterten Lötschberglinie voll 
nutzen zu können, muss der nördliche Anschluss an Basel über Olten verstarkt wer
den, was durch die vorgeschlagenen Eisenbahn-Haupttransversalen erreicht wird. 
Ebenso sind auch im Süden zusatzliche Anlagen notwendig, worunter insbesondere 
eine Erweiterung der Rangier- and Zollanlagen im Raume Brig/Domodossola. Die 
Frage nach der Notwendigkeit und Wirtschaftlichkeit einer weiteren Alpentransver-
sale ist aufgrund der tatsachlichen Verkehrsentwicklung rechtzeitig zu prüfen, 
wenn man bedenkt, dass der Bau einer neuen Basistunnellinie ungefahr 15 
Jahre beansprucht. In jüngster Zeit ist mit den im Gang befindlichen Studiën der 
deutschen, österreichischen und italienischen Bahnen, die einer Nord-Süd-Achse 
durch den Brenner den Vorzug geben, der schweizerische Entscheid über die Linien-
führung, Gotthard- oder Splügenbahn, akut geworden. 

Beim Luftverkehr haben die Untersuchungen ergeben, dass unter Berücksichtigung 
des möglichen Kapazitatsausbaues die interkontinentalen Flughafen Zürich-Kloten, 
Genève-Cointrin und Basel-Mülhausen ausreichen werden. 

Bei der Binnenschiffahrt wird wegen des künftigen Anschlusses der Donau an den 
Rhein und des in Aussicht genommenen Rhein-Rhone-Kanals sowie der inharenten 
Wirtschaftlichkeit des Schiffes eine spürbare Verkehrszunahme erwartet. 
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Um den Raum Basel zu entlasten, schlagt die Kommission die Verlangerung der 
Rheinschiffahrt bis Klingnau vor. Vorerst geht es jedoch nur darum, diese Strecke für 
eine spatere Schiffbarmachung frei zu halten. 

Bei den Rohrleitungen für den Erdöltransport wird kein Ausbau vorgesehen. 

Insgesamt wird bis zum Jahre 2000 mit folgenden Verkehrsinvestitionen gerechnet 
(Preisbasis 1974): 

b. Verkehrspolitik 

Die hauptsachlichsten Punkte der neuen Verkehrspolitik betreffen: 

— die Eigenwirtschaftlichkeit der Verkehrstrager 

— die Neuverteilung von Kompetenzen und fïnanzieller Verantwortlichkeit zwi-
schen Bund und Kantonen 

— Sonderfinanzierung der Verkehrsinfrastruktur durch Fonds 

— neues Verfassungsrecht für den Verkehr. 

Die Benützer des Verkehrssystems haben die von ihnen verursachten Kosten grund-
satzlich selber zu decken. Eine Abweichung von diesem Grundsatz ist nur zulassig, 
wenn vom Verkehrssystem gemass übergeordneten Zielsetzungen gemeinwirtschaft
liche Leistungen erbracht werden müssen oder internationale Abkommen entgegen-
stehen. Die Sanierung des öffentlichen Verkehrs stellt eine schwierige Aufgabe dar. 
Der Personenverkehr in Regionalzügen gilt als eine gemeinwirtschaftliche Leistung, 
die inskünftig von den Kantonen abzugelten ist, sind es doch diese Körperschaften, 
die die zu erbringenden Leistungen mit den Unternehmungen des öffentlichen Ver
kehrs absprechen. Im marktwirtschaftlichen Bereich, der den Güterverkehr und den 
Personenfernverkehr umfasst, soli vermehrte untemehmerische Freiheit gewahrt 
werden. 

Mit der Neuordnung der Kompetenzen und finanzieUen Verantwortlichkeit wird be-
zweckt, dass jede öffentliche Körperschaft primar dort tatig wird, wo ihre Interes
sen liegen, wobei sie dann auch die finanzieUen Konsequenzen tragen muss. Damit 
wird eine bessere Bedürfnisbefriedigung bei optimaler Effizienz des Verkehrssystems 
möglich. 

Schiene 
Strasse 
Luft 
Wasser 

11.3 Mia Franken 
54.4 Mia Franken 

1,7 Mia Franken 
0,5 Mia Franken 

Total 67,9 Mia Franken 
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Der Bund soil sich vor allem auf das für das Landesinteresse unentbehrliche Fern-
verkehrsnetz konzentrieren, das unter Einbezug samtlicher Verkehrstrager zu defi
niëren und abzugrenzen ist, ohne dass damit die Eigentumsrechte verandert werden 
müssen. Im Prinzip hat er diese Infrastruktur sicherzustelien, was entsprechende Zu-
standigkeiten für Planung, Weiterentwicklung und Finanzierung voraussetzt, aber 
nicht ausschliesst, dass sich daran im konkreten Fall die Kantone.wie bisherz.B. im 
Nationalstrassenbau oder bei den Flughafen, mit kleineren eigenen Leistungen be-
teiligen. 

Für die Verkehrsnetze von regionaler Bedeutung (Nahverkehr) sollen abgesehen von 
den allgemeinen Sicherheitsvorschriften, die Kan tone die Verantwortung überneh-
men, damit sie die Möglichkeit erhalten, auch für ihr Gebiet eine integrierte Verkehrs
politik sicherzustellen. 

Zwei Grundbedingungen sind bei der neuen Aufgabenteilung einzuhalten: Die Aus-
scheidung der Verantwortlichkeiten zwischen Bund, Kantonen und Unternehmen 
muss klar, einfach und in der Praxis leicht anwendbar sein, und es dürfen dabei 
gegenüber bisher keine wesentlichen Lastenverschiebungen eintreten. Die GVK-Kon-
zeption schlagt die Schaffung eines Lastenausgleichs vor, der verhindert, dass die 
Kantone gesamthaft wesentlich starker zur Kasse gebeten werden. 

Die Ausgestaltung und Erhaltung eines leistungsfahigen Verkehrssystems und seine 
Anpassung an neue Entwicklungen erfordert grosse Investitionen. Bisher waren nur 
die Verpflichtungen des Bundes für den Strassenbau, insbesondere für die Realisie-
rung des Nationalstrassennetzes, durch eine angemessene Sonderfinanzierung abge-
sichert. Diese basiert auf einem verfassungsmassig zugewiesenen Anteil am Ertrag des 
Treibstoffgrundzolls, vor allem aber auf den ebenfalls in der Verfassung ausdrücklich 
vorgesehenen zweckgebundenen Zuschlagen auf diesen Zollansatzen, die periodisch 
der Kostenentwicklung angepasst wurden. Ohne diese Regelung harte der National
strassenbau nie so zügig voranschreiten können, sondern ware schon langst das Opfer 
der chronischen Schwierigkeiten des Bundeshaushalts geworden. Es lag deshalb nahe, 
für die Investitionen zugunsten des öffentlichen Verkehrs, die durch die vorgeschla-
genen neuen Haupttransversalen zwischen den wichtigsten Siedlungszentren des Lan-
des noch an Bedeutung gewinnen, eine ahnliche langfristige Deckung zu suchen. Mit 
dieser allgemeinen Zielsetzung verband sich die Ueberlegung, dass die von der Kom
mission postulierte grösstmögliche Eigenwirtschaftlichkeit des Gesamtverkehrs-
systems nur erreicht werden kann, wenn jedermann, der von der Leistungsbereit-
schaft des öffentlichen Verkehrs direkt oder indirekt, regelmassig oder sporadisch, 
profitiert, seinen Anteil an den vollen Kosten übernehmen muss. Eine besondere all-
gemeine Verkehrssteuer würde dieser Sachlage am besten entsprechen. Aus erhebungs-
technischen Gründen möchte die Kommission diese jedoch in der vereinfachten 
Form eines zweckgebundenen Anteils an der jeweiligen Bundeskonsumsteuer gestal
ten, zumal dabei der Bezügerkreis und die individuele Belastung der Interessenlage 
in den Grundzügen angepasst sind. 
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Die Idee, alle Investitionen des Bundes im Verkehrssektor aus zwei Fonds mit fest zu-
gewiesenen, zweckgebundenen Einnahmen zu finanzierenundsie damit von Ebbe und 
Flut der allegemeinen Bundeskasse unabhangig zu machen, kommt dem Wunsch des 
Bürgers nach, neue Steuern nur dann zu akzeptieren, wenn sie durch die Bindung an 
einen in allen Kreisen anerkannten Zweck plausibel erscheinen. 

Die Realisierung der meisten der 40 Schlussthesen des GVK-Berichts ist im Rahmen 
des geitenden Verfassungsrechts nicht möglich. Die Kommission schlagt eine Teil-
revision vor, mit der die bisher in der Verfassung verstreuten zehn Verkehrsartikel auf 
vier konzentriert würden. 

GVK UND PERSONENVERKEHR 

a. Modellmassige Bearbeitung 

Wie erwahnt benützte die GVK bei der Bearbeitung von künftigen Verkehrssystem-
varianten für den Personen- wie den Güterverkehr Modelle. Mit ihnen werden die 
Verkehrsquantitaten und Verkehrsvorgange aufgrund von getesteten Gezetsmassig-
keiten oder Regeln der Wirklichkeit möglichstkonformnachgebildet. Die GVK-
Modelle hatten folgende Aufgaben zu erfüllen: 

— regional differenzierte Erfassung der heutigen und künftigen Verkehrsmengen 
und Verkehrsleistungen 

— Berechnung der Auslastung der Verkehrsinfrastrukturen als Unterlage für die 
Verkehrswegeplanung 

— Berechnung der Auswirkungen von Verkehrssystemvarianten. 

Zur regionalen Erfassung des Verkehrs wurde die Schweiz in 1170 Zonen eingeteilt. 
Die verwendeten Modelle gliedern sich in: 

— Verkehrserzeugungsmodell (Verkehrsaufkommen) 
— Verkehrsverteilungsmodell (Wunschlinien) 
— Verkehrsteilungsmodell (Modal-Split) 
— Umlegungsmodell (Routenwahl). 

Als verkehrserzeugende Parameter jeder Zone wurden die Wohnplatze, die Arbeits-
platze die Hotelbetten usw. verwendet. 

Aus Erhebungen war bekannt, wieviele Fahrten pro Tag an einem Wohnplatz, Ar-
beitsplatz usw. entstehen. Eingehende Untersuchungen führten für die Bestimmung 
der gesamtschweizerischen Nachfrage zu differenzierten Ansatzen für: 

— stadtische Zonen (stark dienstleistungsorientiert) 
— stadtische Zonen (stark industrieorientiert) 
— Zonen geringer Grosse (Landlich) 
— sehr kleine Zonen (Landlich). 
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Beim Verkehrsverteilungsmodell wurde eine Formel verwendet, welche als wesentli-
ches Element eine auf dem LilPschen Gesetz basierende Widerstandsfunktion ent¬
halt. 

Das Model-Split-Modell verteilt die Verkehrsströme auf den privaten Strassenverkehr 
und den öffentlichen Verkehr (zur Hauptsache Schiene). Massgeblicher Parameter ist 
die Reisezeit. 

Das Umlegungsmodell weist jede Wunschlinie des öffentlichen Verkehrs dem Weg mit 
der kürzesten Reisezeit zu. Beim Privatverkehr wurden für alle sinnvollen Routen die 
jeweiligen Distanzen und Zeiten berechnet. Eine besondere Wahrscheinlichkeits-
funktion ordnet die Wunschlinien den in Frage kommenden sinnvollen Routen zu. 
Bei der Bearbeitung zeigte sich, dass mit einer differenzierten Umlegefunktion, wel
che die einzelnen Wunschlinien zu je 50% zeit - bezw. distanzabhangig umlegt, die 
besten Resultate erzielt werden. 

b. Verkehrsprognose 

Bei der von der Kommission für die Verwirkhchung vorgeschlagenen Schlussvariante 
2 ergeben sich beim Binnenverkehr folgende Verkehrszunahmen pro Werktag: 

Verkehrsmenge Verkehrsleistung 
(in 1000 Personen- (in 1000 Pkm pro 

Heutiger Zustand (1974) fahrten pro Tag) Tag) 

privater Strassenverkehr 5.500 96.000 
öffentlicher Verkehr 1.500 24.000 
nicht aufgeteilter zonen-
interner Verkehr 3.800 11.000 

Total 10.800 131.000 

Künftiger Zustand (2000) 

— privater Strassenverkehr 
— öffentlicher Verkehr 
— nicht aufgeteilter zoneninterner 

Verkehr 

7.800 
2.200 

4.700 

158.000 
46.000 

14.000 

Total 14.700 218.000 

Die Binnenverkehrsnachfrage wird also nach der GVK-Prognose mengenmassig um 
rund 40% bis zum Jahre 2000 zunehmen, leistungsmassig wegen der Verlagerung auf 
grössere Distanzen un mehr als 60% . Darin drücken sich die immer noch wachsen-
den Mobilitatsansprüche aus. 
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Auch wenn die Energieknappheit möglicherweise diese Zuwachsrate nicht zulassen 
wird, ist doch zu bedenken, dass der menschliche Erfindungsgeist Ersatztreib-
stoffe bereitstellen wird, die vermutlich verhindern werden, dass der Strassenverkehr 
zusammenbrechen wird. Bernerkenswert ist an den obigen Zahlen die Leistungsmas-
sige Verdoppelung der Werte beim öffentlichen Verkehr. Dies ist auf die Attraktivi-
tatssteigerung durch die neuen Eisenbahn-Haupttransversalen zurückzuführen. 

Beim Aussenverkehr halt die Prognose wegen der wachsenden internationalen Ver-
flechtung eine Verkehrszunahme von leistungsmassig rund 80% für möglich. 

EINIGE AUSWIRKUNGEN DES PROGNOSTIZIERTEN VERKEHRSSYSTEMS 

Die nachstehenden Ausführungen beziehen sich auf den Gesamtverkehr, also Per
sonen- und Güterverkehr. 

Bezüglich Energieverbrauch wurde die Randbedingung vorgegeben, dass er nur unter-
proportional zum Wirtschaftswachstum zunehmen darf. Die Prognose rechnet im 
Zeitraum von 1974-2000 mit einer realen Zunahme des Bruttosozialprodukts von 
70% . Die Energieverbrauchszunahme betragt aber nur rund 40% . Dieses Ergebnis 
wird ermöglicht durch einen besseren Wirkungsgrad der Fahrzeugmotoren und durch 
die Förderung des öffentlichen Verkehrs. 

Bei der Luftverschmutzung wird durch strengere Vorschriften betreffend Schad-
stoffemission eine Senkung um rund 50% erwartet. 

Die Larmbekampfung ist ein vordringliches Problem. Gemass den Zielvorstellungen 
der schweizerischen Regierung wird generell eine Verminderung der maximalen 
Larmemission an der Quelle je nach Strassenfahrzeug von 6-10 dB(A) verlangt, was 
unter Berücksichtigung eines durchschnittlichen Fahrverhaltens eine effektive Larm-
reduktion von 3-6 dB(A) erwarten lasst. 

Was den Landschafts- und Naturschutz betrifft, ist zu sagen, dass die noch zu bauen-
den Hochleistungsstrassen zu einem erheblichen Anteil durch sehr empfindliche und 
wertvolle Gebiete führen. Um die Schaden in Grenzen zu halten, sind mit einem trag-
baren finanzieUen Aufwand geeignete Vorkehren zu treffen. Die neuen Eisenbahn-
Haupttransversalen werden zu einem erheblichen Teil unterirdisch geführt, so dass 
die Beeintrachtigungen tragbar sein dürften. 

REALISIERUNGSCHANCEN DER NEUEN VERKEHRSKONZEPTION 

Wie eingangs erwahnt, ist der neue Konzeptionsvorschlag bei der schweizerischen 
Oeffentlichkeit auf fruchtbaren Boden gefaUen. Die Hauptschwierigkeit wird darin 
bestehen, für den öffentlichen Verkehr eine Sonderfinanzierung auf die Beine zu 
stellen, was unbedingt notwendig ist, um die finanzieUen Mittel für den Bau der neu
en Eisenbahn-Haupttransversalen sicherzusteUen. 
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Wie in andern Landern ist auch in der Schweiz die Lage des Staatsfinanzen nicht rosig. 
Bei der gegebenen Steuermüdigkeit fallt es schwer, neue Quellen zu erschliessen. 
Doch betrachten wir die Sonderfinanzierung des öffentlichen Verkehrs als ein lösba-
res Problem, wenn dem Bürger eine verkehrspolitische Lösung vorgelegt wird, die ge-
eignet ist, die zu erwartenden verkehrlichen Schwierigkeiten der mittleren und weite
ren Zukunft mit vernünftigem Aufwand zu beheben. 

Die Regierung wird auf Grund der Auswertung der Vernehmlassung anfangs 1980 
über das weitere Vorgehen beschliessen. Wahrscheinlich wird im Verlaufe dieses Jah-
res dann eine Botschaft zuhanden des Parlaments über die notwendige Verfassungs-
revision, die die Grundlage für die meisten Massnahmen bildet, ausgearbeitet werden. 
Im Jahre 1981/82 wird das Parlament über die Verkehrsartikel beraten. Vermutlich 
im Jahre 1983 wird die Volksabstimmung über die neuen Verfassungsbestimmungen 
stattfinden. Parallel dazu soli die Ausführungsgesetzgebung vorbereitet werden, um 
nach Verabschiedung der Verfassungsartikel die notwendigen Gesetze möglichst 
rasch erlassen zu können. 

Es gibt aber auch Massnahmen, die auf der heutigen Rechtsgrundlage möglich sind. 
Hierzu gehort zum Beispiel die Zusammenfassung der verkehrlichen Aemter der 
Bundesverwaltung beim Verkehrs- und Energiewirtschaftsdepartement, was eine un-
abdingbare Voraussetzung für eine Gesamtschau im Verkehr und eine koharente 
Verkehrsplanung und Verkehrspolitik darstellt. Eine andere Massnahme stellt ein 
klarer Leistungsauftrag an die Schweizerischen Bundesbahnen mit vermehrter unter-
nehmerischer Freiheit und Verantwortlichkeit dar. Diese Neuordnungen werden wie 
die Verfassungsrevision in die erste Prioritatsstufe fallen. 
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L A R E C H E R C H E C O M M E R C I A L E V O Y A G E U R S A L A S O C I E T E 
N A T I O N A L E D E S C H E M I N S D E F E R F R A N C A I S 

par 
J. Chauvineau 

Société Nationale des Chemins de Fer Frangais 

I Historique 

Jusqu'a une période relativement récente, la SNCF, comme d'ailleurs la quasi-totalité 
des entreprises franchises, orientait son activité sans se dormer de moyens particu-
liers pour analyser les caractéristiques de son marché ou les réactions de sa clien
tèle a ses initiatives. L'entreprise évoluait en fonction de l'idee qu'elle se faisait de 
son environnement, idéé qui se construisait a travers l'intuition de ses dirigeants, 
la pratique de ses techniciens. Force est de constater que cette perception empirique 
des besoins du marché a dans le passé donné des résultats plus que satisfaisants. Le 
prestige indiscutable acquis par la SNCF, tant sur le plan intérieur que sur le plan 
international, atteste que son activité répondait aux attentes du pays et en particu
lier, aux attentes de la clientèle. 

Pourtant, une telle démarche avait ses limites. L'environnement de l'entreprise, no-
tamment par les progrès de la concurrence, devenait plus agressif; a ceci s'ajoutait le 
fait que l'augmentation du marché global des voyages, le développement économique 
et social général provoquaient une diversification des besoins de transport, une exi
gence croissante de qualité de service de la part de la clientèle. Pour toutes ces rai-
sons, dès 1967, la SNCF décidait de se donner les moyens de mieux percevoir les 
caractéristiques de son environnement afin d'élaborer une politique plus étroitement 
adaptée aux besoins de la clientèle. A cette époque fut créée a la Direction commer-
ciale, une division des études commerciales (D.E.C.) chargée d'étudier les divers as
pects du marché de l'entreprise. 

II apparut trés vite que pour aller jusqu'au bout des orientations prises en créant la 
D.E.C, i l fallait instituer a la Direction commerciale un organisme prenant en charge 
les résultats des études, dans la but d'en tirer des principes d'action pour l'entreprise 
et d'impulser cette action dans toutes les structures de l'entreprise. C'est ainsi que fut 
créé, le Ier janvier 1970, le département du marketing, évolution logique de la D.E.C. 

Les premiers résultats obtenus, comme cela se produit toujours dans toute recherche, 
tout en permettant de mieux comprendre certains aspects du marché, ouvraient des 
interrogations nouvelles. D'une manière générale le problème qui était posé était de 
passer d'études essentiellement descriptives des comportements a des études expli-
quant ces comportements. 
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Par ailleurs, les techniques d'étude utilisées, fortement inspirées des méthodes appli-
quées pour les biens de grande consommation, s'avéraient devoir et pouvoir ètre en-
richies et adaptées aux cas particuliers du marché des transports. 

Pour toutes ces raisons, i l fut décidé, lors de la création du département marketing, 
de séparer dans le domaine voyageurs l'activité recherche commerciale de l'activtité 
marketing proprement dit. C'est ainsi que furent créés une division "études de mar
ché" et un département "marketing voyageurs". Cette organisation permettait de 
poursuivre l'activité de recherche et d'étude nécessaire a la connaissance du marché 
et, en même temps de la relayer par une structure dégageant des axes d'action pour 
l'entreprise. 

Le róle de la division études de marché est done de coordonner l'ensemble de l'acti
vité études, qu'elle soit sous-traitée ou non auprês d'organismes extérieurs. Elle assure 
ainsi la "capitalisation" a l'intérieur de l'entreprise, tant des résultats propement dits 
que des expériences méthodologiques acquises lors de chaque étude. En outre, cette 
structure permet par sa souplesse d'intégrer a l'intérieur de l'entreprise les progrès 
méthodoloqiques acquis a l'extérieur, soit par des équipes de recherche d'autres 
entreprises, soit par des sociétés spécialisées, soit par des équipes universitaires. 

2 Le róle de la recherche commerciale a la SNCF 

Schéma du système "Marché-Entreprise" 
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Le röle des études de marché et de la recherche commerciale est de décrire, expliquer 
et si possible prévoir les phénomènes se situant a tous les niveaux de ce schéma dans 
sa partie concernant le marché. En particulier, étudier comment est perdue l'offre de 
l'entreprise, c'est-a-dire analyser les réactions des voyageurs en situation de voyage en 
train, les réactions a un nouveau matériel, a un nouveau tarif; mettre en évidence les 
interactions entre le marché global des voyages et le marché des voyages en train 
(étude des phénomènes de concurrence et de répartition modale), les relations entre 
le marché global et son environnement; par exemple, la recherche commerciale a eu 
a étudier les effects de la crise de l'énergie sur la mobilité générale des ménages. En
fin , elle a analysé les phénomènes sociaux liés a une évolution plus profonde de la 
société, susceptibles d'avoir des conséquences sur les comportements vis-a-vis des 
voyages; i l s'agit en Foccurrence des recherches qui se développent sur les modes 
de vie, les styles de vie. Certains aspects sont intéressants pour la SNCF tels revo
lution que Ton constate actuellement de l'idéologie relative a la voiture ou le déve-
loppment de l'idéologie écologiste favorable au train. 

Ainsi, la recherche commerciale doit s'efforcer de repérer, outre les réactions immé-
diates de la clientèle aux services, tout ce qui se modifie dans l'environnement de 
l'entreprise et est susceptible d'avoir des répercussions sur son marché. Elle doit done a 
la fois entreprendre les études qui sont demandées par l'entreprise sur tel ou tel as
pects de son offre, mais aussi proposer et lancer des études sur tous les aspects du 
marché pouvant éclairer l'activité de l'entreprise. II n'y a pas de régie ni de méthodes 
systématiques permettant de déceler les domaines d'étude susceptibles d'éclairer une 
évolution naissante. Notons que dans la connaissance du marché, l'analyse des effets 
de modifications de service réalisées par l'entreprise est un moyen particulièrement 
important pour comprendre le marché. 

3 L'évolution de la recherche commerciale — la démarche d'approche 

Nous avons défini le röle de la Recherche commerciale comme étant de décrire et 
d'expliquer le Marché de l'entreprise. II y a quelques années, les études de marché 
étaient trés centrées sur la description des caractéristiques du marché, des consom-
mateurs et de leurs comportements. Elles utilisaient aussi beaucoup I'interrogation 
directe des voyageurs sur les raisons de leur comportement. 

II est bien évident que la première démarche de connaissances a entreprendre sur un 
marché est de le décrire et de recueillir les principales réactions de la clientèle. Dans 
un premier temps, l'approche descriptive directe est géneralement suffisante pour 
repérer les principales lacunes de l'offre de l'entreprise. Par exemple,l'insatisfaction 
de la clientèle de 2e classe vers l'époque 1968-1969 était telle qu'il n'était pas néces
saire de disposer d'outils trés sophistiqués pour la déceler. 
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Une telle approche, indispensable dans la connaissance du marché, est toutefois in-
suffisante et cela d'autant plus que les problèmes a résoudre pour l'entreprise devien-
nent de plus en plus vastes; on observe, tant a la S.N.C.F. que dans les autres entre-
prises, que les études de marché descriptives sont souvent insuffisantes pour permet-
tre a l'entreprise de dégager des axes d'action. 

Par ailleurs, autre difficulté, la perception directe des besoms du voyageur ne va pas 
sans poser quelques problèmes. En effet, si parfois un cliënt est a même d'exprimer 
une demande trés précise, la plupart du temps i l ne peut que formuler des demandes 
d'amélioration vagues, exprimées en termes généraux. En géneral, il ne peut guère 
dire plus, qu'il préfère "mieux, plus pratique et moins cher". En réalité, le voyageur 
ne peut s'exprimer que sur ce qu'il fait, ce qu'il ressent. 

On trouve le même problème lorsque Ton cherche a connaftre les raisons du compor-
tement d'un consommateur. La pratique des études montre en effet que, sauf cas par
ticulier, le consommateur n'est pas a même de donner des raisons bien précises a son 
comportement. La question simpliste "Pourquoi avez-vous choisi la voiture plutöt 
que le train" appelle, sauf cas particulier, des réponses stéréotypées "Paree que c'est 
plus pratique, paree que c'est moins cher, paree que je préfère", qui sont générale-
ment dénuées de toutes valeurs explicatives réelles. 

Pour être utile a l'entreprise, la recherche commerciale doit aller au-dela de ces expli
cations qui n'en sont pas et donner les clés de compréhension du fonctionnement du 
marché, a charge ensuite aux autres secteurs de l'entreprise de définir une politique 
adaptée aux caractéristiques de ce marché. 

La Division études et recherche commerciale de la Direction commerciale voyageurs 
(Division CVE) réalise des études explicatives de comportements de clientèle au ni-
beau global, concurrence entre les modes, évolution des images des modes de trans
port et analyse les réactions des voyageurs aux composantes de l'offre (aménage-
ments des gares, renseignements, personnel commercial ....). 

Elle suit Involution des marchés nationaux et régionaux des voyages et, pour les cam
pagnes publicitaires, effectue les études préparatoires ainsi que les mesures d'impact. 
Elle gère enfin une banque de données recueillies sur le marché des voyages et réalise 
des traitements statistiques pour les besoins propres de la division et pourle compte 
d'autres services de la SNCF. 

La Division assure, lorsque c'est nécessaire, le conseil et l'aide méthodologique aux 
organismes régionaux SNCF qui décident d'entreprendre des études locales. Elle 
assure, en outre, la formation des responsables régionaux d'études. 

Enfin, la division CVE assure la liaison avec des organismes de recherches extérieurs a 
la SNCF (Société d'études, Université, Services d'études ministériels) susceptibles 
d'apporter des informations sur le marché des transports ou sur les méthodes de re
cherche. Elle participe en particulier aux discussions ou réflexions autour des actions 
thématiques programmées, séries de recherches lancées par le Ministère sur les trans
ports voyageurs et marchandises. 
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4 Quelques aspects de l'activité de la division 

4.1. Analyse du marché national. Tous modes de transport 

La Division dispose d'une série de moyens permettant de repérer les grandes carac
téristiques du marché des déplacements a divers niveaux de précision. 

Un panel national, au niveau le plus global, suit le comportement des voyages de la 
population francaise, par 1'intermédiaire d'un panel de 10.000 ménages représentatifs 
de la population francaise, interrogés tour les mois sur les voyages qu'ils effectuent. 
La SNCF dispose ainsi depuis 1972 d'un fichier permettant de décrire les grandes 
caractéristiques de la mobilité de la population francaise, ses évolutions et les réacti
ons suite aux perturbations importantes intervenues du fait de la crise de l'énergie. 

Ce fichier permet une description précise des types de voyages, de leur répartition 
entre les divers modes. II permet de préciser les points forts et les points faibles du 
train, les zones de concurrence entre les modes. II a, en particulier, permis de déceler 
qu'il existait un nombre important de ménages (16% ) qui, bien qu'ayant une mobi
lité assez élevée (de l'ordre de 6 voyages par an) semblaient être dans l'ignorance 
compléte du train, tous leurs voyages étant faits en voiture. L'analyse du fichier 
montre aussi que la mobilité des ménages est encore trés faible. La moitié des mé
nages n'effectuent pas plus de 2 voyages par an. 

Ces analyses ont servi a l'élaboration des prévisions du trafic pour le plan d'entre-
prise. Elles montrent l'existence d'un énorme réservoir de clientèle potentielle per
mettant d'envisager, pour une longue période encore, une croissance soutenue du 
traffic, sous réserve, bien entendu, que soit mise en oeuvre une politique commer
ciale adéquate. 

Par ailleurs, il apparait que Faction commerciale de la SNCF ne doit pas seulement 
être centrée sur la concurrence avec d'autres modes de transport mais aussi, et au 
moins autant, vers des catégories de personnes qui actuellement se déplacent peu ou 
pas pour des raisons financières, sociologiques diverses. 

La clientèle f erroviaire 

Au niveau national 
Mais ce fichier, efficace pour des analyses globales, devient peu opérationnel dès lors 
que l'on s'intéresse a une description fine des voyages effectués par le train. Le nombre 
de ménages concernés devient trop faible, non représentatif, pour analyser les carac
téristiques du marché ferroviaire. 

Aussi, a-t-on recours, périodiquement, a la constitution d'un fichier national plus 
important, représentatif des voyages effectués par le train. Pour être représentatif de 
l'ensemble des voyages, i l est nécessaire que les enquêtes s'étalent sur une année com
pléte. 
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Un questionnaire trés détaillé, descriptif du voyage, est remis a un échantillon repré
sentatif de trains par des enquêteurs. Une telle opération a eu lieu en 1977. 50 000 
questionnaires ont été recueillis constituant un fichier trés complet représentatif de 
la clientèle ferroviaire. Ce fichier a été analysé et dépouillé au cours de l'année 1978. 

Au niveau interregional 
Mais ce fichier national représentatif du trafic global et du trafic de quelques grandes 
relations, devient a son tour insuffisant en volume dès lors que, comme cela est né
cessaire pour aménager une grille horaire, i l faut analyser les caractéristiques du 
trafic au niveau du train. 

C'est pour cette raison que vient d'être lancée la constitution d'un fichuer a question
naire simplifie, descriptif du trafic d'une relation. 300 000 questionnaires seront re
cueillis. Le recueil de l'information est organisé de manière telle que sur un cycle de 4 
ans un fichier représentatif sera constitué au niveau de toutes les relations du réseau 
national. 

Ainsi, avec ces trois niveaux d'observation, la SNCF dispose d'une banque de don-
nées lui permettant de suivre les évolutions du marché tant au plan national qu'au 
plan local. 

Ces fichiers sont utilisés de deux manières: 

— pour le département du marketing notamment par les chefs de marché, qui 
vont disposer de moyens leur permettant de connaftre les caractéristiques dé-
taillées de leur marché; 

— par la division Etudes de marché pour entreprendre des recherches sur les gran
des caractéristiques du marché: évolution de la mobilité des ménages, recher
che des zones de concurrence entre les modes de transport, typologies de 
clientèle. 

Enfin, des études plus localisées sur le trafic peuvent être entreprises soit sur une 
desserte, soit sur un train. En outre, les études de desserte nécessitent la plupart du 
temps des analyses du trafic routier parallèle, de manière a déceler les potentiels de 
trafic récuprable pour le train. 

C'est ainsi que l'analyse du trafic routier d'hiver entre Paris et la Savoie (comptage + 
enquêtes) a permis de mettre en évidence: 

— l'existence un marché important au départ de Paris le vendredi en début 
d'après-midi, d'oü la proposition de créer un train au départ de Paris a 13 h 15, 

— la nécessité améliorer les transports de bagages et les transports terminaux 
pour des automobilistes qui seraient prêts a prendre la train. 
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4.2. Analyse des réactions de notre clientèle a certaines caractéristiques de l'offre 

Chaque fois qu'un individu entreprend un voyage par le train, i l entre en contact avec 
l'entreprise de multiples manières: i l entre en contact avec les canaux d'information 
(indicateurs, dépliants, renseignements ) , i l accède a la gare (parking, bagages, re
cherche du train ), i l monte dans le train (annonces, sièges, décoration, restaura-
tion, controleur ), i l arrive dans une ville (signalétique de sortie ), i l entre aussi 
en contact avec le personnel, avec d'autres voyageurs. 

Autant de moments du voyage qui peuvent être source de satisfaction ou d'insatis
faction pour le cliënt et qui nécessitent d'être étudiés. Par ailleurs, l'entreprise lors-
qu'elle est en train de mettre au point un produit peut être amenée a le tester auprês 
de la clientèle pour chercher a 1'améUorer. C'est ainsi que plusieurs prototypes d'a-
ménagement ou de sièges du futur TGV ont été testés auprês de la clientèle. 

On le concoit, ce champ d'étude est extrêmement vaste et i l est encore loin d'être 
intégralement couvert. Nous citerons deux exemples d'étude assez différents entrant 
dans cette catégorie. 

Le premier est une étude effectuée sur le réseau de distribution (gares et agences de 
voyages). Ces études ont révélé tous les obstacles (réels ou imaginaires) qui se dres-
sent entre un projet de voyage et la realisation effective de ce voyage. Ces obstacles 
sont tels qu'ils peuvent conduire au renoncement au voyage. 

Dans le processus de décision du voyageur, le contact entre acheteur et vendeur de 
voyages que constitue le réseau de distribution joue en röle déterminant qui dépasse, 
de loin, la simple déhvrance matérielle d'un titre de transport. Les attentes dele clien
tèle sont trés fortes: le voyageur "a l'avance" ne vient pas chercher des pièces déta-
chées (un billet + une reservation + un renseignement) mais la prise en charge d'un 
problème global de voyage. Le voyageur "au dernier moment" en cours de voyage — 
le voyage a commencé a son départ de chez lui — est particulièrement soumis a la 
contrainte du temps. 

Quand ses attentes sont décues, comme c'est souvent le cas pour les gares (notam-
ment les trés grandes), les conséquences sont trés négatives en particulier sur l'image 
globale de l'entreprise. La mauvaise adaptation du réseau de distribution peut con-
stituer une dissuasion au voyage et un frein au développement de la mobilité. 

Cette étude a permis de définir les grandes orientations de la SNCF en matière de 
politique de distribution. Elle a en outre contribué a la réflexion qui a abouti a la 
mise en oeuvre de la réforme de structures. 

4.3. Etudes de clientèle 

A titre d'exemple, nous donnons quelques-uns des résultats d'une étude effectuée 
sur les caractéristiques de la clientèle de l'abonnement a libre circulation. 
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Cette étude a montré l'existence de deux principaux groupes de clients: 

— des voyageurs se déplacant quasi-quotidiennement entre leur domicile et leur 
lieu de travail. L'existence conjointe d'une desserte commode et de l'abonne
ment titre I * ) , fïnancièrement avantageux, a permis le déclenchement et le 
développement de migrations alternées qui, potentiellement s'expliquent par 
la répartition géographique de l'habitat et de l'emploi, mais qui ne se seraient 
pas exprirnées sans la realisation de ces deux conditions. 

Ces déplacements concernent essentiellement des employés et des cadres du 
secteur tertiaire de la région parisienne, 

des voyageurs se déplacant une fois par semaine sur de longues et moyennes 
distances essentiellement pour motif professionnel. Ces déplacements sont ef
fectués enr, lère classe sur des relations entre Paris et les principales villes de 
province. lis correspondent le plus souvent a des voyages d'affaires effectués 
dans la joumées. Ces déplacements sont généralement a la charge des entre-
prises. 

L'utilisation de la voiture est considérée comme trop fatigante, voire impossible pour 
les voyageurs. 

L'étude a montré que le choix du train, lorsque la concurrence aérienne s'exerce, ne 
se fait pour cette clientèle que sur des critères de prix et que l'abonnement titre I 
était considéré comme un trés bon produit par la clientèle, en raison notamment de 
la souplesse d'utilisation que procure la carte. 

5 Conclusion: vers une prise en charge plus globale des besoins des voyageurs 

5.1 L'augmentation du nombre des raisons de voyager est une des caractéristiques 
de Involution des sociétés industrielles. Elle est liée au développement économique 
qui entrafne des mouvements de population, au progrès culturel qui développe le 
désir de connaftre d'autres lieux, a l'augmentation du temps de loisir qui donne le 
budget temps nécessaire aux voyages, au progrès des techniques de transport qui 
permettent les voyages. 

Ce processus, allié a la pratique des voyages, produit un véritable "raccourcissement" 
de l'espace qui tend a son tour a susciter d'autres raisons de voyager. 

Le champ des voyages potentiels d'un individu est devenu extrêmement vaste. 

) Abonnement permettant de voyager librement et a volonté sur une relation déterminée ou 
sur une oü plusieurs zones moyennant le paiement d'une mensualité. 
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Mais dans la réalité les études déja effectuées ont montré que de multiples con-
traintes et freins au vouage font que seule une partie de ces voyages se réalise: temps 
disponible, offre des moyens de transport, revenu, ignorance de la manière de voyager, 
peur de l'inconnu, problèmes posés par l'absence (cas de la séparation de la familie 
pour les voyages professionnels). 

II semble done qu'il existe un marché important de "non voyageurs" ne voyageant 
pas, soit parce qu'ils n'ont aucune raison de voyager, soit, ce qui est plus probable, 
parce que les raisons qu'ils ont de faire des voyages ne débouchent pas pour des 
motifs divers sur des voyages effectifs. 

L'action marketing de la SNCF doit avoir pour but, soit d'élargir le potentiel de 
voyages en faisant connaftre de nouveaux buts de voyages, soit de rendre réalisables 
des voyages potentiels en modifiant l'offre ou en faisant connaftre une offre déja 
existante. 

FAVORISER LE DÉVELOPPEMENT DE LA MOBILITÉ EST UN AXE FONDAMENTAL 
D'ACTION POUR L'ENTREPRISE. 

5.2. En même temps que se déroule le processus de décision de voyager, le voyageur 
"choisit" son mode de transport. 

Un individu qui envisage de faire un voyage dispose d'un système d'images de ce 
voyage, des divers modes de transport possibles. Ces images se sont formées tout 
au long de l'histoiré de l'individu, a partir des images véhiculées par son entourage, 
par son milieu social, par la société, par les mass média, para la publicité, a partir 
aussi de ses expériences personnelles en particulier au cours de voyages antérieurs. 

Elles portent sur les diverses offres possibles (lère, 2ème places couchées ), 
Mais elles débordent largement du moyen de transport proprement dit; elles en-
globent tous les aspects du voyage que l'individu percoit comme faisant partie de 
ce voyage: hébergement, nourriture, transport des bagages, utilisation du temps a 
destination, parking de la voiture. 

C'est a partir de l'ensemble de ces données que va s'engager un processus qui 
aboutira, soit au renoncement au voyage, soit a la décision de l'effectuer de telle 
ou telle manière, soit encore de rechercher des informations complémentaires avant 
de prendre une décision. 

UN DEUXIEME AXE D'ACTION COMMERCIALE EST DE BIEN FAIRE CONNAITRE SE 
QU'EST AUJOURD'HUI L'OFFRE FERROVIAIRE, SES AMELIORATIONS ET COMMENT 
ELLES SE SITUE REELLEMENT PAR RAPPORT AUX AUTRES MODES DE TRANSPORT. 
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Rappelons encore que plus de 40% des ménages frangais n'ont pas pris le train depuis 
plus de 5 ans. lis ne connaissent done pas ce qu'est le train, tel qu'il a évolué ces der-
nières années. 

5.3. Dans la mesure oü le train est envisagé comme moyen de transport possible, le 
voyageur potentiel est susceptible d'entrer en relation avec l'entreprise, directe-
ment ou par d'autres canaux, pour s'informer des caractéristiques de l'offre du 
voyage en train. 

La relation qui s'établit a ce moment entre l'entreprise et le voyageurs potentiel est 
un "moment clé" dans le processus de décision. Cette relation ne doit pas être con-
gue seulement comme s'instaurant a l'initiative du voyageur; elle peut s'établir du 
fait de l'entreprise par sa politique de communication, par la publicité, dans le but de 
prospecter une clientèle nouvelle. Une de ses dimensions, particulière et importante, 
est la relation qui s'établit entre le cliënt potentiel et le personnel de l'entreprise. 
A ce titre l'étude des comportements du personnel, des représentations qu'il a de ses 
rapports avec l'entreprise et de la fagon dont i l congoit sa fonction, n'est done pas 
une préoccupation externe a la recherche commerciale. Ce domaine doit être exploré 
pour obtenir une bonne compréhension du fonctionnement du marché, done pour 
définir la politique de l'entreprise. 

UN TROISIEME AXE D'ACTION COMMERCIALE EST D'ALLER VERS UNE MEILLEURE 
PRISE EN CHARGE DES PREOCCUPATIONS DU VOYAGEUR QUI S'INFORME SUR UN 
EVENTUEL VOYAGE EN TRAIN. 

5.4. L'ensemble des processus définis précédemment aboutit dans un certain nombre 
de cas a la réalisation d'un voyage par le train et, plus précisément, a l'utilisation 
d'un service précis dans la gamme d'offre (train de jour lre, 2e, TEE, train de 
nuit ). 

Pendant tout le déroulement du voyage, le voyageur entre en relation avec l'offre de 
l'entreprise. 

Son voyage va consister en un enchafnement de situations au cours desquelles i l va 
réagir en fonction de sa pratique du moyen de transport utilisé, et des informations 
dont il disposera; informations qu'il recevra ou qu'il devra chercher. Ces situations 
ne comportent pas seulement le temps passé dans le train. Elles englobent la totalité 
du voyage depuis le départ jusqu'au retour au domicile: accès a la gare (parcours 
d'approche a la gare, transition entre la ville et le train); accueil dans la gare (achat 
du billet, information sur le train, occupation du temps avant le départ); accès au 
train; voyage dans le tram (occupation du temps dans le train, utilisation des services 
annexes); arrivée a destination (information sur la ville). 
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UN QUATRIEME AXE D'ACTION COMMERCIALE EST L'AMELIORATION DE LA PRISE 
EN CHARGE DU VOYAGEUR PENDANT TOUTE LA DUREE DE SON VOYAGE, LE TER-
ME VOYAGE DOIT ETRE PRIS ICI AU SENS TRES LARGE NE COMPORTANT PAS SEU
LEMENT LES PRESTATIONS TRANSPORT EN TRAIN. 

Cette démarche globale doit permettre de mieux situer I'ensemble de l'activité de 
l'entreprise par rapport a son marché, de définir une politique commerciale plus 
efficace, plus cohérente, done d'aller vers une qualité de service améliorée pour 
notre clientèle. 
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D E M A R K T P O S I T I E V A N H E T O P E N B A A R R E I Z I G E R S V E R V O E R 
IN B E W E G I N G 

door 
Drs. P. Bakker 

AGVAdviesgroep voor Verkeer en Vervoer, Utrecht 

Strekking 

De noodzaak ook in een sterk door de auto bepaalde maatschappij een goed functio
nerend openbaar vervoer te behouden wordt steeds duidelijker onderkend en erkend. 
Of het nu gaat om congestiebestrijding in steden, mobiliteitshandhaving bij groeiende 
bevolking, sociale overwegingen voor vervoersarmen, Ujfsbehoud, milieubescherming 
of energiebeUeersing. 
Evenzo is duidelijk dat het openbaar vervoer een zware dobber heeft haar markt
positie te handhaven en te verbeteren. Veel wordt gepraat en onderzocht inzake de 
roerselen die de reizigers tot het openbaar vervoer brengen, dan wel doen grijpen naar 
het eigen vervoer. Maar de informatie is sterk verbrokkeld. Op dit terrein van de moei-
Ujk te kwantificeren marktfactoren heerst nogal wat verwarring en bUjkt het moeUijk 
hoofd- van bijzaken te onderscheiden. Daarom hier een poging de invloedsfactoren 
bijeen te brengen en er een rangorde in aan te geven voor het gehele terrein van het 
openbaar vervoer over land, om vervolgens wellicht helderder te onderkennen weüce 
invloeden wezenlijk zijn en om er de prioriteiten voor een meer succesvolle markt
bewerking uit te destüleren. 

1. Ontwikkeling van de mobiliteit in Nederland, 1962-1977 

Bijna verdubbeUng van het aantal afgelegde reizigerskÜometers in de 15 jaren 1962¬
1977! Dat is het meest in het oog springende wat figuur 1 laat zien. Vooral als gevolg 
van de vervijfvoudiging van het autopark in die periode. Nog een wonder dat het 
openbaar vervoer daaronder niet bezweek. Het aandeel openbaar vervoer mag dan 
door de explosieve groei van de verplaatsingen van 20%naar 9%gezakt zijn. De abso
lute prestatie van de openbaar vervoermiddelen veranderde weinig. OpvaUend is dat 
de toename van de autoprestatie vooral te vinden is in de korte afstand ritten. Die 
toename komt grotendeels op rekening van ritten van minder dan 10 km. De auto is 
(in Nederland althans) geen vervoermiddel voor langere afstanden, maar een over
dekte en gemotoriseerde fiets. Het is dan ook de echte fiets die, zowel in absolute 
als in relatieve prestatie, de grootste teruggang incasseerde. Het geringe aandeel van 
het openbaar vervoer in het totaal van de verplaatsingen verleidt sommigen wel tot 
de naargeestige gedachte dat het hele openbaar vervoer beter een "natuurlijke" dood 
zou kunnen sterven! Dat spaart dan hoge kosten en veel ergernis! Wie wü niet toch 
Uever met zijn eigen vervoermiddel? 
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Die redenering ziet meer over het hoofd dan de 28% van de huishoudens waar geen 
auto aanwezig is. Het miskent dat anders dan bij de omnipotente auto het openbaar 
vervoer zeer geconcentreerd plaatsvindt. Geconcentreerd in t i jd: spitsuren, en gecon
centreerd naar plaats: op lijnen van een altijd beperkt net en dan nog weer sterk op 
bepaalde relaties en op hoofdassen. 
Juist op die tijden en plaatsen bereikt het openbaar vervoer hoge aandelen in het 
totale vervoer. Zo hoog althans, dat ernstige problemen van congestie, onveiligheid 
en aantasting van leefbaarheid zouden ontstaan als het openbaar vervoer zou uitval
len. Problemen die tenminste onvoorstelbaar grote bedragen zouden eisen om ze te 
verhelpen, zo dat al lukken zou. 

Ergo, het belang van het openbaar vervoer stijgt uit boven wat het geringe aandeel 
van de reizigerskilometers suggereert. De vraag van de marktaandelen is dan ook niet 
het openbaar vervoer wederom een indrukwekkend, laat staan overheersend, aandeel 
in het totaal van de verplaatsingen te bezorgen. Het gaat er veelmeer om door goed 
openbaar vervoer daar en dan reizigers te werven, waardoor steden leefbaar, stranden 
bereikbaar en stervenskansen kleiner worden. Daar komt steeds duidelijker een doel 
bij : beperking van de excessen in het energieverbruik. 

2. Factoren die de marktpositie van het openbaar vervoer bepalen 

Nog altijd vormen autolozen een belangrijk deel van de reizigers in het openbaar ver
voer. Toch kwam in 1976 40% van alle passagierskilometers in de trein al op conto 
van reizigers die over een auto beschikken, zgn keuzereizigers dus, die hun auto thuis 
lieten. Ook het stedeHjk openbaar vervoer, bij uitstek werkend in de qua congestie en 
parkeerproblemen moeilijkste gebieden, kent een groot kwantum keuzereizigers. De 
streekbus daarentegen haalt niet meer dan een 6% keuzereizigers en komt daar slechts 
in een enkel geval bovenuit. Duidelijk is in ieder geval dat het openbaar vervoer thans 
opereert in een samenleving waar de leefwijze zozeer door de auto wordt meebepaald, 
dat blijvend succes op de vervoermarkt slechts mogelijk is met maatregelen die het 
aantal keuzereizigers vergroten, ergo automobilisten er toe brengt voor bepaalde 
reizen of in bepaalde relaties het openbaar vervoer te kiezen. En dan is een geringe 
overgang al snel belangrijk in termen van effect. 

De voornaamste factoren die de marktpositie van het openbaar vervoer in een maat
schappij met een hoge autodichtheid bepalen, zijn samengebracht in figuur 2. Natuur
lijk reageren individuen verschillend en zelfs die nog wisselend naar stemming en om
standigheden. Maar gezien in de totaliteit van de voortdurende stroom keuzebeslis
singen moet worden gesteld, dat hoe die beslissingen massaal uitvallen voornamelijk 
afhankelijk is van het reismotief en van de afstand waarover wordt gereisd, de "schaal" 
van de reis. 
Figuur 2 tracht dan een overzicht te geven welke factoren bij ieder van 4 onderschei
den reisafstanden de meest doorslaggevende invloed bij de keuze openbaar vervoer — 
eigen vervoer zullen hebben. 
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Per reisafstand is voor de 3 belangrijkste factoren de rangvolgorde aangegeven: hoe 
massiever het zwarte blok, hoe gewichtiger de factor. 
De tabel is het gevolg van geaccumuleerde kennis uit de praktijk van het Centrum 
voor Vervoersplannen en opvolger AGV Adviesgroep voor Verkeer en Vervoer (in het 
navolgende beide samen te vatten als AGV). 
Het is duidelijk dat zulk een tabel niet kan pretenderen volledig en onverkort waar te 
zijn. De invulling is zeker op sommige punten voor diskussie vatbaar: 

— Het valt niet moeilijk andere factoren te bedenken. Dan zal wèl blijken dat die 
veelal in wezen terug zijn te voeren tot de hier genoemde die pretenderen zelf
standig invloed uit te oefenen. 

— Natuurlijk zijn immer alle factoren gelijk werkzaam. De tabel geeft per reisaf
stand steeds alleen de drie voornaamste om hoofd- van bijzaken te onder
scheiden. 

— Ook de rangorde onder de drie belangrijkste factoren is soms pretentieus. Het 
vaststellen van factoren 1 en 2 is soms hachelijk, temeer daar soms duidelijk 
zelfstandige factoren niettemin grote interdependentie vertonen (b.v. frekwen-
tie en overstaphinder in stedelijk vervoer). 

— De overzichtstabel kan niet een absolute en objectieve weging van de factoren 
geven. Het is de weging die het publiek maakt in de omstandigheden van het 
huidige in Nederland gebruikelijke kwaliteitsniveau. Zou het in Nederland ge
bruikelijk zijn om busreizigers, zoals elders eens waargenomen, te vervoeren 
op banken waarvan slechts het buisgeraamte heeft overleefd, ja dan zou het 
comfort hoger scoren. 

— Volledig door het politieke krachtenspel bepaalde maatregelen tot bewuste 
ontmoediging van autogebruik door beperking of lastenverzwaring vallen bui
ten dit kader. Overigens is de kracht van zulke maatregelen vermoedelijk van 
weinig invloed op de rangorde van de wel opgenomen factoren. Die werken 
alleen in een openbaar vervoer-gewilliger markt, naarmate het autogebruik 
sterker ontmoedigd is. 

— Tenslotte moet het duidelijk zijn dat het "spelen" met de marktfactoren om 
het openbaar vervoer gebruik te bevorderen niet alleen leidt tot minder auto
gebruik. 
Veelal blijkt dat slechts moeilijk aanwijsbaar en moet een goed deel van de 
vervoerwinst aan vergrote mobiliteit worden toegeschreven. 
Maar ook dat leidt tot verbeterde kwaliteit en daardoor weer versterkte markt
positie waardoor het openbaar vervoer zijn positie als redelijk alternatief kan 
verbeteren of handhaven. 

Overzien we dan nu de afzonderlijke reisafstandscategorieën. 
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a. Vervoer in stedelijke agglomeraties 

Onze Nederlandse steden, zelfs de drie grootste, zijn immer nog relatief compact en 
kleinschalig. Wel liggen nieuwe buitenwijken soms al zo ver van het centrum, dat de 
rol van de fiets aan betekenis inboet. Maar als totaal geldt toch dat in die stedelijke 
sfeer het openbaar vervoer opereert in een markt waar de fiets nog een gewichtige rol 
speelt. 
Volgens het verkeerscirculatieplan Amsterdam kende een avondspitsuur in die stad 
in 1973 naast 119.000 ritten per auto nog 83.000 fietsritten. 
In die schaalverhoudingen is voor het woon-werkverkeer de frekwentie van het open
baar vervoer onbetwist de voornaamste aandeelbepalende factor. Het dagelijks reizen 
over korte afstand (gem. 4 km) is per openbaar vervoer alleen attractief bij goede 
frekwenties. In kleinere steden, waar de frekwentie ook in de spitsuren in de orde 
van 15-30 minuten ligt b.v., is de betekenis van het woon-werkvervoer in het totaal 
zo verdwijnend gering, dat de "normale" vervoerspits in de avond ontbreekt. De 
drukste tijd ligt dan tussen 16.00 en 17.00 uur als terugkeer van school en van win
kelen samenvallen. Hoewel dat minder duidelijk is, l i jkt het er op dat in het scho-
lierenvervoer een goede frekwentie weliswaar voorwaarde is om de scholier van de 
fiets te krijgen, indien men dat al zou willen, maar in de sector is een dagehjks nood
zakelijke overstap desastreus. 
Ook voor het incidentele vervoer (alle ritten niet naar een dagehjks werkadres of 
schooladres) zal de overstapfactor in eerste instantie waarschijnlijk wel belangrijker 
zijn dan de frekwentie. 
Incidentele reizen zijn naar bestemming meer diffuus, vinden voor een groter deel 
plaats in congestievrije uren. In die omstandigheden wordt het eigen vervoer snel ge
kozen als het openbaar vervoer omslachtig voorkomt door overstapnoodzaak. 
Als derde factor speelt voor alle reizigerscatagorieën het voor- en natransport, of
schoon de betekenis daarvan in het stedeHjk vervoer duidelijk de minste van de drie 
is. In de stedelijk sfeer is het openbaar vervoer immers zelden echt ver verwijderd 
en wordt de voor- en natransportfactor duidelijk door de frekwentie overvleugeld. 
Het principe van netconcentratie (minder fijnmazig net) met hogere frekwenties 
werd reeds in 1966 door Bosboom en Van Witsen in "Maaswijdte van openbaar 
vervoerstelsels" theoretisch gefundeerd en werd trouwens in die tijd al driftig in 
praktijk gebracht. De AGV vond in haar onderzoekingen dat iedere minuut wachten 
aan een halte voor stedeHjk vervoer ongeveer 2,5 maal zo zwaar weegt als een minuut 
lopen naar die halte en dus in die mate als hinderHjker ervaren wordt. 

Van de drie genoemde factoren is aldus voor- en natransport duidelijk de minste en 
vormen frekwentie en overstappen de belangrijkste invloeden. In stedeHjke sfeer be
tekent overstappen bij wisselende en relatief onbetrouwbare frekwenties vooral de 
ongewisheid van het opnieuw, onbekend lang, moeten wachten, soms het voor de 
neus weg zien rijden en de verlenging van de reistijd met een aanzienlijke onzeker
heidsmarge. 
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Onderzoek door AGV toonde aan dat het overstappen veel minder als hinderlijk er
varen wordt in geval van goede en min of meer gegarandeerde aansluitingen. 
Kleine steden met een knooppunt waar bussen van radiaallijnen op elkaar wachten 
hebben b.v. veel overstapvervoer. Alles wijst erop dat goede frekwenties zozeer het 
overstapnadeel verminderen dat de frekwentie daarmee tot de voornaamste beheer
sende factor wordt. 

Bevestiging van de frekwentierol duikt overal op. Zo mag zeker het vervoerwervend 
effect van een aantal recente sneltramachtige netuitbreidingen zelfs worden toege
schreven aan de hoge frekwentie als gevolg van de opgetreden lijnbundeling, terwijl 
bij de sneltramachtigen t.o.v. de vervangen busdiensten die frekwentie ook beter in 
de hand wordt gehouden. Meting op klassieke stadsbuslijnen gaf te zien, dat bij hoge 
frekwentie door "bunching'' (het paarsgewijze aan de halte verschijnen van bussen) 
het publiek in feite slechts rond de helft van het aantal bedoelde busritten ervaart en 
het in feite zeer moeilijk zo niet onmogelijk blijkt frekwenties in de orde van 5 mi
nuten of beter te effectueren. Een medewerker van het Centrum voor Vervoersplan
nen constateerde op zijn dagelijkse gang naar het werkadres dat een gepubliceerde 
(zij het wat rommelige ) 7,5 minuten busfrekwentie een gemiddelde wachttijd op
leverde van niet 3 a 4, maar van 11 minuten! 

In kleine steden met b.v. 20 minuten frekwenties of nog slechter schort het zozeer 
aan frekwentie, dat het enig alternatief dat de bus te bieden heeft, ligt in het zo 
dicht mogelijk benaderen van de klant. Resultaat is de bekende laagfrekwentie sight
seeing, die nog slechts voor vervoersarmen aanvaardbaar l i jk t , maar nimmer een schijn 
van kans maakt om een serieuze rol te spelen in het totale vervoer. Recent onderzoek 
in één van de middelgrote Nederlandse steden bevestigde dat ook daar onder het vele 
roepen de roep van het publiek om betere frekwentie het luidste klonk. 
Wie het mocht verbazen dat factoren als snelle rit en punktualiteit niet zo belangrijk 
zijn als de kapitalen die er in de vorm van grote infrastructurele werken in worden 
geihvesteerd wel doen vermoeden, die reize naar een stad waar het klassieke openbaar 
vervoer nog hoofddrager is in het totaal van de stedelijke verplaatsingen. Bijvoorbeeld 
ergens in Oost-Europa. Het mag dan zijn dat trams en trolleybussen een verwaarloos
de indruk maken, allerminst comfortabel zijn en evenmin snel, terwijl de netstruc
tuur veelal tamelijk veel overstappen impliceert. Dan blijkt echter tevens hoezeer 
door de voor onze begrippen dikwijls ongekend goede frekwenties verplaatsingen 
eigenlijk verbazend snel en gemakkelijk zijn. Het blijkt dat een in wezen "krakke
mikkig" geheel door de zeer goede frekwenties eigenlijk verrassend best werkt en 
bovendien zo ongewoon toegankelijk is. 

Natuurlijk is hoge frekwenties èn snelle rit èn comfort ideaal, maar men kan zich 
niet altijd aan de indruk onttrekken dat in West-Europa de prioriteiten niet meer 
scherp worden gezien. Miljoeneninvesteringen dienen een pijlsnelle rit, punktualiteit 
en groot comfort op te leveren. Te vaak dient alles om het knarsetanden op de 
halte te compenseren. 
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b. Regionaal vervoer 

Het regionale vervoer is het terrein van de stoptrein op kortere afstanden en van de 
streekbus. Het bestaat voor het overgrote deel uit verplaatsingen tussen kleinere ker
nen en hun verzorgingscentra en tussen slaapsteden en werksteden. Het is het terrein 
van het echte forensisme. De rol van de fiets is nog maar bescheiden, die van de auto. 
des te groter. 

Het is wel zonneklaar dat ook hier, voor alle categorieën reizigers, frekwentie de es
sentiële factor is. Zij het gezien de wat grotere afstanden, in andere verhoudingen. 
Landelijk onderzoek op grote schaal verschafte de AGV goed inzicht in de werking 
van de factoren die de omvang van de streekbus bepalen. Resultaat was de "voor
spellingsmethode streekbusvervoer", die aangeeft welke wijzigingen in de omvang 
van het streekbusvervoer kunnen worden verwacht als gevolg van veranderingen in 
frekwentie en r i j t i jd . 

Het frekwentie-effect is groot. Een uurdienst die halfuurdienst wordt doet pim. 45% 
meer vervoer verwachten. Maar frekwenties beter dan 15 minuten hebben uit wer
vingsoogpunt niet veel zin meer in het regionale vervoer. Weliswaar li jkt ook de in
vloed van de factor rijt i jd = ritduur niet gering. Maar de betekenis van die factor 
moet niet worden overschat. Een versnelling van 40 minuten naar 30 minuten geeft 
als voorbeeld een 20% vervoertoename. Zo gaven b.v. de sneldiensten als Heerenveen-
Drachten-Groningen en de Hondsrugroute inderdaad de voorspelde spectaculaire win
sten. Enerzijds echter toch voor een deel weer door tevens verbeterde frekwentie. 
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Anderzijds als gevolg van exceptioneel spectaculaire rijtijdverkorting. Probleem in het 
streekvervoer is nu juist dat welhaast per definitie daar waar de belangrijke vervoeren 
zijn, de omstandigheden slecht en de mogelijkheden tot wezenlijke versnelling gering 
zijn. 

Rijtijdwinsten van voor het vervoer doorslaggevende betekenis zijn zelden te realise
ren op de plaatsen waar ze het meest effect zouden sorteren. 
Door analyse-verstorende accumulatie van vervoeren op allerlei schaal zijn de in
vloeden van frekwentie en snelheid op het treinvervoer minder in detail duidelijk. Wel 
is aannemelijk dat die effecten voor het regionale spoorvervoer niet wezenlijk anders 
liggen dan bij de streekbus. 

Ook in het regionale vervoer zijn de factoren "overstappen" en "voor- en natrans
port" de beide andere essentiële factoren, toch krijgt hier het voor- en natransport 
meer gewicht. Enerzijds omdat het overstappen minder hinderlijk is. Het betekent 
veelal overstap van regionale spoor- of treindienst op stedelijke vervoer met meestal 
betere frekwentie dan het regionale. Bovendien gebeurt dat veelal op concentratie
punten zoals stationsplein, waar een keur van doorverbindingen gegeven wordt en de 
faciliteiten relatief goed zijn. 

Anderzijds wordt het voor- en natransport zowel aan de landelijke als aan de stede
lijke zijde een groter probleem dan op stedeHjk schaal het geval was. Het regionale 
vervoer is minder alomtegenwoordig. Hoewel grotere reisafstanden ook duideHjk 
langere voortransporttijden gedogen kan men die handicap niettemin vermijden door 
rechtstreeks met de auto naar de eindbestemming te rijden. Het groter worden van de 
voortransportafstanden, het verschijnsel dat de bevolking van het spoornet "afgroeit" 
door het steeds verderweg situeren van nieuwbouw, is een van de belangrijkste zor
gen van NS. Gelukkig wordt het spoor door zijn aard behoed voor een tendentie die 
in het streekvervoer aanwijsbaar is: het streven de oppervlakte-ontsluiting te verbe
teren door in eindpuntsteden buslijnen van de hoofdas af te splitsen en daarmee meer 
perifere stadsdelen te bedienen. Als streven juist en ook in uitvoering niet per defini
tie onterecht. De kwaHjke tendentie schuilt in de overdrijving en de overdreven ver
wachtingen. Reden: ontkenning van de prioriteit van de frekwentie. Een perifere Hjn 
kan niet anders dan een aanzienHjk slechtere frekwentie bieden dan de hoofdas en 
daarmee een gering debiet ervaren. 

Alleen voor hen van wie de bestemming direkt binnen loopbereik van de perifere Hjn 
Hgt, is die interessant. Wie toch moet overstappen kan beter van de hoge frekwentie 
van de hoofdas profiteren. Die hoge frekwentie bHjft zelfs aantrekkeBjk voor hen die 
wel binnen loopbereik van de perifere lijn vaUen. Gering debiet en bHjvende concur
rentie van de hoofdas maken dat de perifere lijn niet tot goede frekwenties komt en 
een kwijnend bestaan lijdt. De reizigerstoename, die er natuurlijk wel is, staat in geen 
verhouding tot de meerkosten. Te ver voortgaan op die weg betekent bovendien af
leiding van vervoer van de hoofdas; zij het bus of trein, waardoor ook daar de waar-
devoHe goede frekwentie kan worden aangetast. Ook een ruggegraat is kwestbaar! 
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NS is zich zeer wel bewust van de ernst van het voortransportprobleem. Men heeft uit 
de praktijk de "kringentheorie" opgebouwd, die toont hoezeer met de afstand tot 
het station het treingebruik ontmoedigd wordt. 

f iguur 5 

" KRfNGeNTHeORie " 
verband tussen afstand tot station en treingebruik 

èoifile 
konsuraptie 
(index) 

treinreis-
kof3sum[oiie 
per hoofd 

\ 
1 j Spoorlijn met station 

sop) 1 

Sfstenct tot stat/o/? //> meters 

Aangezien aan de bovenstaande opstelling het spoorvervoer over, langer voortrans
port gedogende, lange afstand heeft bijgedragen, moet het getoonde effect nog sail-
lanter zijn indien het betrokken zou worden op het regionale vervoer alleen. 
De enige relatief eenvoudige mogelijkheid om de oppervlakte-ontsluiting door het 
sppor te verbeteren ligt in de opening van voorstadsstations aan bestaande lijnen. 
Ook daarbij kan onderschatting van het frekwentie effect soms tot te hoge verwach
tingen leiden. Voorstadsstations in kleine steden komen veelal toch op vrij kleine 
(fiets)afstand van het hoofdstation. Stopt op het voorstadstation slechts een deel 
van de treinen, dan bli jf t het aantrekkelijk naar het hoofdstation te gaan en aldus te 
profiteren van de hogere frekwentie en de grotere verscheidenheid van b.v. ook snel
treindiensten. Het effectieve invloedsgebied van het nieuwe station bli j f t dan klein. 
Perifere stations in kleinere steden dragen dan ook niet altijd wezenlijk bij tot de om
vang van het vervoer. Dat is natuurlijk anders bij de grote steden, waar afstanden 
groter zijn en de verkeerscongesties zwaarder, waaraan een goede ontsnapping gebo
den wordt. 
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c. Middellange afstand (tot pim. 250 km) 

De middellange afstand is de schaal waarop in het Nederlandse openbaar vervoer al
leen de trein opereert. Het is tevens min of meer het plafond van de afstanden in 
Nederland. In dit gebied ligt de rangvolgorde van de factoren wat onduidelijker. De 
grote en vrij eenduidig reagerende groep van de dagelijkse reizigers ontbreekt immers 
vrijwel. Het bijna volledig "incidentele" vervoer bestaat uit een oneindige variatie van 
reismotieven en reisafstandcombinatie. Het is bekend, dat op deze langere afstand 
de betekenis van de frekwentie afneemt. Maar evenzeer geldt dat voor de factor voor-
en natransport, die eveneens minder zwaar telt. Dat het voor- en natransport in deze 
factor devaluatie toch "boven" komt is discutabel en gevoelsmatig. Dit is de markt 
waar het enig alternatief de auto is en treinreizigers in deze afstandscategorie bleken 
grotendeels keuzereizigers. Heel sterk geldt hier dat als het voortransport te lang 
wordt, de trein er niet meer aan te pas komt. Of er moet goed stedelijk openbaar ver
voer naar het station zijn, of een goed gesitueerde parkeerhalte. Voor alleenreizenden 
zal daarnaast de frekwentie (bewegingsvrijheid) nog erg belangrijk zijn. Voor door
gaans beter geplande reizen in groepsverband zal deze factor vermoedelijk wel weer 
plaats maken voor de factor tarief. Veel mensen in een auto maakt autorijden t.o.v. 
de trein goedkoop, zelfs indien "eerlijk" berekend inclusief vaste lasten. 
De pogingen allerwegen om ook in de tariefstructuur van het openbaar vervoer het 
"hoe meer zielen hoe goedkoper" effect aan te brengen zijn niet voor niets en blijken 
succes te hebben. 

In de categorie lustreizen in gezinsverband komt nu met zekerheid ook het comfort 
als een van de drie belangrijkste factoren naar voren. En wel voornamelijk in de zin 
van het onmiskenbaar gemak waarmee alle hebben en houen in de eigen wagen ge
stuwd kan worden. Voor de zakelijk en individueel reizenden zal ook de factor snel
heid van de trein in de gewenste relatie een duchtig woordje meespreken bij de keuze. 
Samenvattend: voor- en natransport beslissen over trein of auto, waarbij de goede NS-
frekwenties sterk ten goede werken. In die situatie zal een enkele toegevoegde Inter
city-plus trein met groter comfort en fractioneel sneller natuurlijk wel enig vervoer 
genereren, maar toch niet van doorslaggevende betekenis zijn in de slag om de reizi
ger. 

d. Lange afstand 

Beperkte aandacht volstaat voor het lange afstandsvervoer dat in de Nederlandse 
situatie nauwelijks aan bod komt. Ofschoon toch nog een 5% van de NS-reizigers-
inkomsten gevolg is van het internationale vervoer op Nederlands gebied. Hier is in 
het mustvervoer de voertuigsnelheid de belangrijkste factor. Daarbij gaat het niet zo
zeer om de absolute snelheid. Veel meer of de trein er nog juist in slaagt een relatie 
in een geschikt tijdvak te overbruggen: een avond, een ochtend, overnight. 
Dat duidelijke reistijdverkorting de positie van de spoorweg essentieel verbeteren kan, 
blijkt niet alleen uit het eclatante succes van een Tokaidolijn. 
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Maar ook de electrifïcatie aan de Britse westkust en, recent, de invoering van de High 
Speed Trains aldaar bleken spectaculaire toename van de klandizie op te leveren. 
Het blijkt mogelijk de actieradius van het spoorvervoer te vergroten en zelfs vervoer 
op de luchtvaart te herwinnen. 
Het zakelijk vervoer over langere afstand is tevens de enige categorie waar de punctu
aliteit tot de belangrijkste factoren gerekend dient te worden. In het destijds door 
AGV geregisseerde onderzoek onder TEE-treinreizigers in alle Europese TEE-treinen 
en bij gebruikers thuis, bleek de betrouwbaarheid van de dienst een uiterst belangrijk 
punt tegenover vliegtuig en auto. Het gaat om de redelijke zekerheid inderdaad op de 
voorziene tijd aan te komen. Los van onzekere situaties op luchthavens en het ver
voer daar naar de steden. Los van uitwijken naar andere luchthavens of autoproble
men bij slecht weer. Los van het probleem in onbekende steden de weg en een adres 
te moeten zoeken. Los van veel van die factoren die de punctuele aankomst onzeker 
maken of inbouw van ruime tijdsmarges vergen. 
Evenzeer is duideHjk dat in het niet-zakelijke vervoer de tariefstructuur weer de aller
belangrijkste factor is. Maatregelen in de tariefsfeer blijken zeer werkzaam. Het re
cente eclatante succes van de tariefpolitiek bij de Zweedse spoorwegen geeft daarvan 
een goed bewijs. 

3. De marktbewerking 

Welke conclusies kunnen nu getrokken worden aangaande de praktische mogelijk
heden het openbaar vervoer te stimuleren en daarmee het aandeel in het totaal van de 
verplaatsingen te verbeteren. 

Voorop staat, dat de wijze waarop de overheid de vraag van de beheersing van het 
autoverkeer tegemoet treedt bij voorbaat de grootste factor vormt. Het is geheel voor
behouden aan het spel van de politieke krachten en de uitvoering door de overheid. 
Maar ook maatregelen in de sfeer van de in onze figuur 2 genoemde factoren worden 
grotendeels door diezelfde politiek en diezelfde overheid geregeerd. De vrijheids
graden van de ondernemers zijn inmiddels vrijwel nihil geworden. De overheid be
paalt niet alleen lijnennet, frekwenties, tarieven en dienstregelingen tot op de laatste 
autobuskilometer. Zelfs beperkte bedragen voor eenvoudig, op een praktische ver
betering in een lijnsituatie gericht, onderzoek dient door de overheid te worden ge
sanctioneerd. Dat wil niet zeggen dat zulks onterecht is. Nog minder dat het onge
wenst of betreurenswaardig zou zijn. Het is alleen goed om overduidelijk vast te stel
len dat iedere maatregel van enige betekenis overheidssanctie behoeft èn dat de over
heid daarmee een zekere verantwoording voor het functioneren van het openbaar ver
voer op de markt draagt. 
Ook wordt het duidelijk dat, hoewel alle factoren immer werkzaam zijn en natuurlijk 
verbetering op ieder terrein alleen maar positief kan werken, slechts ingrijpen op het 
terrein van de werkelijk belangrijke factoren zin heeft in termen van merkbare reizi
gerswinst. 
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Het met enig tam-tam plaatsen van abri's bij streekbushalten is natuurlijk nooit weg, 
maar het zet geen hechtende zoden aan de reizigersdijk. Toch bestond wel die ver
wachting! 
Een misvatting omtrent de rol van de marketing valt trouwens dikwijls te signaleren. 
Niet zelden wordt kennelijk toch verwacht dat enige tam-tam in de zin van stimule
rende publicaties soms gepaard met welhaast symbolische verbetering, effect zal sor
teren op de omvang van het reizigersvervoer. Helaas, vervoer bl i j f t grotendeels een af
geleide vraag. Als vervoer nodig is gebeurt de keuze van de vervoerswijze sterk over
wegend op rationele gronden. Steeds weer blijkt dat het openbaar vervoer waar het 
een werkelijk goed produkt levert ook reizigers trekt. De rol van de marketing tam
tam dient dan ook te zijn: het uitdragen van het goede produkt. Zonder dat wordt 
zelfs het beste produkt niet verkocht, omdat het bestaan eenvoudig onbekend is. 
In die zin is een goede begeleiding van maatregelen door publicaties en acties essen
tieel. Maar het minder goede produkt valt niet goed te praten. De gebruiker van het 
openbaar vervoer laat zich echt niet bedotten. Dat kan alleen bij die industriële pro-
dukten, waar de gebruiker zelf geen verschil vermag te ontdekken. Dan is het de 
kunst de gebruiker toch te overtuigen dat produkt A heus beter is dan B. Marketing
publicaties en -acties (uitgezonderd die welke via het tarief spelen) hebben op zich
zelf geen of weinig invloed tot verbetering van de reizigersaantallen, maar vormen 
niettemin een onmisbaar middel om het openbaar vervoer assortiment bekendheid te 
geven. Een soortgelijke misvatting bestaat t.o.v. het "imago". Dit imago is het meer 
of minder positief beeld dat een wijze van openbaar vervoer oproept, die het een 
zekere plaats verschaft in de rangorde van de vervoermiddelen. Dat is evenmin een in 
beslissende mate zelfstandig optredende factor. 

Imago heeft ook te maken met status. Natuurlijk komt het incidenteel voor dat de 
fabrieksjongen naar zijn baas fietst en zijn broer de kantoorman de trein neemt, om
dat de armoedige fiets niet bij zijn status past. Maar het zijn restverschijnselen. Zoals 
ook het gebruik van (vroeger vooral grote?) auto uit statusmotieven als verschijnsel 
toch wel is uitgestorven. 
Zo is ook de status van reizen per vliegtuig met de popularisering en massificering 
daar wel vrijwel verloren gegaan, al houden sommige luchtvaartmaatschappijen en 
luchthavendirecties de mythe van de unieke en o zo gevoelige luchtreiziger wat 
krampachtig in stand. Het imago wordt in de samenleving niet meer sterk gekleurd 
door statusoverwegingen en is in feite het gevolg van de werkelijke karakteristieken 
van de vervoermiddelen. Verbeterd openbaar vervoer zal helpen het imago te ver
beteren. Zo ligt dat en niet andersom. 
Wat lijkt dan geboden op het terrein van de voor ieder der afstandsgebieden belang
rijkste instrumenten, waarnaar de reiziger het liefst luistert. 

a. In stedelijke agglomeraties, waar de frekwentie en overstappen hoofdpunten zijn. 

— Bij de dosering van de middelen veel grotere aandacht voor goede frekwenties. 
Infrastructurele miljoenen werken beperken tot dat wat nodig is om die fre
kwenties te effectueren. 
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— Meer doorgaande verbindingen. Mogelijkheid daartoe is het in Duitsland reeds 
lang bekend en onlangs in Den Haag geïntroduceerde meer-lijnen-per-tak-
systeem. Daarbij rijden op iedere vervoersradiaal om en om twee lijnen, die na 
het stadscentrum uitsplitsen over twee tegenoverliggende radialen en daar 
wederom met een andere lijn gezamenlijk lopen. Aangezien het de frekwenties 
per tak niet aantast en de echt overstapgevoeligen de kans geeft desgewenst die 
overstap vaker te ontlopen kan dit principe uitsluitend in gunstige zin werken. 

Beide maatregelen wijzen op meer aandacht voor sneltramachtige oplossingen. Dat 
betekent immers een redelijke middenweg, waarbij voldoende concentratie optreedt 
om met grotere eenheden een echt goede verbinding te bieden, terwijl er infrastruc
tureel het nodige mogelijk is om die frekwentie uit te voeren. Op die weg bevinden 
we ons in West-Europa eigenlijk al. 
Merkwaardig genoeg toch vooral uit nood, als beste alternatief voor een te dure stads
spoorweg. Maar uit nood geboren dingen kunnen positief uitpakken. 

b. Het regionale vervoer 

— In het regionale vervoer vergete men niet dat het bedienen van enkelingen wel
licht een vreugdevol stemmende menslievende arbeid is, die met graagte wordt 
uitgevoerd als de overheid die opdraagt. Maar een büjvende en verbeterde po
sitie van het openbaar vervoer vraagt om concentratie die goede en wervende 
frekwenties rechtvaardigt en wel de gehele dag. Versplinterde vervoervoorzie-
ningen kunnen vrij lang vegeteren bij gratie van b.v. een Normeringssysteem 
Voorzieningenniveau Streekvervoer, of wie weet welke andere steuncriteria. 
Maar wie gelooft in 1980 echt dat verbrokkelde, onvoldoend frekwente dien
sten meer dan een marginale betekenis, laat staan toekomst, hebben kunnen? 
(Natuurlijk kunnen er goede redenen zijn om zeer zwakke landelijke diensten 
uit sociale overwegingen te handhaven of te experimenteren met nieuwe vor
men van buurtvervoer. Maar in termen van reizigersaantallen en positie van het 
openbaar vervoer in de totale markt zijn ze weinig significant.) 

— Zeker verdient ook de verschillende marktpositie van bus en trein meer aan
dacht. De zorgvuldig bewaakte gelijkheid van gesprekspartners streekbus en 
spoor in de huidige organisatie van de openbaar vervoerwereld in Nederland 
versterkt misschien wel mede de gedachte, dat bus en trein ook gelijkwaardig 
zijn. Dat nu blijkt niet het geval. Reeds de uit massaal empirisch onderzoek 
door AGV geformuleerde en als EFFOV*) bekend geworden methode ter weging 
van de vervoerwaarde van bus en trein leerde dat de kwaliteiten van bus en 
trein een eigen invloed op de markt hebben. Zeer beknopt gesteld betekent dat, 
dat de bus op kleine afstanden meer vervoer genereert dan de trein. Vooral 
door de bij de bus meestal kortere voor- en natransporttijden. Al snel echter 
blijkt de trein in attractiviteit te winnen. 

*) Effecten Openbaar Vervoer 
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Bij busrijtijden van meer dan 30 minuten is de bus, althans in attractiviteit, bij 
voorbaat de mindere. Ook ander AGV onderzoek bevestigde deze attractivi-
teitsverhoudingen. Een alleen per spoor bediende plaats genereert in relatie met 
zijn verzorgingscentrum aanzienlijk meer vervoer dan een alleen per bus be
diende plaats in relatie met datzelfde verzorgingscentrum en onder ceteris pari
bus condities. Er zijn ook de gevolgde effecten van feitelijke maatrgelen die in 
dezelfde richting wijzen. Recent bleek na introductie van de Zoetermeerspoor-
lijn de vervoersomvang reeds binnen een jaar 50% boven die van de vervangen 
autobusdienst gestegen te zijn. 
Behalve op korte afstand is een trein normaliter beter in staat vervoer te gene
reren of vast te houden dan de streekbus. Het is ook dat aspect van dreigend 
vervoerverlies, dat recent de doorslag gaf aan handhaving van spoorverbindin
gen in landelijk gebied. Uiteraard hangen uitkomsten sterk af van toevallige 
situaties en zijn er incidenteel zeker gevallen waarin streekbussen beter voor
zien kunnen dan een trein. Het gaat er maar om dat een goede marktbewaking 
betere honorering eist van die verschillen tussen bus en trein. Er is aanleiding 
de nevenschikking bij prioriteitsbeslissingen meer in een rangschikking te wijzi
gen, ook in het wettelijk kader. Aldus bevorderend dat daar waar een trein is 
en ook werkelijk een funktie heeft, die aanwezigheid wordt uitgebuit! Dat kan 
natuurlijk gemakkelijk worden uitgelegd als het standpunt van een adviseur die 
toch weer niet zo neutraal is als waarvoor hij zich uitgeeft. Dat is het evenmin 
als onbegrip voor de streekbus waarvan de uiterst belangrijke funktie op veler
lei terrein buiten twijfel staat. Maar het lijkt voor een goede marktbewerking 
geboden het onderscheid te honoreren dat het publiek toch duideHjk maakt. 
Conform het credo dat in de branche van het openbaar vervoer opgeld doet. 

c. MiddeUange afstand 

De beperking van het voor- en natransport is mogelijk door de rail dichter bij de men
sen, dan wel de mensen dichter bij de rail te brengen. Het tweede is uitsluitend een 
kwestie van planologische overheidspolitiek. Het eerste gebeurt de laatste jaren in 
Nederland door aanleg van nieuwe raillijnen op een schaal die uniek is in Europa en 
tot voor enkele jaren onvoorstelbaar gedacht. Weliswaar is het hoofddoel van die 
nieuwe lijnen steeds gelegen in verbetering van het agglomeratie- of regionale vervoer, 
maar de verkleining van de afstand tot de klant vindt natuurlijk tevens effect op de 
langere afstanden. 
Daarnaast bestaat nog de mogelijkheid van de nieuwe stations aan bestaande Hjnen. 
Daarvoor bestaat een heel programma dat tot uitvoering komt. Ofschoon het vrijwel 
steeds om voorstadsstations gaat, ligt de voornaamste rechtvaardiging meestal in de 
inkomstenvermeerdering door het vervoer op de langere afstanden. Gelukkig ziet het 
er naar uit dat bij de uitvoering van de wensenHjst van nieuwe stations toch meer se
lectief te werk wordt gegaan door overheid en NS dan viel te vrezen. 
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Want nieuwe stations zijn pas zinvol als het nut opweegt tegen de last van extra stops 
die wordt aangedaan aan een hoeveelheid reizigers die veelal een veelvoud bedraagt 
van hen die profiteren. 

Verder kan de voortransportsituatie immer nog verbeterd worden door zo veel moge
li jk te voldoen aan de schier onverzadigbare vraag naar parkeerplaatsen bij stations. 
En tenslotte door voorzieningen voor het fietsverkeer (fietspaden, fietsroutes, stallin
gen enz.). 

d. Lange afstand 

Er zijn twee factoren die de actieradius van de trein aanzienlijk kunnen verbeteren. 
Zowel t.o.v. de auto op de minder lange als t.o.v. het vliegtuig op de echt lange af
standen. 

— De invoering van hoge snelheden en wegwerken van snelheidsbeperkende 
bottle-necks op belangrijke hoofdroutes. Daarbij dient bedacht te worden dat 
elke verbetering die tot stand komt in het bestaande spoornet of door nieuwe 
snelle routes die van dat klassieke spoornet integrerend deel uitmaken, een on
middellijk en verreikend effect hebben. Dat in tegenstelling tot nieuwe tech
nieken die wel spectaculair zijn, maar doorgaans pas na zeer lange bouw- en 
inwerktijd dat effect ook werkelijk brengen voor relatief weinigen. Het meest 
indrukwekkend zware spoorvervoer blijkt toch steeds weer ie bestaan uit een 
accumulatie van allerlei overlappende en op zichzelf kleine stromen in een 
veelheid van reisrelaties. Verbeteringen, waarvan zoveel mogelijk van die 
relaties tegelijk profiteren, zullen het meeste vervoer genereren. 

— Het nachtvervoer is in het internationale Europese spoorwegreizigersvervoer 
slecht ontwikkeld. Vermoedelijk doordat de Europese bedrijven zo sterk zijn 
gepreoccupeerd met de grote problemen van de omvangrijke stromen in agglo
meratie en regio. Niettemin moet het denkbaar zijn dat popularisering van be
taalbaar en comfortabel nachttreinvervoer anders dan in de zgn. reisbureau-
treinen de actieradius van de trein kan verbeteren. Het moment daartoe lijkt 
gunstig. Spoor- en vliegtuigtarieven op de lange afstand naderden elkaar de 
laatste jaren zo zeer, dat gezien de bijkomende voordelen het vliegtuig een zeer 
sterke positie innam. Wat ook de gevolgen van de energiecrisis zullen zijn, 
zeker is dat de energieprijs snel zal stijgen. Zeker is ook dat dat directer en 
harder in de vliegtuigpassage door zal werken dan in die van de trein. Het zou 
verstandig kunnen zijn daar tijdig op in te spelen. 

432 



Samenvatting 

Verbetering van de marktpositie van het openbaar vervoer streeft niet naar herstel 
van hegemonie. Doel is handhaving van die marktpositie waar nodig, en voor zover, 
om een goed functionerend attractief systeem te behouden, dat een rol kan spelen bij 
het leefbaar houden van de samenleving. 
De poütiek beslist en de overheid beheerst het openbaar vervoer èn de mate waarin 
autogebruik wordt aangemoedigd of ontmoedigd. Maar afgezien daarvan kan inzake 
de effectiviteit van openbaar vervoer stimulerende maatregelen worden gesteld: 

— Zowel in het stedelijk/agglomeratievervoer als in de regionale sfeer moet de 
frekwentie de veruit voornaamste factor worden geacht. Bij goede frekwenties 
verbleken vele bezwaren. Bij dosering van de middelen zal aan frekwentie-
verbetering grote prioriteit moeten worden gegeven, vooral "diepte" investerin
gen kunnen veelal worden beperkt tot wat nodig is om die frekwenties te effec
tueren. 

— Op de middellange afstand (tot pim. 250 km) dient de inspanning vooralsnog 
gericht te zijn op beperking van de voor- en natransporthandicap. Hetzij door 
de rail bij de mensen, dan wel de mensen dichter bij de rail te brengen. 

— Voor middellange, maar vooral de lange afstand moet ook een tariefstructuur 
die de gebruiksprijs van het vervoer meer in overeenstemming brengt met die 
van de auto als zeer sterk wervend worden nagestreefd. 

— Daarbij vormen in het lange afstandsvervoer ook de snelheid en het comfort 
beslissende factoren. 

— Alle overige factoren zijn niet onbelangrijk, maar secundair. Als instrument op 
zichzelf kunnen ze weinig uitrichten. Maar in combinatie met maatregelen in de 
sfeer van de essentiële factoren helpen ze het vervoersprodukt verkopen. 
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O P E N B A A R V E R V O E R I N T E C H N I S C H P E R S P E C T I E F 

door 
Prof. Ir. M. van Witsen 

Technische Hogeschool Delft 

Aanloop 

Zoals bij het schrijven van menig artikel wordt ook deze keer de behoefte gevoeld om 
het te behandelen onderwerp in een breed kader te plaatsen. De lezer zij gerust
gesteld: deze schrijver zal zich trachten te bedwingen door althans niet bij de ark en 
het wiel te beginnen en er voorts van uit te gaan, dat de geïnteresseerde overtuigd is 
van het nut van goed maar bedrijfseconomisch onrendabel openbaar vervoer, zelfs in 
een welvarend maar ook dichtbevolkt Nederland. Ook dat beter openbaar vervoer 
nóg nuttiger zou zijn, een essentiële voorwaarde om onze maatschappij in zijn veel
heid van contacten en verkeer te kunnen laten functioneren. Bovenal dat zelfs het 
beste openbaar vervoer in een op het individuele particuliere vervoer ingestelde en in
gerichte ruimtelijke ordening zijn taak niet naar behoren kan vervullen. 

Techniek als hulpmiddel 

De ontwikkeling van de hedendaagse vormen van verkeer moge ondenkbaar zijn ge
weest zonder de techniek als gangmaker van allerhande vervoermiddelen en bijbeho
rende infrastructuren, de huidige manifeste problemen van het verkeer zijn niet pri
mair door de techniek oplosbaar. Deze problemen zijn immers meer van planologisch-
stedebouwkundige, verkeerskundige, organisatorische en financieel-economische dan 
van technische aard. Dat plaatst de techniek in de rol van hulpmiddel, inspelende op 
de maatschappelijke ontwikkelingen. Aldus worden de talloze in het laatste decen
nium uitgewerkte nieuwe vervoertechnieken in een critisch licht gezet. Vele zijn 
voornamelijk vanuit het technisch denkbare en mogelijke ontwikkeld en onvoldoende 
gericht op de werkelijk levende behoeften en gebleken leemten. 

Met alle goede bedoelingen om het openbaar vervoer uit het slop te halen, is helaas 
alle heil verwacht van het althans in het laboratorium goed functionerende en vooral 
fonkelnieuwe, maar vaak geenszins superieure. Dat heeft de aandacht afgeleid van een 
fundamentele verbetering in kwaliteit en rendement van het bestaande, alsmede van 
het bijsturen van de wezenlijke, maar niet technische omstandigheden, waartoe het 
gemotoriseerde verkeer heeft geleid en waaronder het thans ook lijdt. 

Hoofdtaken naar plaats en tijd verschilend 

Welke taken ziet het openbaar vervoer thans en in de toekomst voor zich weggelegd? 
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In ieder geval zal er een compleet, het gehele land ontsluitend systeem van redelijke 
openbare vervoervoorzieningen moeten blijven bestaan voor al degenen, die niet over 
een eigen gemotoriseerd vervoermiddel mogen, kunnen of willen beschikken: een 
categorie personen, welke toch nog altijd 30%- van de bevolking te boven zal gaan. 
Een dergelijk sociaal basis-openbaar vervoersysteem is te meer nodig, omdat onder 
bijzondere omstandigheden - energieschaarste is het eerste, waaraan we nu denken — 
een veel groter percentage motorloos zou kunnen komen te verkeren. Vandaar een 
bijkomende functie van het openbaar vervoer, n l . het bieden van een strategische 
reserve. 

Maar vooral is er een belangrijke taak weggelegd voor het openbaar vervoer, mits ge
kenmerkt door hoge kwaliteit en capaciteit, als onderdeel van een gecombineerd sys
teem met het particuliere vervoer, n.l. in, naar/van en tussen grote agglomeraties. Hier 
zou collectief openbaar vervoer in geselecteerde verbindingen in geconcentreerde ge
bieden een hoofdrol moeten (gaan) vervullen, opdat het samenleven in de brandpun
ten van onze maatschappij verzekerd bli jf t : hoogwaardig openbaar vervoer voor 
massale verplaatsingen. 

Er zal natuurlijk geen sprake mogen zijn van verschillende en onafhankelijke open
baar vervoer-systemen, maar alleen van onderling verschillende taken van het open
baar vervoer, welke vervuld binnen één goed samenhangend systeem dit alleen maar 
kunnen versterken. Immers een hoogwaardig openbaar vervoer biedt een zeer goede 
sociale basisvoorziening en het is tevens beter geschikt voor het opvangen van cala
miteiten. 

Substelsels 

Een onderscheiding van taken in het openbaar vervoer is daarom ook zinnig, omdat 
openbaar vervoer als systeem is opgebouwd uit verschillende substelsels waarin, in 
tegenstelling tot de universeel gebruikte personenauto, per situatie het meest geschik
te vervoermiddel qua inpasbaarheid, snelheid, capaciteit, comfort, e.d. wordt in
gezet: 

— (inter)nationaal: (vliegtuig,) sneltrein, snelbus 
— regionaal: streekbus, stoptrein 
— stadsgewestelijk/grootstedelijk: tram, stadbus, metro, stoptrein 
— lokaal/kleinstedelijk: stadbus. 

Een belangrijk nevenvoordeel is, dat dank zij deze ordening van het openbaar vervoer 
aan de gebruiker een enigermate doorzichtig geheel kan worden geboden. Een derge
lijke systeemopbouw is gebaseerd op kanalisering van vervoerstromen; hij vereist 
hechte verbanden tussen de substelsels door middel van centraal gelegen en uitge
kiend ingerichte overstapplaatsen, waar binnen en tussen de verschillende substelsels 
kan worden overgegaan. Aan dat laatste hapert momenteel overigens wel het een en 
ander! 
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Sterkte (kanalisering) gaat derhalve gepaard met zwakte (overstapdwang), maar zij 
zijn fundamenteel voor het collectief openbaar vervoer dat met de huidige gebezig
de vervoertechnieken alleen op deze manier enigszins redelijk en betaalbaar kan 
functioneren. 

Kwaliteitseisen 

Waar liggen de tekortkomingen van het huidige openbaar vervoer, welke het op ade
quate wijze uitvoeren van de gestelde hoofdtaken in de weg staan? Als algemene 
constatering geldt dat het vooral aan de kwaliteit hapert, d.w.z. dat er moet worden 
gestreefd naar een hogere mate van 

o bereikbaarheid (van herkomst tot vertrekpunt, 
van aankomstpunt tot bestemming) 

o verplaatsingssnelheid (inci. wachten en overstappen) 
o betrouwbaarheid, 
met als min of meer vanzelfsprekende voorwaarden: 
doorzichtige systeemopbouw, goede toegankelijkheid, veilig, betaalbaar in verhou
ding tot het gestelde doel, zo gering mogelijke aantasting van het milieu, comfor
tabel, in afzienbare tijd realiseerbaar, aanpasbaar aan zich wijzigende omstandig
heden, e.d. 

Logischerwijze mag het vorenstaande niet worden geïnterpreteerd in de richting van 
maximalisering van de drie eerstgenoemde kwaliteitsfactoren — dat zou trouwens 
strijdig zijn met de gestelde voorwaarden — maar van optimalisering. Bij openbaar 
vervoer als sociaal basissysteem geldt immers als doelstelling het bieden van rede
lijke kwahteit; alleen in concentratiegebieden wordt de wens van hoogwaardig 
openbaar vervoer geuit. Een en ander moet bovendien worden gemeten aan de 
kwaliteit van het alternatief van eigen vervoer en afgestemd op de primaire reis
behoeften van de bevolking. 

Openbaar vervoer volgens het automodel 

Gaan we — alle beleidsuitspraken ten spijt — uit van een op de personenauto inge
richte maatschappij, dan li jkt er slechts één logische oplossing denkbaar, n.l. terug
komen op de principes van openbaar vervoer opgebouwd uit substelsels en trachten 
de auto te imiteren. Derhalve zoveel mogelijke directe verbindingen creëren tussen 
woon-, werk- en andere attractiegebieden door middel van bussen en busjes in een 
min of meer uniform individueel openbaar vervoer systeem. Een dergelijke situatie 
doet zich goeddeels (nog) voor in ontwikkehngslanden, die niet belast zijn met een 
spoorwegerfenis uit de vorige eeuw en hij was voorts bijna ontstaan in het ontwik
keldste land ter wereld, waar zonder veel scrupules al met deze erfenis was afge
rekend. 
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De toon van het gestelde zal de lezer niet direct mogen overtuigen, een confrontatie 
met de drie essentiële kwaliteitseisen waarschijnlijk wel. Een dergelijk uniform open
baar vervoer komt op alle fronten uit de bus met een lagere kwaliteit dan het indivi
duele particuliere vervoer. Het voldoet bovendien niet aan diverse belangrijke voor
waarden, zoals doorzichtigheid en betaalbaarheid. Imitatie van de auto door een 
stortvloed van kleine openbaar vervoertuigen loopt immers al te pletter op het niet 
gratis kunnen leveren van chauffeurs, zie het naast het collectief openbaar vervoer 
ook nu bestaande individuele openbaar vervoer met taxi's. 

Stelselgewijze verbeteringswensen 

Wij keren terug naar de opbouw in substelsels en toetsen deze, conform de gestelde 
taken van het openbaar vervoer aan de primaire kwaliteitseisen. 

— (interjnationaal: voornamelijk spoorwegen op hoofdlijnen met massavervoer; 
kwaliteit met de volgende accenten gewenst: 
. verplaatsingssnelheid vaak nog onvoldoende, daarom rijsnelheid en/of fre

quentie verhogen 
. bereikbaarheid aanvaardbaar, mits zorg voor goede aansluiting op klein

schalig openbaar vervoer en particulier vervoer 
. betrouwbaarheid al een sterk punt. 

— regionaal en kleinstedelijk: voornamelijk autobussen, die een sociaal basisver-
voer moeten bieden van redelijke kwaliteit: 
. verplaatsingssnelheid zwak punt, frequentie is veelal te laag 
. bereikbaarheid meestal voldoende, maar bedreigd door zeer slecht rende

ment (dalend vervoer, stijgende kosten) 
. betrouwbaarheid in het algemeen aanvaardbaar. 

— stadsgewestelijk en grootstedelijk: hoge kwaliteit gewenst op tenminste alle 
hoofdverbindingen; accenten liggen bij railvervoer op eigen baan en bij weg-
gebonden openbaar vervoer verschillend: 
railvervoer (sneltram, metro, trein): 
. bereikbaarheid het zwakste punt 
. verplaatsingssnelheid acceptabel, mits weinig overstappen en hoge frequen

tie ook buiten de spits 
. betrouwbaarheid een sterk punt; 
vervoer op straat (bus, tram): 
. betrouwbaarheid behoeft dringend verbetering 
. verplaatsingssnelheid wegens overig verkeer te laag 
. bereikbaarheid ruim voldoende. 

Zoals uit het vorenstaande bhjkt, is het maken van onderscheid zinnig, omdat van 
de onderhavige substelsels en vervoertechnieken de verbeteringsaccenten sterk ver
schillend zijn. 
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Technische perspectieven 

Welke technische perspectieven tekenen zich af, inspelende op de geschetste verbete-
ringswensen van het openbaar vervoer? Grofweg is er een drietal belangwekkende 
ontwikkelingen te signaleren: 

o rij snelheidsverhoging 

o betere regeling van het aanbod en beheersing van de dienstuitvoering 

o verregaande automatisering van de gehele productie. 

Rij snelheid sverhoging 

Rijsnelheidsverhoging is alleen interessant voor vervoer op lange afstand (op korte af
stand zijn de huidige gebezigde snelheden van 80 tot 120 km/h gelet op de halte
afstanden optimaal). Het bhjkt mogelijk om geleide voertuigen snelheden te laten 
ontwikkelen, die de huidige gebruikelijke maximum snelheid van 160 km/h verre 
overschrijdt: over gunstig getraceerde spoorwegen tot 300 km/h, met magnetisch 
ondersteunde voertuigen tot 500 km/h ("transrapid", nog niet geheel operationeel). 

Op bestaande spoorlijnen is hooguit een snelheidsverhoging tot 200 km/h door 
baan- en tracéverbetering (eventueel met in bogen instelbare rijtuigbakken) te be
reiken en op diverse lijnen ook bereikt. Voor 300 km/h moeten nieuwe spoorlijnen 
worden gebouwd, alleen reëel bij omvangrijk vervoer. Een belangrijk voordeel is dat 
voor de penetratie in de steden van bestaande spoorwegen kan worden gebruik ge
maakt, terwijl ook doorgaand treinverkeer via andere delen van het spoorwegnet 
mogelijk is. Diverse trajecten zijn momenteel in aanleg of gepland. 

Of de transrapid als werkelijk nieuwe vervoertechniek kans op toepassing zal hebben, 
is zeer de vraag. Er is een volledige nieuwe opzet nodig en deze heeft alleen zin bij 
zwaar vervoer over zeer grote afstand, d.w.z. tussen enorme metropolen op tenmin
ste 500 km afstand van elkaar gelegen. Dergelijke situaties zijn uiterst zeldzaam 
(misschien alleen TÓkio-Osaka) en het l i jkt zinniger om de oplossing te zoeken in 
een goed samenspel tussen luchtvaart en snelle spoorwegen: spoorwegen derhalve 
geleid via luchthavens, zoals er verschillende in aanbouw zijn dan wel gereedgekomen. 

Betere regeling en beheersing 

De technische ontwikkelingen met name op het gebied van de electronica bieden 
goede mogelijkheden om het openbaar vervoer hetzij geleid, hetzij over de weg op de 
voet (d.w.z. het wiel) te volgen. Aldus kunnen maatregelen worden genomen ter ver
betering van de dienstuitvoering, zowel van permanente aard (voorrang, beihvloeding 
verkeerslichten), als van incidentele aard (bijsturen in een momentele situatie). 
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Daarbij kan men zich richten op het zo goed mogelijk uitvoeren van een vooraf vast
gestelde productie (collectief openbaar vervoer), dan wel op het voldoen aan de inci
dentele vraag van de individuele reiziger (individueel openbaar vervoer), door bussen 
of taxi's (bustaxi's) op variabele routes en tijden in te zetten. Ook geleide minivoer-
tuigen zijn hierbij denkbaar, zie volgende paragraaf. 

Voor wat betreft de regeling en beheersing van collectief openbaar vervoer kan wor
den geconstateerd dat deze uitermate belangrijk zijn, omdat aldus een sneller en be
trouwbaarder product kan worden geleverd zonder de constructie van een volledig 
autonome baan (metro, trein). 
Nochtans zal ook op straatniveau zoveel mogelijk vrije baan moeten worden beschik
baar gesteld aan sneltram/snelbus, alsmede voorrang op kruispunten verleend en daad
werkelijk via bewaking afgedwongen. Dat vereist politieke moed: te kiezen en door te 
zetten! 

Het verwezenlijken van individueel openbaar vervoer lijkt kwalitatief een nog interes
santer doel, maar op grond van praktijkervaring en -simulatie moet toch worden ge
constateerd dat een en ander alleen uitvoerbaar is bij zwak vervoer, d.w.z. op het 
platteland en op stille lijnen en tijden in de steden. Inderdaad is de kwaliteit van 
collectief openbaar vervoer dan minimaal, zodat door individualisering het streef
doel van redelijk openbaar vervoer kan worden bewerkstelligd. Helaas blijkt in
dividueel openbaar vervoer per bustaxi een dure aangelegenheid wegens de behoefte 
aan een relatief groot aantal voertuigen, wil de klant niet te lang op zijn vervoer be
hoeven te wachten. Grofweg kan worden gesteld dat de bustaxi per rijuur de halve 
omzet haalt van de klassieke bus. Zodoende kan worden gesteld dat er alleen een 
markt voor dergelijk vervoer is op korte aanvoer"lijnen" naar vervoersknooppunten 
en naar haltes van frequent en regelmatig bereden hoofdlijnen van het collectief 
openbaar vervoer, e.e.a. conform de enkele jaren geleden gelanceerde gedachte van 
Spectra-systemen. 

Verregaande automatisering 

Zoals reeds ingevoerd op tal ,van metro- en enkele spoorlijnen is een volledige dan 
wel verregaande automatisering van de openbare vervoersdienst alleen mogelijk bij 
stelsels met volledig autonome baan en geleide voertuigen. Het hoofddoel is om in
grijpend te besparen op personeelskosten en aldus ook op stillere tijden en op minder 
drukke lijnen toch een frequente dienst te kunnen aanbieden met korte treinen, resp. 
kleine voertuigen (cabines). Momenteel wordt een veelheid van dergehjke stelsels 
aangeboden (met als voordeel de lichtere constructie dan van de metro), bestemd 
voor lokaal vervoer, waar hoge frequentie van groot belang is. 

Dergelijke cabinebanen (horizontale "liften") zijn in Nederland in het recente ver
leden bestudeerd onder de naam "transurban". Indien toegepast op werkelijke net
ten zou daarop individueel openbaar vervoer kunnen worden aangeboden, althans in 
perioden met geringe vervoersvraag. 
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Nadere studie heeft echter uitgewezen, dat het op grote schaal toepassen van de vol
ledig kruisingsvrije baan, basisprincipe van nagenoeg alle nieuwe vervoertechnieken, 
in de Nederlandse stedelijke verhoudingen achterhaald is vanwege de zeer hoge kos
ten en moeilijke traceerbaarheid (ondergronds alleen voor uitgesproken massaal ver
voer, dus op korte trajecten; bovengronds is een viaduct — hoe licht ook — met de 
onvermijdelijke stations bijna nergens over grotere lengten esthetisch aanvaardbaar). 
Ook beziet men tegenwoordig het heil van automatisering/personeelsloosheid wat ge
nuanceerder: onveiligheid, gebrek aan service en kwetsbaarheid zijn de bijbehorende 
kwalen. 

Zodoende blijven er alleen toepassingsmogelijkheden over in incidentele gevallen, zo
als voor het vervoer binnen een groot complex (luchthaven), als "verdeler" vanaf een 
station of parkeerterrein in een door klassiek openbaar vervoer onvoldoende ont
sloten gebied, terwijl voorts kan worden gedacht aan korte lijnen in nieuwe steden 
die hierop zijn ingericht. 

Een schamele oogst van al die nieuwe stelsels? Helaas wel, maar zij hebben wel nut
tige bijproducten opgeleverd, dank zij welke het klassieke openbaar vervoer verbeterd 
kan worden, zoals de in de vorige paragraaf genoemde regelings- en beheersings-
mogelijkheden. Ook buiten het eigenlijke transportproces zijn componenten van de 
nieuwe stelsels goed bruikbaar voor een betere informatieverschaffing aan de reiziger, 
voor de ritprijsafhandeling, e.d. 

Toetsing aan de verbeteringswensen 

Terwijl aan de wens van hogere verplaatsingssnelheid in (inter)nationaal vervoer, resp. 
in regionaal/kleinstedelijk vervoer kan worden tegemoet gekomen door hogere snel
heid en frequentie in het eerste geval en door toepassing van bustaxi's in verbindin
gen met zeer mager vervoer in het tweede geval, bli jf t het belangrijkste probleem, hoe 
hoogwaardig openbaar vervoer in congestiegebieden te verschaffen, onopgelost, en
kele nu reeds goed functionerende hoofdlijnen daargelaten. Noch de bereikbaarheid 
van railvervoer, noch de betrouwbaarheid en verplaatsingssnelheid van wegvervoer 
kan door nieuwe technische ontwikkelingen worden opgelost. 

Sterkte en zwakte van rail- en wegvervoer 

In feite spitst de problematiek zich toe op de wezenlijke onderling verschillende ken
merken van railvervoer op eigen baan en vervoer op de openbare weg. De sterke troe
ven van de rail, n.l. snel, betrouwbaar, grote capaciteit, comfortabel, structurerende 
invloed op de bebouwing, zijn bij het wegvervoer zwakke punten. 
Evenzo zijn de zwakke aspecten van de rail inzake bereikbaarheid, frequentie, flexi
biliteit, investeringen juist de sterke troeven van de bus. 
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Combinatie van rail- en wegtechniek? 

Zijn de sterke punten van beide technieken dan niet te combineren? Als belangrijk 
voordeel zou dan worden bereikt: geen breuk in de overgang tussen de stelsels, dus 
geen, althans minder overstappen. 
Er kan hierbij worden gedacht aan de volgende oplossingen: 

— bus op deeltrajecten geleiden (dual mode) 

— tram/trein partieel over de weg voeren 

— reizigerscontainerisatie. 

Bus op deeltrajecten geleid (dual mode) 

Dit is alleen denkbaar op wegstroken speciaal bestemd voor de bus. Het heeft alleen 
zin voor zwaar vervoer, dus op gecombineerde trajecten: in de buitenwijken worden 
de bussen "uitgezaaid". 
Technisch is dit uitvoerbaar, maar de bus wordt er wel aanzienlijk duurder van. 
Bovendien is de maximum vervoerscapaciteit van die vele betrekkelijk kleine een
heden, die elkaar niet kunnen inhalen — in tegenstelling tot voorheen ongekend op
timistische uitspraken - veel geringer dan in geval van exploitatie van (spoor)treinen. 
Indien te veel bussen zouden worden ingelegd, zouden anders lange wachttijden ont
staan bij de invoegpunten en de haltes onderweg. 
Een overmatige hoge frequentie kost bovendien veel personeel en maakt de exploi
tatie reeds bij kleine onregelmatigheden kwetsbaar. Tussenconclusie: alleen zinnig in 
incidentele gevallen, b.v. op korte tunneltrajecten. 

Volgende stap: treinvorming van bussen op de geleide trajecten. Men mag de proble
men van koppeling en ontkoppeling van een veelheid van voertuigen niet onderschat
ten. De autobus is daarop trouwens niet geconstrueerd qua sterkte en beremmings-
systeem, zodat per saldo een extra duur en zwaar voertuig ontstaat. Daarbij zal de 
tijd, nodig voor het combineren van een aantal bussen, mede wegens de onregel
matige aankomst van de losse eenheden, lang moeten zijn. Het uitsparen van chauf
feurs tijdens de geleide bustreinrit kan in ieder geval een voordeel zijn. Het is echter 
de vraag, of dit realiseerbaar is op de toch altijd betrekkelijk korte trajecten, met 
uitstappen van chauffeurs op het start-(combinatie)punt en instappen van weer 
andere chauffeurs op het splitsingspunt-. 

Nog een ander voordeel is denkbaar: als doorlopen van de ene bus naar de andere 
tijdens de bustreinrit zou mogelijk zijn, zouden de reizigers hun gewenste bestem
mingsvoertuig kunnen opzoeken, in plaats van buitenom op een halteplaats te moe
ten overstappen. De noodzakelijke loopruimte hiervoor, alsmede de benodigde tijd 
maken deze gedachte in de meeste gevallen al prohibitief. 

Conclusie: zinnigheid twijfelachtig. 
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Tram/trein partieel over de weg 

De omgekeerde benadering, die tientallen jaren geleden heeft geleid tot proeven met 
railbussen (o.a. op de Rotterdamse eilanden), heeft onoverkomelijke exploitatieve en 
voertuigtechnische problemen opgeleverd, die ook nu niet bevredigend oplosbaar 
lijken. 

Een andere oplossing is te vinden in het wél handhaven van de voertuiggeleiding via 
rails, maar het mogelijk maken om "grootschalige" treinen op autonome baan door 
te voeren op zoveel mogelijk op vrije maar wel op straatniveau gelegen "kleinschali
ge" trambanen. Aldus kan een betere en goedkopere ontsluiting van buitenwijken of 
centra worden bereikt. Ook deze combinatie zal slechts incidenteel toepasbaar en 
zinning zijn, zoals in Duitsland onder de naam van Stadtbahn gebezigd in Keulen-
Bonn en Frankfurt. 

Reizigerscontainerisatie 

Met behoud van de principes van het rail- en wegvoertuig kan men zich ook voor
stellen, om op buschassis en platte treinwagens uniforme reizigerscontainers te be
vestigen, zoals toegepast in het goederenvervoer. De reizigers zouden dan per bus naar 
het station kunnen worden gebracht, daar in de container gezeten overgeheveld op de 
trein en tenslotte in een andere (bestemmings)stad weer per bus verder gevoerd, 
waarbij tijdens de treinrit desgewenst binnendoor van container zou kunnen worden 
gewisseld. Wat dit laatste betreft zouden zich soortgelijke problemen voor doen — 
zij het in iets mindere mate — zoals genoemd onder bustreinen. Ook technisch zijn 
de problemen minder groot, maar wel zullen de infrastructurele voorzieningen en de 
bewerktuiging van de overslagstations kostbaar worden, terwijl de beheersbaarheid 
moeilijk zal zijn. 

Conclusie: zinnigheid is er, vermoedelijk te kost- en kwetsbaar, nadere studie wel ge
wenst. 

De breuk in het vervoer blijft 

De voorgaande verkenning wijst uit, dat combinatie van geleid en ongeleid vervoer 
verwezenlijkbaar is, maar hetzij van zeer incidentele betekenis zal zijn, hetzij te 
kostbaar. Technisch gezien is de combinatie van rail- en weginfrastructuur in één 
voertuig dan ook onlogisch, maar de scheiding van de technieken, die elkaar gelet op 
hun typisch tegengesteld sterke punten zo goed kunnen aanvullen, veroorzaakt nu 
eenmaal het probleem van de breuk in het vervoer. Of zo men wil met betrekking 
tot het railvervoer: de kwaal van de onvoldoende bereikbaarheid. Dat betekent, dat 
die onvoldoende bereikbaarheid dan wel hinderlijke vervoersbreuk zal moeten wor
den aangepakt, zonder de meest voor de hand liggende oplossing van eliminatie te 
kunnen toepassen! 
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Overstappen aantrekkelijker maken 

Kan het overstappen zelf dan niet ingrijpend worden verbeterd, d.w.z. de overstap-
weerstand radicaal verminderd? Niet voor niets wordt er veel inventiviteit, ont
plooid ten behoeve van kwaliteitsverbetering van het collectief openbaar vervoer in 
geconcentreerde gebieden, tegenwoordig gericht op het creëren van ideale overstap-
gelegenheden. Zonder Nederland op dit gebied uit te vlakken, zal men de school
voorbeelden op dit gebied toch elders moeten zoeken (Duitsland). 
In een goed doordacht concept van het openbaar vervoer-systeem, waarin de essen
tiële verbindingen (gericht op stads- en werkcentra) door hoogwaardig openbaar ver
voer worden verzorgd via strakke lijnen, zoveel mogelijk op vrije baan, frequent be
reden en goed beheerst, zijn de hoofdcentra (scharnierpunten) vastgesteld, waar 
tussen deze lijnen onderling het beste kan worden overgestapt. Daarnaast zijn langs 
deze hoofdlijnen subcentra gevestigd, waar op andere collectieve openbaar vervoer-
lijnen, maar ook op korte wijk-bustaxidiensten kan worden overgestapt (Spectra). 
Zowel in hoofd- als in subcentra is ook aan de overstap op de taxi gedacht, die mits 
beheerst en geëxploiteerd volgens de principes van de bustaxi een " le klasse" aan- en 
afvoer kan leveren, gemeten naar kwaliteit en prijs. 

Deze overstappunten zullen (althans voor de hoofdstromen) korte looproutes moeten 
hebben, overdekt, voorzien van goede informatie, gunstige aansluiting en bijgestuurd 
bij vertragingen; voorts nevenvoorzieningen zoals kiosk, restauratie, winkels, bagage-
kluizen. 
Wie zich realiseert, welke enorme kosten andere, hiervoor beschreven oplossingen 
met zich mee zouden brengen, beseft dat voor een fractie van deze kosten zeer fun
damentele verbeteringen in het bestaande kunnen worden bereikt! Naast geld zal er 
echter vooral een hechte samenwerking tussen alle betrokken partijen moeten 
komen 

Openbaar- en particulier vervoer samen sterker 

Een zeer belangrijk aspect is tot nu toe buiten beschouwing gebleven: het samenspel 
tussen openbaar- en particulier vervoer. Indien men er immers in zou slagen, op essen
tiële hoofdroutes zeer hoogwaardig collectief openbaar vervoer te leveren, dan is het 
ook voor de niet binnen loopbereik van de haltes/stations gevestigde personen inte
ressant om van dit openbaar vervoer gebruik te maken, mits zij er snel kunnen ko
men, ook als er geen werkelijk goede aanvoerlijnen beschikbaar zijn. Practisch iedere 
Nederlander bezit een rijwiel, resp. kan fietsen en velen beschikken over een auto. 
Gunstige toevoerroutes voor zowel fiets als auto, alsmede goede parkeer- en stallings
gelegenheid bij dergehjke haltes zijn derhalve van strategisch belang. 

Het op eenvoudige wijze kunnen huren van fietsen op het bestemmingsstation is een 
bijbehorende wens, waarbij te denken valt aan het idee van de witfiets, een zusje van 
de overigens nog steeds niet volgroeide witkar. 
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Andere technische perspectieven 

Zeker passend in het kader, maar niet in de gewenste beperkte omvang van dit ar
tikel, zij kortheidshalve vermeld dat ook op andere terreinen dan van het transport 
zelf de techniek belangrijke bijdragen kan leveren, zoals op het terrein van de 

— informatieverschaffing aan de reizigers, zoals inzake de 

— ritprijsafhandeling 

— capaciteitsverruiming van infrastructuur en materieel 

— comfortverbetering van stations en voertuigen 

— bezuiniging van energiegebruik 

— preventief en goedkoper onderhoud van de bedrijfsmiddelen. 

Samenvatting 

Ook in de toekomst zal men voor het openbaar vervoer het beste kunnen blijven uit
gaan van zowel rail- als wegvervoertechnieken, alsmede van een systeem, opgebouwd 
uit substelsels van verschillende schaalgrootte. 

In het sociaal basis-openbaar vervoer zal de aandacht gericht moeten zijn op het veilig 
stellen van redelijk vervoer, óók op het platteland en in kleine steden, waarbij de 
techniek voor de bodem in de vervoersvoorziening de bustaxi als oplossing aandraagt. 

Ter wille van hoogwaardig openbaar vervoer voor massale verplaatsingen over lange 
afstanden kunnen via spoorwegen aanzienlijk hogere snelheden worden ontwikkeld 
dan voorheen. Geheel nieuwe technieken (transrapid) lijken practisch nergens zinvol. 

In stedelijke gebieden is het antwoord op de gewenste goede kwaliteit van het vervoer 
niet gelegen in geheel automatische kleinschalige cabinestelsels, gericht op de individu
ele vraag (transurban) wegens hoge kosten, slechte inpasbaarheid en in geval van 
zwaar vervoer toch noodgedwongen functionerend als collectief openbaar vervoer. 

Het vervoer met de hoogste kwaliteit bli jf t geleverd door railvervoer op volledig 
autonome baan, maar door verbeterde beheersing en regeling van het verkeer zullen 
ook sneltrams (soms in mengvorm met metro) en snelbussen via gedeeltelijk vrije 
banen in staat zijn een goed product te leveren. 

Het aantal aldus te verzorgen verbindingen zal beperkt zijn, zodat zeer hoge eisen 
moeten worden gesteld aan de bereikbaarheid van dergelijke hoofdlijnen: door nor
male aanvoerlijnen, korte bustaxilijnen (Spectrasysteem), taxi's, soms wellicht cabine-
banen en natuurlijk fiets en auto. De overstapoutillage en de informatie aldaar zul
len nauw hierop moeten worden afgestemd. 
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Aandacht gevraagd 

en wel voor: 

o kwaliteitsverbetering van de klassieke vervoertechnieken op primaire verbin
dingen 

o betere gerichtheid en inpassing in het openbaar vervoer-systeem van secundaire 
verbindingen, soms d.m.v. cabinebanen 

o meer op de individu gerichte exploitatie van bustaxi's in tertiaire verbindingen 

o enorme krachtinspanning ter beheersing van de regelmaat van het openbaar 
vervoer 

o verbeterd samenspel tussen particulier en openbaar vervoer 

o uitgekiende overstapcentra 

o revolutionaire verbetering van de reisinformatie 

o hechte samenwerking tussen openbaar vervoer-bedrijven en overheden. 
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D E R O L V A N W E T E N S C H A P P E L I J K E K E N N I S V O O R 
D E B E L E I D S B E S L I S S I N G E N OP H E T G E B I E D 

V A N H E T V E R V O E R 

door 
Drs. A. Rühl, 

Ministerie van Verkeer en Waterstaat 

1. Inleiding: wetenschap en beleid. 

Beleidsbeslissingen kunnen alleen op verantwoorde wijze worden genomen als de be
slissers beschikken over voldoende informatie. Zij moeten zo goed mogelijk op de 
hoogte zijn van de gevolgen van maatregelen met betrekking tot het doel dat daar
mee wordt beoogd, en van de middelen die moeten worden ingezet, maar ook van de 
neveneffecten die eruit kunnen voortvloeien. De wetenschap kan er toe bijdragen 
deze informatie te verschaffen. 

Het voorgaande is van toepassing op elke sector van het beleid. Bij het nemen van een 
beslissing over het te voeren beleid is inzicht gewenst in de gevolgen van dit beleid 
voor het besteedbaar inkomen, de bedrijfsresultaten van ondernemingen, de over
heidsfinanciën, de concurrentiepositie ten opzichte van het buitenland, enz. Soms 
zijn deze gevolgen direct bepaalbaar, soms treden zij slechts langs indirecte weg aan 
de dag. Bij beslissingen over de duur van het universitaire onderwijs moet worden 
gekeken naar de gevolgen voor de kwaliteit van de opleiding en de kosten ervan, maar 
ook naar de gevolgen voor de arbeidsmarkt van een verandering in studieduur en de 
mogelijkheid voor Nederlandse wetenschapsmensen bij te dragen tot de ontwikkeling 
van nieuwe ideeën. In de volgende beschouwingen zullen wij ons, gezien het gebied 
dat dit tijdschrift bestrijkt, bepalen tot de bijdragen die de wetenschap kan leveren 
tot de beleidsbeslissingen in of met onmiddellijke consequenties voor de vervoer-
sector. 

Hoewel men bij beleidsbeslissingen meestal in de eerste plaats denkt aan beslissingen 
van overheidsinstanties en in tweede instantie aan die van bedrijven moet niet uit het 
oog worden verloren dat het beleid dat door particulieren met betrekking tot het ver
voer wordt gevolgd misschien wel de belangrijkste bepalende factor is voor de afwik
keling van althans het personenvervoer. 

Er heeft zich in het beleid met betrekking tot verkeer en vervoer een ontwikkeling 
voorgedaan die de aard van de voor het nemen van beleidsbeslissingen nodige infor
matie sterk heeft beihvloed. 

Gedurende vele eeuwen zijn de beleidsbeslissingen van de overheid gericht geweest op 
het tot stand brengen van voldoende vervoervoorzieningen, om strategische, ten dele 
zelfs militair-strategische, redenen, en in verband met de omvang van een geconsta
teerde vervoerbehoefte. 
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De bedrijven richtten zich op het vinden van een structuur om hun produktie die op 
langere termijn een zo gunstig mogelijk bedrijfsresultaat bood, en de particulieren 
maakten voor hen een zo gunstig mogelijke keuze uit de beschikbare vervoermoge-
lijkheden, en kozen hun woonplaats en de plaats van hun andere activiteiten op zo
danige wijze dat hun normale verplaatsingspatroon niet te veel moeilijkheden zou op
leveren. De beslissingen van de overheid hadden daarbij vooral betrekking op de aan
leg van infrastructuur, de beslissingen van de vervoerbedrijven op aanschaf en gebruik 
van vervoermiddelen, de beslissingen van overige bedrijven en particulieren op aan
schaf en gebruik van eigen vervoermiddelen, gebruik van de door vervoerbedrijven 
aangeboden diensten en vestigingsplaatskeuze. 

2. De behoefte aan wetenschappelijke kennis van de overheid 

Regeringen hebben er van oudsher naar gestreefd het vervoer van personen en goede
ren tussen de verschillende delen van hun grondgebied mogelijk te maken. De ont
sluiting geschiedde daarbij met de techniek van de t i jd , en op een wijze aangepast aan 
de geografische omstandigheden (de binnenscheepvaart kwam in een vlak land als 
Nederland eerder in aanmerking dan b.v. in Zwitserland). 
Zoals reeds gezegd speelde ook de behoefte aan verplaatsing van militairen, hun 
strijdmiddelen en voorraden een rol. In sommige landen werd ook rekening gehouden 
met de behoeften van het grensoverschrijdend vervoer. Dit was in ieder geval nood
zakelijk voor van de zee afgesloten landen en landen met een belangrijke doorvoer-
functie. Ook was de mogelijkheid van snel grensoverschrijdend vervoer van militairen 
voor sommige regeringen aantrekkelijk. 

Gedurende bepaalde perioden vond de planning van de vervoerinfrastructuur op 
Europese schaal plaats, en vele nog thans druk gebruikte wegen die dateren uit de 
Romeinse tijd of van Napoleon laten zien dat al lang geleden iets werd bereikt waar
over men bij de Europese Gemeenschappen nog slechts kan praten. 

De kennis nodig voor het nemen van beleidsbeslissingen met betrekking tot deze 
"strategische" netten is grotendeels van economisch-geografische of technische aard: 
men moet weten waar de voornaamste steden, industriegebieden, mijngebieden, 
havens e.d. liggen, en men moet technische oplossingen kunnen ontwerpen om deze 
centra van activiteiten met elkaar te verbinden. 

Op vele relaties heeft de vraag naar vervoer een zodanige omvang bereikt, dat "een" 
verbinding van de passend geachte kwaliteit niet voldoende was om aan de vraag naar 
vervoer tegemoet te komen. Wegen, spoorwegen en kanalen moesten worden uitge
breid, of parallelle verbindingen moesten worden aangelegd. Enerzijds was het hier
voor nodig dat verder technisch inzicht wordt verkregen in de aanleg en de capaci
teit van bredere verbindingen, anderzijds in de omvang van de te verwachten ver
keersstromen. Eerstgenoemde kennis vormt een verdere ontwikkeling van de tech
nische kennis die al nodig was voor het ontwerpen van de basisverbindingen, laatst
genoemde vormt een onderdeel van de economische wetenschap: de kennis van fac
toren die de vraag naar een produkt bepalen. 
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Merkwaardigerwijze werd de kennis op dit laatste gebied, althans voor het wegvervoer, 
ontwikkeld als een specialisatie binnen de studie van de civiele techniek, en kwam 
daarmee feitelijk los te staan van zijn wetenschappelijke onderbouwing. Weliswaar 
werd in vele landen bij de opleiding van civiel technici tot "verkeerskundigen" de 
economie betrokken, maar toch kan men nog steeds bij vele discussies over de pro
blematiek rond de vraag naar vervoer een verschil in benadering constateren tussen 
degenen die voortkomen uit opleidingen in technische wetenschappen of technologie 
respectievelijk de gedragswetenschappen. Beslissingen omtrent uitbreiding van de 
capaciteit van spoorwegen werden over het algemeen binnen de spoorwegbedrijven 
genomen en kregen daardoor een geheel andere benadering. 

Naarmate de verkeersnetten ingewikkelder werden ontstond een grotere behoefte 
aan kennis omtrent de organisatie van het gebruik: verkeersregelsystemen, beveili
ging, bebakening en bewegwijzering zijn voorbeelden hiervan. Hoewel ook hier in de 
eerste plaats een beroep wordt gedaan op technische kennis, zij het vaak buiten de 
civiele techniek, is ook inzicht nodig in de wijze waarop mensen op vormgeving van 
de weg en signalen reageren: zie hier een gebied waar de gedragswetenschappen onze 
kennis kunnen helpen verdiepen. 

Sinds enkele decennia doet zich, ook in Nederland, een ontwikkeling voor in het be
leid die het minder vanzelfsprekend maakt dat aan elke behoefte aan vervoer wordt 
tegemoet gekomen. In de steden was het al voor de tweede wereldoorlog onmogelijk 
de wegcapaciteit aan het toenemende verkeer aan te passen zonder ernstige schade te 
doen aan de structuur van de stad en aan het stadsbeeld. In de zestiger jaren begon 
men zich hier te lande af te vragen of men voort kon gaan met de aanpassing van het 
interlokale wegennet aan het snel groeiende verkeer. Aan het Nederlands Economisch 
Instituut werd in 1967 een opdracht verleend tot het uitvoeren van een integrale ver
keers- en vervoerstudie, die tot 1972 zou duren. 

Doel van deze studie was het verkrijgen van een inzicht in de toekomst te verwachten 
vervoerstromen, de behoefte aan hoofdwegen voor het wegverkeer en spoorwegen, en 
de daarvoor benodigde investeringen. Bij de bepaling van deze behoefte werd uitge
gaan van een sociaal-economisch rentabiliteitscalculatie. *) 

Het stond dus niet langer voorop dat aan de vraag naar vervoer zou moeten worden 
tegemoetgekomen, een toetsing zou moeten plaatsvinden of de maatschappelijke of
fers die gepaard gaan met het tegemoetkomen aan de vraag naar vervoer opwegen 
tegen de daardoor veroorzaakte baten. 

Helaas kon dit ambitieuse doel niet worden verwezenlijkt. 

*) Nederlands Economisch Instituut, rapport betreffende Integrale Verkeers- en Vervoer
studie, Staatsuitgeverij, 's-Gravenhage, 1972, p. 1-3. 
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Het verplaatsingspatroon wordt in de studie als niet variabel beschouwd, zoals in het 
rapport gezegd wordt "uit praktische overwegingen", die later blijken te berusten op 
onvoldoende kennis omtrent de gevolgen van maatregelen om de omvang van het ver
voer te beihvloeden. *) Voor de vervoerwijzëkeuze worden per prognosejaar steeds 
twee varianten gehanteerd. 

Men heeft het N.E.I. wel eens verweten dat de studie was gebaseerd op voortzetting 
van het gangbare beleid. Dit verwijt is ten onrechte, de kennis die nodig is om anders 
te doen schoot te kort, zowel bij het N.E.I. en de andere betrokkenen als elders in 
Nederland en het buitenland. 

Bij de N.E.I.-studie stond, gegeven de naam van het Instituut niet verbazingwekkend, 
de economische wetenschap in het middelpunt van de in de studie gebruikte weten
schappelijke kennis. Toch werd in aanzienlijke mate gebruik gemaakt van technische 
kennis en kennis op het gebied van het milieu en de ruimtelijke ordening. Ook wer
den toekomstige ontwikkelingen op het gebied van recreatie en vrije tijd verkend. 
Deze kennisgebieden waren echter niet voldoende om de geheimen van het vervoer-
proces te ontrafelen. De wijze waarop de gebruikers, in het bijzonder in het personen
vervoer, op wijzigingen in het vervoersysteem reageren is in belangrijke mate afhanke
lijk van de indrukken die dit systeem, c.q. de wijzigingen daarin, op hen maakt, en 
van hun sociale relatiepatronen. De psychologie en de sociologie moeten te hulp 
komen om ons inzicht te verschaffen in het tot stand komen van deze reacties, en 
in de mogelijkheden door beleidsmaatregelen de beslissingen van reizigers en ver
laders te beihvloeden. 

Reeds in 1968 organiseerde de C.E.M.T. een ronde tafel gewijd aan de psychologische 
motivering en de econometrische benadering van de vervoerwijzëkeuze, maar aan
vankelijk drong de psychologie slechts aarzelend door in het kennisapparaat dat voor 
de voorbereiding van beleidsbeslissingen wordt gebruikt. 

Een vroeg voorbeeld van een psychologisch onderzoek ten behoeve van de beleids
voorbereidingen in Nederland is het motivatieonderzoek indertijd uitgevoerd door 
drs. A.AJ . van den Broecke in het kader van de werkzaamheden van de Commissie 
Bevordering Openbaar Vervoer Westen des lands. **) 

Uit dit onderzoek bleek de grote betekenis van de aanwezigheid van parkeergelegen
heid bij de beslissing al of niet van de auto gebruik te maken, en het is wellicht mede 
aan dit onderzoek te wijten dat het parkeerbeleid in het kader van het totale beleid 
ten aanzien van het stadsvervoer zoveel aandacht heeft gekregen. 

De laatste jaren wordt steeds meer aandacht gegeven aan toepassingen van psycholo
gie en sociologie, in het bijzonder met betrekking tot de vraag naar personenvervoer. 

*) N.E.I., op. cit. p. 4 en 8. 
*) drs A.AJ. van den Broecke, Motivatieonderzoek vervoersgewoonten in de agglomeraties 

Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, 1970, 3dln. 
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3. De behoefte aan wetenschappelijke kennis van de vervoerbedrijven. 

De in het voorgaande uitvoerig beschreven ontwikkeling van de beleidsvorming bij de 
overheid, en de verschuiving in de wetenschappelijke onderbouwing daarvan heeft 
zich voor de vervoerbedrijven in mindere mate voorgedaan. De wetenschappelijke 
onderbouwing van beslissingen van bedrijven doet van oudsher een beroep op kennis 
uit het gebied van de technische wetenschappen en de bedrijfseconomie. Ook hier 
echter is het gebied waaruit de vervoeronderneming zijn kennis moet putten verruimd. 

Deze verruiming geschiedt zowel ten behoeve van het interne beheer van de onderne
ming, en wel in het bijzonder het personeelsbeleid, als voor het externe optreden op 
de vervoermarkt, en in de vele overleg- en samenwerkingsorganen die zijn gevormd 
om de belangen van de onderneming te behartigen. 

De omvang van de vervoeronderneming is zeer verschillend: de nationale spoorweg
ondernemingen hebben tienduizenden werknemers, de kleine vrachtauto-ondernemer 
en of schipper is vaak geheel aangewezen op zijn eigen arbeid en die van zijn gezins
leden. 

De omvang van de in de onderneming te nemen beleidsbeslissing en de behoefte aan 
wetenschappelijke kennis daarvoor varieert met de omvang van de onderneming. 

In het bijzonder de spoorwegmaatschappijen beschikken van oudsher over een om
vangrijk research-apparaat, en besteden ook wel onderzoek uit. Toch kunnen ook de 
kleinste ondernemers hun beleidsbeslissingen niet nemen zonder gebruik te maken 
van de resultaten van wetenschappelijk onderzoek . Iedere ondernemer in het wegver
voer, zelfs de kleinste, moet zelfs een examen afleggen o.m. onderdelen techniek, 
bedrijfseconomie en recht. 

4. De behoefte aan wetenschappelijke kennis van de gebruikers 

Dat de overheid en de vervoerbedrijven ter voorbereiding van hun beleidsbeslissingen 
behoefte hebben aan door wetenschappelijk onderzoek verkregen kennis is zo lang
zamerhand geen verbazingwekkende uitspraak meer. Dat dit ook geldt voor reizigers 
en verladers behoeft enige nadere uitleg. 

Grote verladers en grote bedrijven waarvan de werknemers veel moeten reizen, kun
nen en moeten zich permitteren veel aandacht te besteden aan de wijze waarop dit 
vervoer het beste kan geschieden. Bij het goederenvervoer gaat het daarbij om een af
weging tussen de verschillende vormen van eigen en beroepsvervoer, bij welke afwe
ging niet alleen de kosten van het vervoer zelf, maar ook de relatie tussen de organisa
tie van het vervoer en de organisatie van produktie, opslag en distributie aandacht 
moeten krijgen. Bij het personenvervoer gaat het eveneens niet alleen om de kosten 
met het vervoer jemoeid, maar ook om de invloed van de vervoerwijze op de gebruiks
mogelijkheden van de werktijd, en de vermoeidheid die van het reizen het gevolg kan 
zijn. 
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Ook kleine verladers en individuele reizigers hebben behoefte aan kennis om een wel
overwogen beslissing te kunnen nemen. Uit verschillende onderzoekingen is gebleken 
dat men zich veelal niet realiseert welke keuzemogelijkheden bestaan, en dat men 
ook de consequenties van een bepaalde keuze lang niet altijd doorziet. 

Het consumentenonderzoek dat de laatste tijd tot ontwikkeling komt, overigens 
grotendeels buiten de vervoersector, is er op gericht de consumenten meer informatie 
te verschaffen over de keuzemogelijkheden. Een dergehjke voorlichting kan zowel be
trekking hebben op de kosten van het gebruik van verschillende vervoermiddelen, als 
op de mogelijkheden die deze bieden. 

Onder de beslissingen van gebruikers zijn niet alleen de directe keuze betreffende ver-
voermogelijkheden van belang, maar ook de beslissingen betreffende wonen, werken, 
schoolbezoek e.d. Deze beslissingen leggen het verplaatsingspatroon in belangrijke 
mate vast, hoogstens de vervoerwijze kan nog variëren. Vestigingsbeslissingen worden 
vaak genomen zonder een voldoende inzicht in de daarmee samenhangende verplaat
singsomstandigheden. "Op 20 autominuten van de Dam" is wellicht op zondag reali
seerbaar, maar zeker niet tijdens de spits op werkdagen. 

Het is ook van belang dat inzicht wordt verkregen in de verkeersituatie waarmee men 
werkelijk zal worden geconfronteerd, d.w.z. tijdens de spits en als ook de andere 
nieuw te bouwen huizen gereed en bewoond zijn. Het openbaar vervoer zal dan 
meestal beter zijn dan op het moment van de beslissing, maar het autoverkeer bijna 
altijd slechter. Vanzelfsprekend kan een aspirant-bewoner van een nieuw huis zich 
deze informatie niet verschaffen, wellicht past het in het ruimtelijk beleid van de over
heid informatie te verschaffen over de in de toekomst te verwachten verkeers- en ver-
voermogelijkheden, en dan liefst op een wat minder algemene wijze dan de mede
delingen dat terughoudendheid zal worden betracht bij de aanleg van wegen en dat 
het voorzieningsniveau van het openbaar vervoer zal worden aangepast aan de vraag. 

5. Interne adviseurs 

Grote bedrijven en overheidsinstanties kunnen het zich permitteren gekwalificeerde 
krachten in dienst te houden die zich wijden aan verdieping van wetenschappelijke 
kennis en toepassing van deze kennis ten behoeve van de onderbouwing van beleids
beslissingen. Er kan een zekere mate van specialisatie optreden naar verdieping en 
toepassing van kennis, maar een al te sterke scheiding is onmogelijk en ongewenst. 

Men kan enerzijds niet voorkomen dat degenen die met de aanwezige wetenschappe
lijke kennis analyses uitvoeren ter voorbereiding van beleidsbeslissingen zich bewust 
worden op welke punten de kennis te kort schiet, en dat zij zich inspannen deze 
tekorten aan te vullen. Anderzijds is het gewenst dat de verdieping van kennis wordt 
gericht op die gebieden waar dit oogpunt van de te nemen beleidsbeslissingen de 
meeste behoefte bestaat. 
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Vele discussies hebben plaatsgehad over de plaats van de interne adviseurs, ook wel 
aangeduid als de analysten, in het apparaat van de besluitvorming. De gangbare me
ning op dit gebied is dat nauwe contacten en een regelmatige dialoog tussen analys
ten en beslissers vereist zijn, maar dat een vermenging van beide groepen moet wor
den afgewezen. 

De analyst moet zo veel mogelijk voor de beslissing relevante feiten en gegevens ver
zamelen en op objectieve wijze presenteren, en wel op een zodanige wijze dat de be
slisser een zo duideHjk mogelijk inzicht krijgt in de consequenties van de alternatie
ven waaruit moet worden gekozen. De beslisser moet dan de voor- en nadelen af
wegen en uiteindelijk een beleidskeuze doen. Iedere groep heeft zijn eigen verant
woordelijkheid, em deze kan het best worden gerealiseerd door een onafhankelijke 
opstelling. Een geregelde en open communicatie is echter nodig, ten behoeve van het 
onderling begrip en ter wille van de doeltreffendheid van de analyse. 

6. Externe adviseurs 

Overheidsorganen en bedrijven die niet groot genoeg zijn om zelf over een staf van 
deskundigen te beschikken kunnen een beroep doen op externe adviesbureaus, en 
deze kunnen ook pieken in de behoefte van instanties die wel over eigen adviseurs 
beschikken opvangen. 

Er is echter meer: men ziet vaak dat diensten of bedrijven die zelf over een staf van 
deskundigen adviseurs beschikken regelmatig een beroep doen op externe adviseurs. 
Er is reden even sül te staan bij de vraag hoe dit komt. 

In het voorgaande hebben wij gezien dat de advisering ten behoeve van beleids
beslissingen een beroep doet op een groot aantal zeer uiteenlopende discipHnes. 
Zelfs voor grotere bedrijven en overheidsinstanties is het moeilijk deze alle in eigen 
huis te hebben. 

Als steeds dezelfde personen adviseren ten behoeve van een bepaalde categorie be
leidsbeslissing is een zekere verstarring niet te voorkomen, het is daarom gewenst zo 
nu en dan anderen in te schakelen. Dit leidt ook tot de conclusie dat een langdurige 
vaste relatie tussen één adviesbureau en een opdrachtgever minder gewenst is. Het 
kan vaak zeer verhelderend zijn als een ander eens zijn licht laat schijnen over een 
vraag waarvoor de oplossing al lang gevonden of onvindbaar is. De kennis nodig ten 
behoeve van beleidsbesHssingen is meestal niet aan één gebied of land gebonden. 
Elders, ook in het buitenland, verkregen inzichten kunnen ons vaak van nut zijn. 
Vandaar dat er regelmatig een beroep wordt gedaan op buitenlandse onderzoek
bureaus, en dat Nederlandse bureaus veel opdrachten uit het buitenland aanvaar
den. Tenslotte kan de inschakeling van een externe consultant een grotere mate van 
onafhankelijkheid garanderen dan als alleen een beroep wordt gedaan op adviseurs 
die in dienst zijn van de instantie die de beleidsbeslissing moet nemen, ook al mag 
van dezen, zoals in de vorige paragraaf uiteengezet, eveneens een onafhankelijk oor
deel worden verwacht. 
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De inschakeling van externe adviseurs betekent niet dat de instantie die het advies 
vraagt na het formuleren van de adviesvraag rustig kan gaan zitten wachten op het 
eindrapport. Een zorgvuldige begeleiding van de studie is vereist ten einde te waar
borgen dat de studie inderdaad voldoet aan de behoeften van de opdrachtgever, en 
hiermee is veel tijd van deskundige medewerkers gemoeid. Talrijk zijn de studies die 
niet, of althans niet optimaal zijn geslaagd wegens onvoldoende begeleiding. 

Adviesbureaus zijn, eveneens vervoerbedrijven, ondernemingen die er op uit zijn hun 
produktiecapaciteit zo regelmatig mogelijk bezet te houden. Zij zullen dus bij voor
keur opdrachten aanvaarden die zich over een langere tijd uitstrekken en een regel
matige stroom van werk garanderen. Voor studies die verdieping van kennis beogen 
is dit bij een goede planning ook wel mogelijk, het komt echter regelmatig voor dat 
er vrij plotseling een beleidsvraag opdoemt waarvoor een onderzoek nodig is. Er moet 
dan vaak binnen korte tijd een omvangrijke studie worden verricht, en de onderzoek
bureaus moeten in staat zijn dergelijke opdrachten aan te nemen. De verhouding 
tussen de voor zo'n onderzoek in te zetten capaciteit en de totale capaciteit van het 
instituut speelt hierbij uiteraard een rol: een relatief groot instituut zal zo'n plotse
linge opdracht gemakkelijker op zich kunnen nemen dan een relatief klein. 

7. Verbreiding van kennis 

Juist voor de kleinere vervoerbedrijven en gebruikers van het vervoer is het niet zo 
zeer van belang dat er deskundige adviseurs bestaan als wel dat de beschikbare kennis 
gemakkelijk toegankelijk is. Hieraan ontbreekt helaas nog het een en ander. 

Het verst is men op dit gebied gevorderd voor de ondernemingen in het goederen
vervoer over de weg. Deze, meestal kleinere ondernemingen worden via cursussen af
gerond met een examen vertrouwd gemaakt met de kennis die voor de bedrijfsvoe
ring het belangrijkste is. Zij hebben daardoor de mogelijkheid bijvoorbeeld na te gaan 
hoe de kosten van elke vervoerprestatie moeten worden vastgesteld, en kunnen een 
berekening hiervan ook uitvoeren. 

Verbreiding van kennis onder de gebruikers van het vervoersysteem is nog verre van 
bevredigend. Verladers, en vooral reizigers, weten slechts zelden hun weg te vinden in 
het woud van mogelijkheden die het vervoersysteem biedt, en het is geen uitzonde
ring dat door gebrek aan informatie over de mogelijkheden van het beroeps (open
baar) vervoer gebruik wordt gemaakt van het eigen vervoer. *) 

Kinderen worden op de lagere school opgeleid tot weggebruikers (verkeersles!), 
maar als regel niet tot openbaar vervoer gebruikers. Het lesmateriaal dat NS hiervoor 
beschikbaar heeft gesteld wordt op lang niet alle scholen gebruikt, en het openbaar 
vervoer behoort blijkbaar nog niet tot de delen van de wereld die moeten worden 
verkend. 

*) table ronde 34, Motifs psychologiques qui guident les usagers, CEMT, Paris, 1977, 
page 39. 
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De marketing-activiteiten van de openbaar vervoerbedrijven dragen bij tot het opvul
len van een lacune, maar zijn hiervoor niet genoeg. Overheid en bedrijfsleven gezamen
lijk zullen, op basis van wetenschappelijk onderzoek, een programma moeten ontwik
kelen om te bewerkstelligen dat de gebruikers van het vervoersysteem over alle infor
matie kunnen beschikken die zij nodig hebben. 

8. Opleiding 

De advisering van degenen die belast zijn met het nemen van beleidsbeslissingen doet 
beroep op de resultaten van vele wetenschappen, en vergt werkzaamheden van uit
eenlopende aard, van grensverleggend wetenschappelijk onderzoek tot vrij eenvoudig 
administratief werk. De opleidingseisen die voor deze werkzaamheden moeten wor
den gesteld zijn eveneens zeer gevarieerd. 

Voor sommige taken bestaat behoefte aan een gedegen wetenschappelijke opleiding, 
gericht op het zelfstandig verrichten van fundamenteel onderzoek, voor andere is 
meer behoefte aan toepassing van kennis, technieken of rekenmethoden. Voor beide 
groepen van taken, die overigens niet scherp van elkaar kunnen worden onderschei
den, geldt dat de opleiding niet eindigt bij het verlaten van wetenschappelijk of be
roepsonderwijs, maar wordt voortgezet tijdens de beroepsuitoefening, binnen de 
eigenlijke werkkring, en door het bijwonen van cursussen en conferenties op vak
gebied. Vooral het laatste kan zeer nuttig zijn, omdat daar de gelegenheid bestaat 
kennis te nemen van recente ontwikkelingen in het wetenschappelijk denken die nog 
niet tot de literatuur zijn doorgedrongen, en er mogelijkheden zijn tot mondelinge 
gedachtenwisseling met onderzoekers die werkzaam zijn op eenzelfde probleem
gebied. 

De opleiding voor een werkkring op het gebied van het vervoer kan op twee manieren 
worden georganiseerd. Men kan uitgaan van een gebied van wetenschap (economie, 
elektrotechniek, psychologie enz.) en daaruit zoveel mogelijk de onderdelen kiezen 
die voor de vervoerproblematiek relevant zijn. Een andere mogelijkheid is een op
leiding te organiseren rond de problemen waarmee men in de vervoersector wordt 
geconfronteerd, en daarbij elementen van verschillende wetenschappen te betrek
ken. De tweede benadering is meer gericht op een bepaalde categorie van beroepen 
en geeft daardoor een wat kwetsbaarder positie op de arbeidsmarkt, en moet nood
gedwongen meer aan de oppervlakte blijven. Voor degenen die zich zullen bezig
houden met fundamenteel wetenschappelijk onderzoek is daarom de eerst benade
ring het beste, en het valt toe te juichen dat het wetenschappelijk onderwijs in 
Nederland volgens deze benadering georganiseerd is, al kan de specialisatie van de 
verkeerskunde in het kader van de civiele techniek wellicht als een aanzet worden 
beschouwd. In het buitenland komen wel specifiek op het vervoer gerichte weten
schappelijke opleidingen voor. 
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9. Communicatie tussen de wetenschappen 

In het voorgaande, en met name in paragraaf 2, hebben wij gezien dat voor de advise
ring van degenen die belast zijn met het nemen van beleidsbeslissingen een beroep 
moet worden gedaan op een groot aantal verschillende wetenschappen. Deze advise
ring kan daarom alleen op bevredigende wijze geschieden als de beoefenaren van die 
verschillende wetenschappen elkaar kunnen begrijpen en tot een synthese van hun 
bijdragen kunnen komen. 

Bij de beoefening van een tak van wetenschap, en dit geldt vooral als het gaat om een 
zeer gespecialiseerd gebied, bestaat de neiging bij de beoefenaren zich nauw aan een 
te sluiten. Zij ontwikkelen een terminologie dank zij welke zij onderling elkaar zeer 
goed begrijpen, maar die voor buitenstaanders moeilijk toegankelijk is. Vaak ook gaat 
de belangstelling voor het eigen vakgebied gepaard met een gebrek aan belangstelling 
en begrip voor de bijdrage van andere wetenschappen die zich met het zelfde pro
bleemveld bezig houden. 

Deze benadering leidt tot afzonderlijke, soms tegenstrijdige adviezen door hun 
terminologie voor de beslissers moeilijk toegankelijk zijn, en kan daardoor een rem 
gaan vormen op de toepassing van de wetenschap ter voorbereiding van beleids
beslissingen. 

Een principieel andere benadering is, beoefenaren van verschillende wetenschappen 
bijeen te brengen in teams gericht op bepaalde probleem-gebieden, waarbij ervoor 
moet worden gezorgd dat de leden van he team zoveel van eikaars vakgebied begrij
pen dat een synthese binnen het team mogelijk is. Een dergehjke methode bevordert 
ook het gebruik van een algemeen begrijpbare terminologie. 

10. Communicatie tussen wetenschapsbeoefenaren en beslissers 

Kan de communicatie tussen wetenschapsbeoefenaren onderling al moeilijkheden 
opleveren, die tussen hen en de beslissers kan dat zeker. Van de kant van de eerst
genoemde groep moet worden gezorgd voor een duidelijke uiteenzetting van de be
reikte conclusies, zonder gebruik van vakjargon of ingewikkelde wiskundige for
mules. Van de andere kan dient vooral de probleemstelling duidelijk te worden ge
formuleerd. 

Ter verbetering van de communicatie is het gewenst de schriftelijke uitwisseling van 
gedachten aan te vullen met een mondelingen, in ieder geval in het stadium van de 
probleemstelling en van het trekken van de conclusies, maar zo nodig ook nog één 
of meer keren onderweg. Dergelijke gesprekken kunnen leiden tot het voor een doel
matige advisering vereiste wederzijds begrip voor eikaars behoeften en mogelijkheden, 
en kunnen bovendien het besluitvormingsproces versnellen. Zij zouden bij iedere be
langrijke advisering regel moeten zijn. 
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11. Slotbeschouwing 

Uit het voorgaande kan worden afgeleid dat beleidsbeslissingen op het gebied van het 
vervoer, wil men deze althans met inzicht in de consequenties ervan nemen, beroep 
doen op velerlei gebieden van wetenschappelijke kennis. Een goede communicatie 
tussen de beoefenaren van deze wetenschappen onderling en de beslissers is een voor
waarde voor een doelmatige advisering. 

Men dient echter te beseffen dat onze kennis op vele gebieden nog in de kinder
schoenen staat. De wetenschapsmensen moeten hiervoor uit durven komen en de 
beshssers moeten er begrip voor hebben. Dit stelt hoge eisen aan beide kanten. Juist 
gezien deze situatie is krachtige voortzetting van fundamenteel onderzoek vereist. 
Dit mag niet, zoals zo vaak dreigt te gebeuren, weggedrukt worden door vragen waar
binnen korte tijd een antwoord op moet worden gegeven. De richting van dit funda
mentele onderzoek moet worden aangegeven door degenen die zo dicht staan bij het 
nemen van beleidsbeslissingen dat zij de behoefte aan kennis goed kunnen overzien. 

456 



KOOPERATION IM ÖFFENTLICHEN PERSONENNAHVERKEHR 
IN DER BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 

von 
Dr. fur. Hanns Beck, 

President der Bundesbahndirektion, Kóln 

1 Die Lage 

Das Thema "Kooperation im Offentlichen Personennahverkehr" ist international, 
denn jedenfalls im Westen Europas lassen sich die dringenden Problème der Sicherung 
und Verbesserung der Mobilitat einerseits und der energiesparenden und umwelt-
freundlichen Gestaltung des Verkehrs und der Entlastung der Innenstadte in den 
grossen Ballungsraumen andererseits nur durch wirksamste und engste Zusammen-
arbeit aller Verkehrstrager lösen. 

Das Automobil — insbesondere der Personenkraftwagen — kann sicherlich für einen 
überschaubaren Zeitraum in seiner Bedeutung nicht in Frage gestellt werden. Als 
alleiniger Verkehrstrager kommt es nach allen Erfahrungen nicht in Betracht, denn 

— eine autogerechte Stadt kann es nicht geben 
— es steht nicht jedermann zur Verfiigung; so wird zwar klinftig jeder zweite 

Biirger in Deutschland über einen Personenkraftwagen verfügen, trotzdem 
bleibt eben doch etwa die andere Halfte der Bevölkerung auf andere Verkehrs-
mittel angewiesen 

— höhere Verkehrssicherheit, geringerer spezifischer Energieverbrauch und ge
ringere Umwelbelastung sowie kleinerer Raumbedarf — um nur einiges zu 
nennen — sprechen für den Offentlichen Personennahverkehr. Daher ist zwar 
eine mobile Gesellschaft das Ziel, eine automobile Gesellschaft ist nicht mög-
lich. 

2 Die Aufgabe 

Es gilt also, durch den Offenthchen Personennahverkehr eine leistungsfahige und 
attraktive Alternative und Erganzung für den Individualverkehr zu fördern. Dem 
stejien für den Offentlichen Personennahverkehr vor allem folgende Hindernisse 
entgegen: 

Wahrend der Individualverkehr durchweg ein positives Image hat: 
Dynamisch, jung, modern, frei und freizügig, jederzeit verfügbar, 

so haftet, dem Offentlichen Personennahverkehr durchaus ein negatives Image an 
wie etwa: 
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Bindung an Fahrplane, unübersichtliche Linienführung, ebenso wie eine Viel-
zahl von unterschiedlichen Tarifen. 

So spricht man in Deutschland auch heute noch von den sogenannten 4 A, die im 
wesentlichen Kunden des Öffentlichen Nahverkehrs sein, namlich den Armen, den 
Alten, den Auszubildenden und den Auslandern. 

Es stellt sich nun die Aufgabe, den Öffentlichen Personennahverkehr zu verbessern, 
im wesentlichen durch Modernisierung und Ausbau der Infrastruktur und durch eine 
Verbesserung der Organisation. 

Beide Aufgaben hat man in der Bundesrepublik Deutschland schon seit langem er-
kannt. Seit 1964 ist immer wieder in zahkeichen Erklarungen und Entschliessungen 
der Parlamente des Bundes und der Lander und der Gemeinden sowie auch der Re-
gierungen die Förderung des Öffentlichen Personennahverkehrs als eine wesentliche 
Aufgabe der Verkehrspolitik dargestellt worden. 

3 Die verkehrspolitischen und rechtlichen Massnahmen der Förderung des Offent
lichen Personennahverkehrs zielen vor allem auf die BereitsteUung finanzieller Mittel 
für Investitionen in Strecken, Anlagen, Fahrzeugen und Geraten wie auch für die Ab-
geltung von Betriebsverlusten und schliesslich auch zur Senkung von Betriebskosten 
wie etwa durch Steuererleichterungen. 

So wurde hierdurch der Ausbau der Nahverkehrsnetze in den Ballungsraumen nach-
haltig vorangetrieben und die Verbesserung der Organisation des Offentlichen Per
sonennahverkehrs gefördert. Zur Zeit sind 10 U-Bahn-Netze einschliesslich Stadt-
bahnnetzen im Ausbau. 6 S-Bahn-Netze der Deutschen Bundesbahn sind in einem 
underschiedlichen Ausbaustadium. 

4. Die Kooperation im öffentlichen Personennahverkehr allgemein. 

4.1. In der Bundesrepublik Deutschland wird er Öffentliche Personennahverkehr 
von ca. 180 kommunalen Verkehrsunternehmen, der Deutschen Bundesbahn, zur 
Zeit auch noch der Deutschen Bundespost und von zahlreichen privaten Unter-
nehmen bedient, die rechtlich und wirtschaftlich völlig selbstandig sind. Mit Aus-
nahme des Schienenverkehrs der Deutschen Bundesbahn wird für jede betriebene 
Linie eine besondere staatliche Genehmigung erteilt. Regionale Konzessionen gibt 
es nicht. 

Die einzelnen Unternehmen hatten 1976 etwa die folgenden Anteile am Öffent
lichen Personennahverkehr: 
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Tabelle 1 

Verkehrsanteile (1976) 

beförderte 
Personen 

Verkehrs-
leistung 

(km) 

mittlere 
Reiselang 

Kommunale Verkehrsunternehmen VÖV 62% 37% 5 km 
DB (Schiene und Bus) 19% 33 % 15 km 
DBP 5 % 7 % 13 km 
nicht bundeseigene Eisenbahnen (NE) 3 % 3 % 9 km 
Private Unternehmen 11 % 20 % 15 km 

4.2. Es bestehen mehr als 160 Kooperationen verschiedenster Rechtsformen und 
Intensitat in der Bundesrepublik Deutschland. An den meisten sind Deutsche Bundes
bahn und Deutsche Bundespost beteiligt. Im einzelnen unterscheidet man die folgen-
den Grundformen der Zusammenarbeit: 

1. Übergangstarife und gegenseitige Anerkennung von Fahrausweisen: 
Mehrere Unternehmen vereinbaren tarifliche Übergangsregelungen zwi-
schen einzelnen Linien oder Netzen beziehungsweise sie erkennen die 
Fahrausweise des anderen Unternehmens auf ihren Linien oder Netzen 
an. 

2. Tarifgemeinschaft: 
Mehrere Unternehmen haben einen gemeinsamen Tarif. 

3. Verkehrsgemeinschaft: 
Mehrere Unternehmen haben nicht nur einen gemeinsamen Tarif, sie 
stellen auch einen gemeinsamen Fahrplan auf und bilden unter Umstan-
den auch ein gemeinsames Verkehrsnetz. 

4. Verkehrsverbiinde: 
Die engste und intensivste Form der Zusammenarbeit bilden die Verkehrs
verbiinde. 
Mehrere Unternehmen bilden eine gemeinsame Organisation, auf die sie 
wichtige Aufgaben übertragen: Insbesondere Tarif, Fahrplankoordinierung, 
Gestaltung des Verkehrsnetzes, Verkehrsforschung und -planung, Marke
ting, Werbung und Offentlichkeitsarbeit, Einnahmenaufteilung. Die Un
ternehmen behalten dabei ihre rechtliche Selbstandigkeit. Sie bleiben auch 
Inhaber ihrer Linienrechte. Es gehort zum Wesen des Verkehrsverbundes, 
dass die Deutsche Bundesbahn auch mit ihrem Schienenverkehr eingebun-
den ist. Es bestehen in der Bundesrepublik Deutschland zur Zeit die fünf 
Verkehrsverbiinde: 
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TabeJle 2 

Verbundraum Flache Einwohner Einwohner Griin dungs- Beginn des 
km 2 Mio je km2 datum Verbund-

verkehrs 

Hamburg — H W 3.000 2.440 813 29.11.1965 1.1.1967 
München M W 5.000 2.225 445 5. 4.1972 26.5.1972 
Frankfurt - FVV 2.182 2.440 1.118 27. 6.1973 26.5.1974 
Stuttgart w s 1.190 1.500 1.260 2. 1.1978 1.9.1978 
Rhein - Ruhr — VRR 5.023 7.700 1.533 30.10.1978 1.1.1980 

Grossraumverkehr 
Hannover 2.287 1.100 481 4. 3.1970 30.12.1970 

So hat ein Verkehrsverbund die Aufgabe, ein integriertes System des Of
fentlichen Personennahverkehrs zu bilden mit einem einheitlichen Tarif, 
einem koordinierten Fahrplan und optimierten Netz. 

Die einzelnen Verkehrsverbiinde in der Bundesrepublik Deutschland haben 
in den Grundzügen dieselbe Organisation, Struktur und rechtlichen und 
wirtschaftlichen Grundlagen. Einzelmarkmale wie vor allem das finanzielle 
Engagement der Offentlichen Hand sind unterschiedlich ausgepragt. Sie 
sind zur Zeit im jüngsten und auch grössten deutschen Verkehrsverbund 
namlich dem Verkehrsverbund Rhein-Ruhr (VRR) am starkstenentwickelt. 
Deshalb erscheint es sinnvoll, den VRR in seinen Grundzügen naher dar-
zustellen. 

5 Der Verkehrsverbund Rhein-Ruhr 

5.1 Das Verbundgebiet und seine Bürger 
Der VRR wird in einem Gebiet wirken, das sich von der niederlandischen Grenze im 
Westen bis ostlich von Dortmund und Hagen und in Nord-Süd-Richtung von Hal-
tern im Norden bis Grevenbroich und Langenfeld vor die Tore von Köln erstreckt. 
Dieses Gebiet ist wohl einer der grössten polyzentrischen Ballungsraume der Erde 
überhaupt mit so bedeutenden Oberzentren wie Düsseldorf, Duisburg, Dortmund, 
Essen, Krefeld, Wuppertal und mit einigen der bedeutendsten Landkreise der Bun
desrepublik Deutschland. 
Zwischen den einzelnen Oberzentren und ihrem Umland gibt es starke Verkehrs-
beziehungen; beachtliche Verkehrsströme bestehen aber auch zwischen den einzel
nen Oberzentren. 
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Ein Vergleich mit den anderen Verbundraumen in der Bundesrepublik zeigt die be-
sondere Struktur dieses Raumes (Tab. 2,3) mit der grössten Flache, der grössten Ein-
wohnerzahl, der höchsten Einwohnerdichte und der grössten Zahl der Beteiligten. 

Tabelle 3 

Linien im VRR 

Verkehrsarten Anzahl Linienlange in km 

S-Bahn (geplant bis 1985) 7 322,8 
DB-Nahverkehr (Stand April 1977) 33 1 156,0 

StraBenbahn (Stand April 1977) 81 1 082,9 
Omnibus und Obus (Stand April 1977) . . . 584 8628,3 
Stadtbahn (geplant bis 1985) 7 ca. 70,0 (einschl. Stadtbahn (geplant bis 1985) 

Vorlauf) 
Schwebebahn Wuppertal 1 13,3 
Haltestellen ca. 10000 

5.2 Die Beteiligten am VRR 
lm VRR "verbündet" sind zunachst die hiertatigen 19 kommunalen Verkehrsunter-
nehmen, die DB und die DBP und ein weiteres kommunales Verkehrsunternehmen. 
Die Einbeziehung einiger privater Busunternehmer ist vorgesehen. Die Teilnahme am 
Verbundverkehr geschieht entweder aufgrund des Verbundvertrages unmittelbar oder 
durch Kooperationsvertrage. 

Beteiligt am VRR sind aber auch als Gewahrtrager der Bund, das Land Nordrhein-
Westfalen und der Zweckverband Verkehrsverbund Rhein-Ruhr für die rechtsrheini-
schen kommunalen Gebietskörperschaften sowie die Kooperationsgesellschaft Mitt-
lerer Niederrhein (KMN) für die linksrheinischen kommunalen Gebietskörperschaf
ten (Tab. 4). 

5.3. Die rechtlichen Grundlagen des VRR 
Der besonderen Struktur des Verbundraumes, insbesondere der grossen Zahl der Be
teiligten und dem unterschiedlichen Mass ihrer Beteiligung am VRR entspricht das 
Vertragswerk. Es ist ein Bündel von 8 Vertragen, die vielfach aufeinander bezogen 
und miteinander verzahnt sind. 

5.3.1 Der öffentlich-rechtliche Vertrag über die Grundlagen des VRR — Grundver-
trag — regelt die Beziehungen zwischen des Bundesrepublik Deutschland, dem Land 
Nordrhein-Westfalen und dem Zweckverband VRR. Er enthalt insbesondere die 
Grundsatzerklarung dieser Partner, 

eine verkehrspolitisch wirksame und den Erfordernissen der Raumordnung 
entsprechende Erfüllung der im öffentlichen Interesse liegenden Aufgaben des 
öffentlichen Personennahverkehrs im Kooperationsraum Rhein-Ruhr 
zu fördern und die Verbundgesellschaft zu unterstützen. 
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Tabelle 4. Beteiligte am Verkehrsverbund Rhein-Ruhr 

Gebietskorperschaften Verkehrsunternehmen 

Bundesrepublik Deutschland Verkehrsverbund Rhein-Ruhr GmbH 
Land Nordrhein-Westfalen 1 Bochum-Gelsenkirchener StraBenbahnen 
Zweckverband VRR AG 

2 Deutsche Bundesbahn 
1 Stadt Bochum 3 Dortmunder Stadtwerke AG 
2 Stadt Bottrop 4 Duisburger Versorgungs- und Verkehrs-
3 Stadt Dortmund gesellschaft mbH 
4 Stadt Düsseldorf 5 Verkehrsgesellschaft Ennepe-Ruhr mbH 
5 Stadt Duisburg 6 Essener Verkehrs-AG 
6 Ennepe-Ruhr-Kreis 7 Hagener Versorgungs- und Verkehrsge
7 Stadt Essen sellschaft mbH 
8 Stadt Gelsenkirchen 8 StraBenbahn Herne-Castrop-Rauxel 
9 Stadt Hagen GmbH 

10 Stadt Heme 9 Krefelder Versorgungs- und Verkehrs
11 Kreis Mettmann gesellschaft mbH 

(ohne Stadt Monheim) 10 Stadt Mönchengladbach 
12 Stadt Monheim 11 Bahnen der Stact Monheim GmbH 
13 Stadt Mülheim a. d. Ruhr 12 Stadt Mülheim a.d. Ruhr 
14 Stadt Oberhausen 13 Stadt Neuss 
15 Kreis Recklinghausen 14 Stadtwerke Oberhausen AG 
16 Stadt Remscheid 15 Stadtwerke Remscheid GmbH 
17 Stadt Solingen 16 Rheinische Bahngesellschaft AG 
18 Stadt Wuppertal 17 Stadt Solingen 

18 Vestische StraBenbahnen GmbH 
19 Stadtwerke Viersen GmbH 
20 Wuppertaler Stadtwerke AG 

Kooperationsgesellschaft 
20 Wuppertaler Stadtwerke AG 

Mittlerer Niederrhein mit Kooperationsvertragen verbunden 
1 Stadt Krefeld 1 Deutsche Bundesbahn - Busdienst -
2 Stadt Mönchengladbach 2 Deutsche Bundespost 
3 Stadt Neuss in der Omnibus-Verkehrsgemeinschaft 
4 Kreis Neuss Bahn/Post 
5 Stadt Viersen 3 Niederrheinische Verkehrsbetriebe AG -

| 6 Kreis Viersen NIAG - Moers 

Er formuliert die grundsatzlichen Zielsetzungen der Partner und ordnet der Verbund-
gesellschaft ill re einzelnen Aufgaben zu. Er verpflichtet die Verbundgesellschaft zu 
betriebs-, interessen- und wettbewerbsneutralen Handeln ihren Gesellschaftern gegen-
über und gibt den Vertragspartnem das Recht, die Verkehrspolitik zu bestimmen und 
den Leistungsumfang des VRR in letzter Zustandigkeit festzulegen. 

Dafür übernehmen die Grundvertragspartner die finanzielle Verantwortung für den 
Verbundverkehr. Der Grundvertrag regelt diese finanzielle Verantwortung in seinen 
Einzelheiten und grenzt sie zugleich unter den Grundvertragspartnern ab. 
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5.3.2 Zweckverbandssatzung 
Die rechtsrheinischen 14 kreisfreien Stadte und 3 Kreise sowie die kreisangehörige 
Stadt Monheim haben nach den Regeln des nordrhein-westfalischen Gesetzes über 
die kommunale Gemeinschaftsarbeit auf freiwilliger Grundlage einen Zweckverband 
Verkehrsverbund Rhein-Ruhr als Körperschaft des öffentlichen Rechts gegründet. 
Die Zweckverbandssatzung regelt ausser verkehrspoHtischen und organisatorischen 
Fragen die finanzielle Verantwortung dieser Gebietskörperschaften für den Verbund-
verkehr, so weit er von den im rechtsrheinischen Verbundgebiet tatigen kommunalen 
Verkehrsunternehmen betrieben wird und soweit die finanzieUe Verantwortung hier-
für beim Zweckverband VRR liegt. Die Satzung steUt sicher, dass aUe Mitglieder des 
Zweckverbandes an den Lasten, aber auch am Nutzen des öffentlichen Personennah
verkehrs angemessen teilhaben. Der Zweckverband erhebt zum Ausgleich bestimmter 
Defizite der kommunalen Verbundunternehmen von seinen Mitgliedern eine Umlage. 

5.3.3 Kooperationsvertrag mit der KMN 
Die ursprüngUche Absicht, aUe, also auch die linksrheinischen Gebietskörperschaften 
des Verbundraumes im Zweckverband VRR zusammenzuführen, Hess sich nicht ver-
wirkhchen. Nach den gesetzlichen Vorschriften ist der Austritt aus einem Zweckver
band grundsatzHch von einer 2/3-Mehrheit der Verbandsversammlung und von der 
Genehmigung der Aufsichtsbehörde abhangig. Diese Bindung haben die rechts
rheinischen Gebietskörperschaften bewusst auf sich genommen; den linksrheinischen 
Gebietskörperschaften erschien sie als zu weitgehend. Sie strebten im übrigen auch 
eine Regelung an, die der besonderen Struktur ihres Raumes besser Rechnung tragen 
sollte. 

Da die Stadte und Kreise im linksrheinischen Verbundraum jedoch im Grundsatz 
verbundwillig waren und der Rhein bei den starken Verkehrsbeziehungen hinüber 
und herüber eine völlig ungeeignete Verbundgrenze gewesen ware, eine Verbund-
gründung der Mitwirkung der Eigentümer der linksrheinischen Verkehrsunterneh
men also in jeden FaU bedurfte, bildeten die kreisfreien Stadte Mönchengladbach 
und Krefeld, die Kreise Neuss und Viersen sowie die kreisangehörigen Stadte Neuss 
und Viersen eine GeseHschaft des bürgerlichen Rechts unter dem Namen Koopera-
tionsgesellschaft Mittlerer Niederrhein (KMN). Diese schloss ihrerseits mit den 
Grundvertragspartnern einen Kooperationsvertrag, der 

a) den linksrheinischen Verkehrsunternehmen eine unmittelbare Beteiligung an 
der VerbundgeseUschaft ermöglicht und 

b) die entscheidenen Bestimmungen des Grundvertrages über die verkehrspoHti
schen Zielsetzungen des Verbundverkehrs unmittelbar für die linksrheinischen 
Gebietskörperschaften übernimmt. 

Einige Sonderregelungen tragen der besonderen Struktur des linksrheinischen Raumes 
Rechnung. So unterliegt der Leistungsumfang der Zustimmung der KMN-Gesellschaf-
ter, soweit er sich auf die kommunalen Verkehrsunternehmen dieses Gebietesbezieht. 
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Das Gleiche gilt für die Zuordnung neuer Linien, soweit die Auswahl unter den kom
munalen Verkehrsunternehmen zu treffen ist. Auch die Bildung und Anderung des 
VRR-Tarifs in seinen beiden ersten Preisstufen bedarf der Zustimmung durch die 
KMN-Gesellschafter, soweit er sich nicht auf den Schienenpersonennahverkehr der 
DB bezieht. Es ist aber festgelegt, dass spatestens mit der Fertigstellung der S-Bahn 
Hagen — Wuppertal — Düsseldorf — Neuss — Mönchengladbach die Durchtarifierung 
zur DB auch in diesen beiden Preisstufen herzustellen ist. de KMN-Gesellschafter 
bilden eine eigene Fahrplankonferenz. Schliesslich bleibt den Gesellschaftern der 
KMN vorbehalten, den Defizitausgleich für die in ihrem Bereich tatigen kommunalen 
Verkehrsunternehmen in eigener Zustandigkeit, dJi. auch abweichend von den Re-
geln des Zweckverbandes VRR, zu ordnen. 

5.3.4 Gesellschaftsvertrag 
Der Gesellschaftsvertrag ist der eigentliche Verbundvertrag. Er enthalt die für die Zu
sammenarbeit von 19 kommunalen Nahverkehrsunternehmen und der Deutschen 
Bundesbahn notwendigen geseüschaftsrechtlichen Bestimmungen und legt die Auf-
gaben der Verkehrsverbund Rhein-Ruhr GmbH sowie ihre wirtschaftliche Verantwor
tung fest. Die Verbundgesellschaft ist eine gemeinsame Tochtergesellschaft der wei-
terhin rechtlich selbstandigen Verkehrsunternehmen des gesamten Verbundraumes. 

Die VRR-GmbH nimmt für ihre Gesellschafter Aufgaben der Verkehrsplanung so
wie der Gestaltung und Abstimmung der Betriebsleistungen wahr. Sie stellt den Ge-
meinschaftstarif (Verbindtarif) und die Beförderungsbedingungen für den Verbund-
verkehr auf. 

5.3.5 Stimmbindungsvertrag 
In einem besonderen Stimmbindungsvertrag der Gesellschafter der VRR-GmbH ist 
festgelegt, dass von den 8 durch die Gesellschafterversammlung zu wahlenden Auf-
sichtsrats-Mitgliedern 6 auf Vorschlag der kommunalen Unternehmen und 2 auf 
Vorschlag der DB zu bestellen sind, dass 

ferner von den erstgenannten Aufsichtsrats-Mitgliedern einer auf gemeinsamen 
Vorschlag der Unternehmen zu wahlen ist, deren Eigentümer der KMN ange-
hören. 

5.3.6. Einnahmenaufteilungsvertrag 
Um einer Überfrachtung des Gesellschaftvertrages vorzubeugen, ist die spezielle 
Materie der Einnahmenaufteilung in einem besonderen Vertrag, dem Einnahmen
aufteilungsvertrag, geregelt worden, auf den bei der Behandlung der wirtschaftlichen 
Grundlagen des Verbundes unter 5. noch einzugehen sein wird. 

In Erwartung des mit der Deutschen Bundespost noch abzuschliessenden Kooperati-
onsvertrages ist der Einnahmenaufteilungsvertrag auch von der Deutschen Bundes
post schon am Gründungstag des VRR unterschrieben worden. 
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5.3.7 Kooperationsvertrag mit der NIAG 
Für die Verkehrsbedienung des im Verbundraum gelegenen linksrheinischen Gebietes 
der Stadt Duisburg ergaben sich besondere organisatorische und wirtschaftliche Pro
blème. Hier bedient die Niederheinische Verkehrsbetriebe AG — NIAG — met Sitz 
in Moers (ausserhalb des Verbundgebietes) zu einem wesentlichen Teil den öffentli
chen Personennahverkehr. Im übrigen bestehen sehr enge Verkehrsbeziehungen zwi
schen der Stadt Duisburg und dem an sie angrenzenden ausserhalb des Verbundge
bietes liegenden Kreis Wesel. 
Deshalb war der Abschluss eines besonderen Kooperationsvertrages zwischen der 
NIAG, der VRR-GmbH, der Stadt Duisburg und der Duisburger Versorgungs- und 
Verkehrsgesellschaft mbH erforderlich. Im wesentlichen ist vereinbart, dass die 
NIAG im VRR-Raum den VRR-Tarif anw.endet. Sie nimmt als vollberechtigtes Mit-
glied an der örtlich zustandigen Fahrplankonferenz des VRR teil. Ebenso findet das 
Einnahmenaufteilungsverfahren des VRR auf sie Anwendung. 

5.3.8 Kooperationsvertrag mit den Busdiensten des Bundes 
Für die Busdienste des Bundes gilt allgemein, dass sich ihre wirtschaftliche Lage 
durch die Teilnahme am VRR nicht verschlechtern darf. Die Regeln der EG VO 1191 
über die Abdeckung der Fehlbetrage der Bundesbahn im ÖPNV gelten hier nicht. 
Andere Gewahrleistungstrager sind nicht vorhanden. Andererseits ist die Teilnahme 
der Busdienste von DB und DBP am VRR unverzichtbar. Deshalb haben die VRR-
GmbH und Deutsche Bundesbahn und Deutsche Bundespost einen Kooperations
vertrag vereinbart, dessen Unterzeichnung bevorsteht. Die DBP ist daher auch nicht 
Gesellschafterin der VRR-GmbH geworden, hat aber, wie schon erwahnt, den Ein
nahmenaufteilungsvertrag mitunterzeichnet. 

5.3.9 Die Gesellschafter der KMN haben einen Gesellschaftsvertrag geschlossen, der 
für den VRR nicht unmittelbar relevant ist. Durch den Kooperationsvertrag mit den 
Grundvertragspartnern und den Beitritt der Verkehrsunternehmen zur VRR-GmbH 
ist aber, wie schon gesagt, die volle Teilnahme am VRR sichergestellt. 

5.4 Wirtschaftliche Grundlagen 

5.4.1 Eigentümerverantwortung 
Da die Verkehrsunternehmen ihre Möglichkeiten zur Rationalisierung weitgehend 
ausgeschöpft haben und sich ihre Aufwendungen nicht entscheidend senken lassen, 
andererseits aber auch der Höhe der Fahrpreise aus politischen und Marktgründen 
Grenzen gesetzt sind, entstehen den Unternehmen seit Jahren Defizite, die von den 
öffentlichen Handen im Rahmen ihrer Verpflichtung zur Daseinsvorsorge auszuglei-
chen sind. Daran wird auch im VRR — bei allen Möglichkeiten zusatzlicher Rationa
lisierung — grundsatzlich nichts zu andern sein. In einem grossen Verbund mit zahl-
reichen Partnern wie dem VRR, in dem die Höhe der Fahrpreise und der Umfang der 
Betriebsleistungen nicht mehr alleinige Angelegenheiten der einzelnen Gesellschafter 
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sind, bedarf es klarer und verbindlicher Defizitausgleichsregelungen, die sich nicht 
mehr — wie bisher — ausschliesslich an dem Kriterium der Eigentümerverantwortung 
ausrichten können. 

Da bei den bundeseigenen Unternehmen aus der Anwendung des Verbundtarifs nicht 
mit verbundbedingten Mindererlösen gerechnet wird, konnte es für sie grundsatzHch 
bei der Eigentümerverantwortung des Bundes bleiben. Der Ausgleich von Aufwand-
deckungsfehlbetragen erfolgt hier nach den von der Bundesrepublik Deutschland 
getroffenen Regelungen. 

Für die kommunalen Nahverkehrsunternehmen güt das Prinzip der Eigentümer
verantwortung — von wenigen Ausnahmen abgesehen — im Verbund dagegen nicht 
mehr. 

Mit Recht haben die kommunalen Unternehmen und ihre Eigentümer das Prinzip der 
Eigentümerverantwortung für antiquiert gehalten, weil die Bedienungsbereiche der 
Unternehmen mehr oder weniger weit über die Grenzen und damit über die Verant-
wortungsbereiche ihrer Eigentümer hinausgehen. 

5.4.2. Gewahrleistungspflicht der bedienten Gebietskörperschaften 
lm Verbund ist zunachst zu unterscheiden zwischen originaren Defiziten, das sind die 
Defizite, die bei den einzelnen Unternehmen auch ohne Verkehrsverbund aus dem 
Linienverkehr entstehen oder entstehen würden,und den verbundbedingten Defiziten. 

Für den Bereich des Zweckverbandes VRR ist das Prinzip der Eigentümerverantwor
tung hinsichtlich der originaren Defizite, soweit sie betriebsbedingt sind, durch eine 
finanzielle Gewahrleistungspflicht der bedienten Gebietskörperschaften abgelöst 
worden. Sie besagt, dass jede Gebietkörperschaft die in ihren Grenzen anfallenden 
Defizite der sie bedienenden kommunalen Verkehrsunternehmen verantwortet und 
sie über eine Zweckverbandsumlage voll auszugleichen hat. Massstab sind die bei den 
jeweiligen Gebietskörperschaften geleisteten Platzkilometer, wobei die anteiligen 
Defizite und die zugehörigen Platzkilometer nach Betriebszweigen zu ermitteln sind. 
Die neue Regelung belastet die ganz oder überwiegend fremdbedienten Gebiets
körperschaften gegenüber dem Zustand vor Verbund teüweise nicht unbetrachtlich. 
Um aber auch ihnen den Eintritt in den Zweckverband zu ermöglichen und sie am 
Nutzen des Verkehrsverbundes teilhaben zu lassen, raumt die Zweckverbandssatzung 
ihnen einen Abschlag auf ihre Mehrbelastung (das ist Gesamtbelastung im Verbund 
minus Altbelastung vor Verbund) ein. Für das 1. Verbundjahrzehnt ist ein Abschlag 
von 33 1/3 % vereinbart worden, der zu einem Teil aus einer Sonderzuwendung des 
Landes NW und im übrigen von den Eigentümergebietskörperschaften zu finanzieren 
ist. Für das 2. Verbundjahrzehnt ist eine Anschlussregelung auf der Grundlage der 
dann gegebenen Verhaltnisse vertraglich zugestanden. 

466 



Die in der KMN, also im linksrheinischen Teil des VRR-Raumes zusammengefassten 
Gebietskörperschaften haben sich das Umlagenmodell des Zweckverbandes in weniger 
weitreichender Form zu eigen gemacht. Die KMN erhebt zwar auch eine Umlage nach 
Massgabe der in den einzelnen Stadten und Kreisen geleisteten Platzkilometer, gleicht 
mit ihr aber nur 45% der originaren Defizite aus und belasst es für den Rest bei der 
herkömmlichen Eigentümerverantwortung. Der entscheidene Grund für diese links-
rheinische Sonderregelung lag darin, dass das Zweckverbandsmodell Belastungs-
verschiebungen nach sich gezogen hatte, die den beiden fremdbedienten linksrhei
nischen Kreisen nicht akzeptabel erschienen. 

5.4.3. Verbundbedingte Defizite 
Verbundbedingte Defizite entstehen zum überwiegenden Teil aus Mindererlösen und 
zum geringeren Teil aus Mehraufwendungen. 

Die verbundbedingten Mindererlöse erwachsen den im Verbund zusammengeschlos-
senen Verkehrsunternehmen zwangslaufig aus der Einführung des Verbundtarifes, 
dessen Sinn und Zweck es ist, alle bisher noch wirksamen mobilitatshemmenden 
Tarifschranken aufzuheben. Sie entstehen einmal dadurch, dass für Fahrten in 
Verkehrsmitteln mehrerer Unternehmen der sogenannte Grundpreis nur einmal 
erhoben wird. Die Unternehmen treten dem Fahrgast im Verbund wie ein einziges 
Unternehmen gegenüber. Die Folge sind — unveranderte oder nur geringfügig modi-
fizierte Leistungspreise unterstellt — Erlösschmalerungen aus der Durchtarifierung. 

Zum anderen entstehen Erlösschmalerungen dadurch, dass bei der Heranführung der 
unterschiedlichen Haustarife an ein mittleres Tarifniveau zwangslaufig bei einigen 
Unternehmen Mindereinnahmen ausgelöst werden. Ihnen stehen bei anderen Unter
nehmen zwar Mehrerlöse gegenüber. Da diese anderen Unternehmen die finanzieUen 
Vorteile aus der strukturellen Anpassung ihrer Haustarife an den Verbundtarif aber 
für sich beanspruchen, konnten die bei ihnen zu erwartenden Mehrerlöse nicht — 
allenfalls nur zu einem kleinen Teil — zum Ausgleich der erstgenannten Minderer
löse herangezogen werden. 

Vorauskalkulationen ergaben, dass die bundeseigenen Unternehmen aus ihren Min
dererlösen infolge Durchtarifierung und ihren Mehrerlösen aus einem verbesserten 
Tarifniveau Mehreinnahmen, die kommunalen Unternehmen dagegen aus Minderer
lösen infolge Durchtarifierung und Mindererlösen aus einem abgesenkten Tarif
niveau Mindereinnahmen zu erwarten haben. Bund und Land NW haben vereinbart, 
einen Teilbetrag der Mehreinnahmen der bundeseigenen Unternehmen zum Aus
gleich der Mindereinnahmen der kommunalen Unternehmen zu verwenden. 

Auch nach dieser Korrektur verblieb es noch bei Mindereinnahmen des Blocks der 
kommunalen Unternehmen. Um ihnen den Beitritt zum Verbund dennoch zu er-
möglichen, verpflichtete sich das Land NW im Grundvertrag, insgesamt 485 Mio 
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DM für die ersten zehn Verbundjahre zum Ausgleich der verbleibenden Minderer
löse aus Durchtarifierung und Strukturanpassung zur Verfügung zu stellen. Die 
Mindererlöse der kommunalen Unternehmen aus der Durchtarifierung wird das 
Land im ersten Verbundjahr mit 20 Mio DM/Jahr und in den Folgejahren mit einer 
jahrlichen Steigerungsrate von 5% übernehmen. Für den Ausgleich der Mindererlöse 
aus der Strukturanpassung hat es für das erste Verbundjahr 30 Mio DM zugesagt. Es 
betrachtet diesen Beitrag jedoch als Starthilfe und senkt ihn jahrlich um 3 Mio DM 
ab, so dass er im elften Verbundjahr ganz entfallt. Das Land erwartet, dass die Tarif-
politik des Verbundes für einen angemessenen Ausgleich sorgen wird. 

Für die Zeit nach dem zehnten Verbundjahr hat das Land seine Ausgleichsleistungen 
noch nicht quantifiziert, eine den dann gegebenen Verhaltnissen entsprechende 
Anschlussregelung aber verbindlich zugesagt. Der Entschluss des Landes zur Ab-
geltung verbundbedingter Mindererlöse der kommunalen Unternehmen hat die 
Gründung des VRR wesentlich erleichtert, ja sogar erst ermöglicht. 

Das Vertragswerk für den VRR sieht ausserdem vor, dass das Land den kommunalen 
Unternehmen die Aufwendungen für die VRR-GmbH bis zu einer Höhe von 4,9 
Mio DM im ersten Verbundjahr und alsdann mit einer jahrlichen Steigerungsquote 
von 5% abnimmt. Den Aufwendungen der Verbundgesellschaft werden sicherlich ge
wisse Ersparnisse bei ihren Gesellschaftern gegenüberstehen, weil wesentliche Zustan-
digkeiten auf die Verbundgesellschaft übergegangen sind. Dennoch wird per Saldo 
mit einem Mehraufwand gerechnet werden müssen, weil der Personalbestand der 
Gesellschafter nicht Zug um Zug in dem Umfang abgesenkt werden kann, wie das 
Personal der Verbund-GmbH wachsen wird, und weil die VRR-GmbH zu zusatzlichen 
Leistungen besonderer Art verpflichtet ist (z.B. Einnahmenpoolung und -verteilung, 
verstarkte öffentlichkeitsarbeit u.a.m.). 

5.4.4. Einnahmenaufteilung 
Die Vereinheitlichung der Tarife führt in Verbindung mit der Durchtarifierung dazu, 
dass die Fahrgeldeinnahmen den einzelnen Unternehmen nicht mehr unmittelbar 
zugerechnet werden können. Sie fallen in nicht unbetrachtlichem Umfang bei Unter
nehmen an, die nur einen Teil, möglicherweise gar keinen Teil der bezahlten Leistung 
erbringen. Eine Poolung und eine RückverteilungderEinnahmenistdahernotwendig. 

Das Einnahmenaufteilungsverfahren im VRR ist grundsatzlich darauf ausgerichtet, 
dass jeder Gesellschafter aus dem Pool des Verbundes und den Ausgleichsleistungen 
des Landes mindestens den gleichen Anteil erhalt, wie ihm Fahrgeldeinnahmen vor 
Verbund unmittelbar zugeflossen sind. 

Es sieht zunachst die Bildung sogenannter Basisanteile vor, die in zwei Stufen voll-
zogen wird. In der ersten Stufe werden die gepoolten Einnahmen blockweise auf die 
bundeseigenen und die kommunalen Unternehmen aufgeteilt. Die Aufteilungs-
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prozentsatze dieser ersten Stufe gehen von den mutmasshchen Fahrgeldeinnahmen 
aus, die jeder Block bei Anwendung des Verbundtarifes ohne Durchtarifierung 
zwischen den Blöcken erzielen würde; die schon erwahnten Vereinbarungen zwischen 
Bund und Land NW modifizieren die Satze in gewissem Umfang. 
Inderzweiten Stufe werden die blockweise ermittelten Einnahmen den einzelnen 
Unternehmen der beiden Blöcke in dem Verhaltnis zugeschieden, das den Haus-
tarifeinnahmen aus den letzten zwölf Monaten vor Einführung des Verbundtarifes 
einschliesslich evtl. Mehrerlöse aus der Anhebung des Tarifniveaus im Verbund 
entspricht. 

Doch damit allein ist es noch nicht geschehen. Wegen der im Verbund zu erwarten-
den unterschiedlichen Betriebsleistungsveranderungen der einzelnen Partner werden 
die Basisanteile der zweiten Stufe über sogenannte spezifische Anteilsatze zu Ver-
rechnungsanteilen fortgerechnet, die Anderungen von Kapazitat und Betriebsleistung 
bei der Einnahmen-Zuscheidung berücksichtigen. 

5.5. Aufbau und Organisation des VRR 
Aufbau und Organisation des VRR entsprechen, wie auch das Vertragswerk, den 
besonderen strukturellen und verkehrlichen Gegebenheiten des Verbundraumes. 

5.5.1. Die VRR-GmbH 
Ihr Aufbau stellt die wirksame und zügige Erfüllung ihrer Aufgaben, aber auch den 
nötigen Einfluss der den VRR tragenden Instutitionen sicher. Oberstes Organ ist die 
Gesellschafterversammlung, in der die Mehrheit der kommunalen Verkehrsunter
nehmen und die DB nicht überstimmt werden können. Der Aufsichtsrat hat wesent-
liche Aufgaben, wie z.B. die Festsetzung und Anderung des Verbundtarifs und des 
Vorschlags des Leistungsumfangs an die Grundvertragspartner. Er besteht aus 21 
Mitgliedern — je einem Vertreter des Bundes und des Landes Nordrhein-Westfalen, 
3 Vertretern des Zweckverbandes VRR und je 8 Vertretern der Gesellschafter und 
der Arbeitnehmer. Von den Arbeitnehmer-Vertretern entsendet die Gewerkschaft 
ÖTV 6 (öffentlicher Dienst, Transport und Verkehr) und die GdED (Gewerkschaft 
der Eisenbahner Deutschlands) 2 Mitglieder. Hiervon müssen 5 dem Betriebs- oder 
Personalrat eines VRR-Gesellschafters oder der VRR-GmbH angehören. Im Auf
sichtsrat kommen Beschlüsse nur mit den Stimmen der Vertreter der kommunalen 
Verkehrsunternehmen und der DB zustande. Je ein Geschaftsführer wird auf Vor
schlag der kommunalen Verkehrsunternehmen und der DB bestellt. 

5.5.2. Der Zweckverband VRR 
Der Zweckverband ist eine Körperschaft des öffentlichen Rechts, bestehend aus 
14 kreisfreien Stadten, 3 Kreisen und einer kreisangehörigen Stadt des rechtsrhei-
nischen Verbundraumes. Seine Organe sind die Zweckverbandsversammlung, in die 
jedes Verbandsmitglied auf jeweils 100.000 Einwohner einen Vertreter und für 
eine Resteinwohnerzahl von mehr als 50.000 einen weiteren Vertreter wahlt. Ein 
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weiteres Organ ist der Verbandsvorsteher. Die Verbandsversammlung mit z. Z. 62 
Mitgliedern kann zurecht als"Verbundparlament" bezeichnet werden. 

5.5.3. Die Grundvertragspartner bilden als beratendes und beschliessendes Gremium 
einen Gemeinsamen Ausschuss mit je 3 Vertretern; hierzu kommt ein Vertreter der 
KMN mit beratender Stimme. Dieser Gemeinsame Ausschuss ist gleichsam das 
oberste Organ des VRR. Er entscheidet einstimmig über den Leistungsumfang und 
damit leztlich auch über Tarif und Fahrplan. 

5.5.4. Die KMN ist ein eigenstandiger Zusammenschluss der kreisfreien Stadte Kre-
feld und Mönchengladbach, der kreisangehörigen Stadte Neuss und Viersen und der 
Kreise Neuss und Viersen. Sie wird in der Rechtsform einer Gesellschaft des bürger-
lichen Rechts durch Kooperation mit dem verkehrsverbund Rhein-Ruhr den öffent
lichen Personennahverkehr im linksrheinischen Verbundraum verbessern und koordi-
nieren. 
5.6. Die Wirkung des VRR 
Hier sind vor allem Leistungsumfang und Tarif zu nennen. 

5,6.1. In den Leistungsumfang des VRR werden einbezogen bei den kommunalen 
Unternehmen alle Stadtbahn- und Strassenbahnlinien, die Omnibuslinien nach 
par. 42 PBefG, die Schwebebahn in Wuppertal und die O-Bus-Linien in Solingen, 
bei den bundeseigenen Unternehmen die S-Bahn-Linien, der gesamte weitere Schie-
nenpersonennahverkehr im Verbundraum *) und die Bahnbus- und Postbuslinien 
nach par. 42 PBefG. 
Die Einbeziehung der Linien einiger privater Omnibusunternehmer ist vorgesehen. 
Kurz gefasst, soil sich die Aufstellung des Leistungsumfangs und des Fahrplans in 
folgenden Schritten vollziehen: 

— Die Verbundgesellschaft legt den Grundvertragspartnern jahrlich für das über-
nachste Jahr eine Vorausschatzung des Leistungsumfang vor. Hierin ist auch der 
Tarif enthalten. Die Grundvertragspartner erklaren sich binnen 3 Monate, ob sie 
dem zustimmen. 

— Auf dieser Grundlage stellt die Verbundgesellschaft für die Gesellschafter einen 
Rahmenfahrplan auf, der in 9 regionalen Fahrplankonferenzen zwischen den be
teiligten Unternehmen und der Verbundgesellschaft abgestimmt wird. 

— Die Detailfahrplane stellen die Unternehmen im Benehmen mit der Verbund
gesellschaft selbst auf. Sie müssen jedoch hierbei den von den Grundvertrags
partnern genehmigten Leistungsumfang und die Beschlüsse der Fahrplankonferen
zen über den Rahmenfahrplan beachten. 

) Ausgenommen hiervon sind nur einige Strecken; auf denen der Schienenpersonennahver-
kehr auf die Dauer eingestellt werden soil; aber hier gilt auch der Verbundtarif. 
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Werden Mehrleistungen abweichend vom Leistungsumfang verlangt, sind sie möglich, 
wenn sie "verbundunschadlich" sind. Sich ergebende Aufwandsmehrungen oder 
Einnahmenausfalle sind vom Veranlasser zu tragen. 

5.6.2. Der Verbundtarif wird als fünfstufiger, "wandernder" Flachenzonentarif im 
Bereich von ca. 50 km vom Einstiegpunkt dem Fahrgast die freizügige Benutzung 
aller Nahverkehrsmittel des Verbundraumes mit einem einzigen Fahrschein zu einem 
angemessenen Preis ermöglichen *) . Da im VRR-Raum die DB mit ihrem Schienen-
verkehr das Rückgrat des Verkehrs bildet, ist auch die Freigabe der schnellfahrenden 
Züge, die nicht in den Leistungsumfang einbezogen sind, für den Verbundfahrgast 
erforderlich und ggf. mit entsprechenden Zuschlagen zu gewahrleisten. So wird es 
möglich sein, eine wirksame und attraktive Alternative zum Individualverkehr op
timal zu entfalten. 
Für Verkehrsverbindungen im Verbundraum über 50 km stellt die DB einen "Regio-
naltarif' auf, der dem Verbundtarif strukturell gleicht, aber nur auf den Linien 
der DB gilt. 

5.7. Ausblick 
Umfangreiche und bedeutsame Aufgaben stehen dem VRR bevor, wenn er sein Ziel 
einer durchgreifenden Verbesserung der Attraktivitat des ÖPNV an Rhein, Ruhr und 
Wupper erreichen und eine echte Alternative anbieten soli. Ein integriertes Nahver-
kehrssystem zu schaffen und zu erhalten, ist in einer sich wandelnden Volkswirt-
schaft eine Daueraufgabe, die ein hohes Mass an Einfallsreichtum und an Flexibilitat 
erfordert. 

Am 1. Januar 1980 soil der VRR auch für die Fahrgaste wirksam werden durch die 
Einführung des Verbundtarifs. Dann werden zwischen den einzelnen Verkehrsunter
nehmen die Tarifschranken fallen, und die volle Mobilitat wird hergestellt sein. Die 
Koordinierung des Fahrplans wird kontinuierlich geschehen, die Optimierung des 
Netzes wird eine Daueraufgabe sein. Bis zur Einführung des Tarifs sind noch um
fangreiche und schwierige Vorbereitungen zu treffen. So wird die Bevölkerung durch 
eine abgestimmte und gezielte Öffentlichkeitsarbeit unterrichtet und eingestimmt. 

Das bedeutet, das neben einer Anzeigenaktion und einer Pressekampagne ca. 3 
Millionen Haushalte im Raume des Verkehrsverbundes Rhein-Ruhr durch Falt-
blatter in 14 Regionalausgaben unterrichtet werden müssen. Dazu kommen Falt-
blatter in verschiedenen Sprachen, insbesondere für die auslandischen Gastarbeiter. 
Für ca. 800.000 Zeitkarten müssen Kundenkarten bestellt und ausgestellt werden. 

*) Vgl. hierzu: Das Tarifsystem und die Verkaufsregeln für den Verkehrsverbund Rhein-Ruhr 
von Dr. E. Brockhoff, J. Saxe und W. Wichmann - "Die Bundesbahn" Nr. 12 von 1975, 
S.817-824 - "Verkehr undTechnik" 1976. Heft 1. 
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Unter anderem sind auf den Haltestellen der Deutschen Bundesbahn über 460 
modernste Fahrkartenautomaten aufzustelien, 10.000 Haltestellen sind mit neuen 
Informationen auszurüsten. Last not least sind 24.000 Mitarbeiter der Verkehrs
unternehmen zu schulen. 

Die Verantwortlichen sind zuversichtlich, dass es gelingen wird, am 1. Januar 1980 
einen neuen wichtigen Abschnitt im Öffentlichen Personennahverkehr zu beginnen. 
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E U R O P A R U B R I E K 

door 
Mr J.G. W. Simons 

DE EUROPESE VERVOERINTEGRATIE 
15 augustus - 15 november 1979 

Ten Geleide. 

Na de vakantieperiode is de slag om de Europese vervoerintegratie weer losgebroken, 
althans wat het praten daarover betreft. De luchtvaart kwam daarbij als voorhoede
vechter uit de bus. Lezingen en besprekingen over dit onderwerp leiden de Europese 
aanvallen op lang gevestigde systemen in. De luchtvaart is de enige vervoersector, die 
nog niet door Europese instellingen is aangepakt als de ontbrekende, doch zo nood
zakelijke, schakel in de Europese vervoerketen. Doch dit zal niet lang meer op zich 
laten wachten. Na de inlandvervoertechnieken, de zeescheepvaart, de zeehavens, zal 
ook de luchtvaart in het Europese net terechtkomen. 

Wanneer ook dan de integratie van de vervoermarkt niet slaagt, zal men het kwaad 
echt bij zichzelf (d.w.z. de Europese organen met de Raad van Ministers voorop) 
moeten zoeken. 

De roep om Europese éénwording op vervoergebied bli jf t van Nederlandse zijde be
staan. Weer herhaalde de Staatssecretaris, mevrouw Smit-Kroes, — nu op een Seminar 
"Energie en Wegtransport" van de N.O.B.-Wegtransport op 5 november j . l . te Den 
Haag — dat de Europese vervoerpohtiek "een heilig moeten" is. Daarbij stelde zij, dat 
het energieprobleem een element meer zal zijn om te laten zien dat de Europese ver
voerpohtiek tot stand moet komen. 

Overigens merkte één van de inleiders tijdens het symposium op, dat het energie
vraagstuk invloed zal uitoefenen op de discussie over de infrastructuurkosten. Het 
vraagstuk van de maten en gewichten wordt in deze context immers belangrijker; dit 
alles voorop gezet, de de "schapenoorlog" *) tussen Frankrijk en Engeland niet het 
gehele bouwsel van de Europese integratie in elkaar zal doen storten. 
Zoals te verwachten was, is de Duitse socialist Seefeld tot voorzitter van de Trans
portcommissie van het Europese Parlement gekozen. Als ondervoorzitters gaan fun
geren de heren Jakobson (Denemarken), de Keersmakers (België) en Carossino 
(Italië). 

Bij gelegenheid van deze verkiezing heeft de Europese commissaris, de heer Burke, de 
hoofdpunten van het komende werkjaar aangestipt. 

*) Handhaving van Franse zijde van invoerbeperking Engels schapenvlees, ondanks desbe
treffend verbod van het Hof van Justitie te Luxemburg. 
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Het zijn de zeevaart met zijn gedragscode voor lijnvaartconferences en de Oostblok-
concurrentie; de luchtvaart, waarbij het memorandum van de commissie ter bespre
king staat bij de andere instellingen; bij de spoorwegen het zoeken naar een meer 
economische en commerciële houding in het internationale vervoer, alsmede het f i 
nancieel evenwicht; voor de infrastructuur, met name voor het intracommunautaire 
verkeer, de financiële bijdrage aan de mvesteringen; ook het energievraagstuk verdient 
grote aandacht, nu ongeveer 40% van de totale energie van de Gemeenschap en 24% 
van de olieproducten door het vervoer wordt verbruikt. Het Parlement zelf heeft 
andere ideeën (zie paragraaf Algemeen). 

Voor wat de systematiek van de rubriek betreft zij opgemerkt dat, gezien het grote 
aantal interessante mondelinge vragen van het Parlement in het vervolg bij de onder-
rubricering "Parlementaire schriftelijke vragen" het woord "schriftelijke" dient 
komen te vervallen. 

Tenslotte zij er op gewezen, dat in deze verslagperiode, te weten op 17 oktober te 
Strassbourg, in feite een wijziging van de Akte van Mannheim is ondertekend. Voor 
de nadere beschrijving zij verwezen naar de paragraaf Binnenvaart. 

De aanvaarding, overigens na ratificatie pas formeel, laat zien, dat West Europa, in
dien zij wil , op vervoergebied zeker een vuist kan maken en haar belangen zeer wel 
kan verdedigen. 

De ingrijpende wijziging van volledige vrijheid van vaart naar gebonden vaart voor 
EEG- en Rijnoeverstaten, is een stap die bij een zo zorgvuldig gekoesterd verdrag niet 
licht wordt genomen. 

Toch is in 6 jaar t i jd een en ander tot stand gekomen. Nederland — bedrijfsleven en 
overheid tezamen — komt de eer toe, de stoot daartoe te hebben gegeven. In de ge
bouwen van de Rotterdamse Kamer van Koophandel en op het Plein in Den Haag zijn 
de ideeën respectievelijk ontstaan en uitgewerkt, die uiteindelijk tot dit Zusatz-
protokoll hebben geleid. 

Algemeen. 

Van 24 tot 28 september 1979 vond te Istanbul het 8e Internationale Symposium 
van de Europese Conferentie van Ministers van Verkeer (CEMT) plaats. Het motto 
was "Transport en de uitdaging van structurele veranderingen". 

Er werd door delegaties — samengesteld uit vertegenwoordigers van overheden, be
drijfsleven en wetenschap — uit 19 Europese en 4 niet-Europese landen, gediscus
sieerd over de invloed van de veranderingen in de economische activiteiten op het 
goederenvervoer, de decentralisatie en regionale ontwikkeling, alsmede de wijzigin
gen van gedragspatronen in het passagiers- en vrachtvervoer. Helaas kan hier slechts 
bij een drietal inleidingen — en dan nog kort — worden stilgestaan. 
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De heer J. Lesourne schetste de eventuele ontwikkelingen op transportgebied *) wan
neer de resultaten van een onderzoek, wat de OESO onder de projectnaam Interfutur 
heeft laten maken over de lange termijn-ontwikkelingen in de wereldeconomie * * ) , 
werkelijkheid zouden worden. De internationale verplaatsingen van de mensen zal op 
3 fronten plaatsvinden. Binnen de derde wereld zal het personenverkeer per automo
biel, trein en door de lucht aanzienlijk toenemen, nu de infrastructuur en het in
komen van de derde wereld tussen nu en het jaar 2000 zullen verviervoudigen. 

Bij het goederenvervoer zal de evolutie van de wereldeconomie vooral de uitgangs
punten van het luchttransport veranderen. Er zal geen sprake meer zijn van het door
trekken van de huidige trend, maar alle vervoertechnieken dienen zich aan te passen, 
zowel qua techniek als met de concurrentievoorwaarden ten opzichte van de andere 
vervoertechnieken. 
De conclusie wordt getrokken, dat speciale transportstudies in de toekomst nodig 
zijn om de benodigde omvang en het aanpassingsvermogen van het transportsysteem 
op de schoksgewijze veranderingen, die zich voordoen bij de industriële samenleving, 
te kunnen inschatten. 

Een tweede rapport had betrekking op het gecombineerde vervoer, waarbij door de 
schrijvers, de heren Callou en Schwartz ***) niet minder dan 11 verschillende tech
nieken worden opgesomd. 
In het pre-advies wordt gesignaleerd, dat sommige vormen tot grote bloei zijn ge
komen (containers overzee), andere slechts matig ontwikkeld zijn (rail-wegvervoer). 
De oorzaken van dit laatste moeten worden gezocht in het ontbreken van samen
werking, zelfs tussen verschillende diensten van één maatschappij;belemmeringen in 
infrastructuur; restrictieve bepalingen waaronder het tariefsysteem. Ook de norma
lisatie van de maten is niet zoals gewenst. 
Indien de poütieke wÜ op internationaal vlak echter aanwezig is, zijn al deze punten 
te overwinnen, zo wordt tenslotte geconcludeerd. 

In het pre-advies van Prof. Dr H.C. Kuüer over de veranderingen in het wereldvervoer-
patroon in relatie tot regionale ontwikkeling en infrastructuur ****) stond het al of 
niet interveniëren van de overheid als centrale vraag voorop. Gezien de aard van het 
vervoer als afgeleide vraag en randvoorwaarde voor het functioneren van de maat
schappij, ügt sneüe overheidsbemoeüng voor de hand. Een algemene gedragsregel 
voor overheidsinterventie is evenwel niet te geven. Er zou een zelfde evolutie kunnen 
plaatsvinden, als heden ten dage in de zeevaart. Doch de directeur-generaal van het 
vervoer bij de Europese Commissie Het zeer duideüjk uitkomen, dat wat hem betrof 
de internationale poütiek een vrije ontwikkeling voor het vrachtvervoer zou scheppen. 

*) Report of the Eight International Symposium on Theory and Practice in Transport Econo
mics, Istanbul, 24-28 september 1979, nog te verschijnen. 

**) The future development of. advanced industrial societies in harmony with that of develop
ing countries — Interfutur, OESO-publications. 

***) Pre-advies "Transport and the Challenge of Structural Change", topic 1. 
zie voetnoot *). 

* * • * ) Pre-advies "Transport and the Challenge of Structural Change", topic la . 
zie voetnoot *) . 
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Het 24e en 25e Jaarverslag van de Europese Conferentie van Ministers van Verkeer 
(CEMT) *) bracht het Parlement van de Raad van Europa ertoe zich uit te spreken 
over het streven naar een ambitieuze Europese vervoerpohtiek * * ) . De vergadering 
vraagt de CEMT onder meer om een kosten-baten-analyse van de verschillende trans
portwijzen met het oog op de noodzakelijke investeringen, de sociale en energie
kosten en de milieu-aspecten. Vooral de concurrentie tussen spoor- en wegvervoer 
behoeft, in het bijzonder vanuit sociaal oogpunt, de nodige aandacht; zo ook het 
transitoverkeer, opdat obstakels verdwijnen. Tenslotte moet de CEMT voortgaan met 
het bestuderen van de openbare diensten in de steden en de verbindingen tussen stad 
en land. 

Na afloop van de bijeenkomst van de Transportcommissie uit het Europese Parlement 
van 30 en 31 oktober heeft de voorzitter, de heer Seefeld, een niet uitputtende lijst 
gegeven van de punten, die door deze commissie bij voorrang zullen worden behan
deld: 

a. luchtvaart; bestudering van het memorandum van de Europese Commissie 
(rapporteur de heer Hoffmann) 

b. spoorwegvervoer; rapporteur de heer Cottrell 
c. maten en gewichten van vrachtauto's; rapporteur de heer Carossino 
d. vervoer en energie; de commissie zal over dit onderwerp in het begin van 1980 

een hoorzitting houden. Daarna zal een verslag aan de algemene vergadering 
worden uitgebracht. Rapporteur is de heer Albers 

e. betrekkingen Oost-West; in samenwerking met de Poütieke Commissie uit het 
Parlement zullen door de Transportcommissie de gevolgen van de opening van 
het Rijn-Main-Donaukanaal worden bestudeerd 

f. de toetreding van Griekenland en het zeevervoer 
g. het transitovervoer door niet EEG-staten, zoals Oostenrijk en Zwitserland. 

Tijdens dezelfde persconferentie het de heer Seefeld er overigens geen onduidelijk
heid over bestaan, dat ook het nieuwe Parlement een klacht tegen de Raad zal in
dienen, wanneer deze geen poütieke wil toont om een vervoerintegratie tot stand te 
brengen. 

Infrastructuur. 

Op 8 november heeft de Europese Commissie een memorandum over de rol van de 
Gemeenschap in de ontwikkeüng van de infrastructuur ***) aangenomen en uit
gebracht. 

*) European Conferences of Ministers of Transport, 25 annual report 1978 (CM(79)1). 
**) Council of Europe, Parliamentary Assembly. 

Resolution 704(1979). Zie ook Doc 4408, Report of the Committee on Economic Affairs 
and Development. 

***) Zie Tijdschrift voor Vervoerswetenschap 15e jaargang 1979, no. 3, blz. 358; Memorandum 
COM(79)550. 
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Dit memorandum is gebaseerd op een beschikking van 1978 *) , welke een consultatie 
procedure voor de vervoerinfrastructuur instelde. Het memorandum bevat een ana
lyse van de huidige stand van zaken en ontwikkeling van de infrastructuur in de lid
staten. 
De tendens is dat allereerst op nationale basis een verbetering wordt nagestreefd en 
niet internationaal. 
Ook de financiële moeilijkheden, die in nagenoeg alle lid-staten op het punt van de 
financiering van de infrastructuurinvesteringen bestaan, roepen om communautaire 
actie. 
Nu het vervoer 40% van de collectieve investeringen opslokt en de infrastructuur be
palend is voor de toekomstige kwaliteit van de vervoerdiensten, is een programma 
voor communautaire ontwikkeHng noodzakeHjk. Dit heeft de Europese Commissie 
ertoe gebracht om een aantal beleidslijnen aan te geven, zonder overigens de bestaan
de richtlijnen van de lid-staten te wiHen vervangen. 
Als instrument wordt het in februari 1978 door de Raad van Ministers ingestelde 
Comité voor de Vervoerinfrastructuur gekozen. Dit Comité kan door de Hd-staten 
over de nationale programma's of projecten worden gehoord. Ook kan het ieder 
vraagstuk, dat verband houdt met de GemeenschappeHjke communicatiewegen be
studeren. Op het financiële vlak wil de Europese Commissie, naast de gebruikeHjke 
middelen zoals de leningen van de Europese Investeringsbank en het Regionaal 
Fonds, een specifiek bijstandsmiddel ontwerpen. 
De heer Burke herinnerde er, tijdens de persconferentie ter gelegenheid van het uit
komen van het memorandum, aan, dat het Europese Parlement recentehjk 130 mil
joen rekeneenheden ten behoeve van de infrastructuur in 1980 op de begroting heeft 
gezet, ofschoon de Raad nog altijd niet het financiële ondersteuningsreglement, dat 
het gebruik van deze middelen mogeHjk maakt, heeft aangenomen. 
In het memorandum is een overigens niet definitieve Hjst opgenomen van verbindin
gen die voor verbetering in aanmerking komen. Het zijn de spoorHjn Utrecht-Frank
furt, Amsterdam-Strassbourg, Ierse spoor- en autowegen, de verbinding West Europa-
Griekenland via Oostenrijk, de infrastructuur tussen Frankrijk en Spanje, de Kanaal
tunnel, een brugverbinding tussen Duitsland en Denemarken, de overbrugging van de 
Straat van Messina, een nieuwe Alpentunnelspoorweg, Rijn-Rhöne-kanaal en de ver
betering van de kanalen tussen België en Frankrijk. 

De Europese Commissie is voornemens om in het voorjaar van 1980 over dit memo
randum een coHoquium te organiseren. 
De Europese Commissie heeft ook bekend gemaakt, dat medio september leningen 
tegen zeer lage rente werden toegewezen aan de Britse, Ierse en ItaHaanse regering. 
Dit is de eerste uitvoering van de zgn. OrtoH-faciliteit (de officiële benaming is Het 
nieuwe communautaire leensysteem). De regeling is bedoeld om de activiteiten van 
de Gemeenschap bij de bestrijding van de werkloosheid en de stimulering van de in
vesteringen wat op te peppen. Prioriteit wordt verleend aan projecten op het gebied 
van de energie en de infrastructuur. Met name de lening aan Ierland betrof de infra
structuur. 

*) P.B. no. L 54 van 29-2-1978, blz. 16/17. 
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Parlementaire vragen. 

De heer Taylor heeft zich met een tweetal schriftelijke vragen (nos. 499/79 *) en 
500/79 **) tot de Europese Commissie gewend over het hiervoor genoemde memo
randum inzake de infrastructuur. 
De eerste heeft betrekking op de voorstellen, die Engeland al dan niet heeft gedaan in 
het kader van de infrastructuurvoorstellen van de lid -staten aan de Europese Commis
sie. 
De tweede betrof de verbetering van de wegverbinding Noord-Ierland-continent via 
Schotland. 
De Europese Commissie onderstreept in haar antwoord, dat de in het memorandum 
opgesomde projecten slechts voorbeelden zijn. Zij voegt er aan toe, dat zij zorgvuldig 
zal nagaan of de weg A 75 in Schotland aan de criteria voldoet, die zullen worden 
aangelegd ter vaststelling van een ontoereikende infrastructuurcapaciteit. 
Tijdens het vragenuurtje in het Europese Parlement op 23 oktober heeft Commissaris 
Burke naar aanleiding van vragen van de heer Cottrell over de Kanaaltunnel gesteld, 
dat de Europese Commissie zich pas aan de bestudering van een vaste verbinding kan 
wijden als één of meerdere lid-staten het project indienen. 

Ook de heer Berkhouwer mengde zich in dit debat, daarbij verwijzende naar de brug 
over de Bosporus, welke met de Europese middelen is gebouwd. Door middel van de 
Europese Investeringsbank moet de bouw van een Europese Kanaaltunnel toch te rea
liseren zijn. De heer Burke bleef erbij, dat een initiatief van de Europese Commissie 
onmogelijk is, zolang de lid-staten geen projecten indienen. 

Onder auspiciën van de Europese Commissie is op 18 september de werkgroep Vaar
wegen van het Comité "Kosten van de Weg" bijeengekomen, teneinde de resultaten 
van de marginale kostenberekeningen in de binnenvaart te onderzoeken. Zij heeft de 
lijst van de kostenposten, die in de berekeningen worden meegenomen, vastgesteld en 
zij is begonnen met de analysemethode van de marginale kosten te vervolmaken. 
Wanneer dit werk is voltooid, zal de gehele berekeningswijze van de marginale kosten 
rond zijn. 

Wegvervoer. 

Nadat reeds op 11 september tijdens het gesprek tussen Europees Commissaris Burke 
en de Britse Minister van Transport, Norman Fawler, was doorgeschemerd dat de 
houding ten opzichte van de tachograaf anders lag dan in het verleden, werd eind ok
tober door de Britse regering bevestigd, dat zij de tachograaf voor wat betreft het 
internationale wegvervoer in 1980 en voor eind 1981 voor wat betreft het nationale 
vervoer zou invoeren. Dat daarop door de Transportvakbond een stakingsoproep 
werd uitgevaardigd was typisch Engels. 

*) P.B. no. C 282/20 en 21 van 12-ll-1979. s 

**) P.B. no. C 288/25 en 26 van 19-11-1979.,-
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De Europese Commissie heeft beslist, dat de teruggave in Denemarken van de diesel
olie-accijns op vrachtwagens, wanneer deze zich in het buitenland bevinden, niet 
tegen de steunmaatregelverordeningen van de EEG indruist. Een klacht in 1972 door 
het Land Sleeswijk-Holstein ingediend, vond aanvankelijk gehoor bij de Commissie, 
maar na de toetreding had Denemarken de gelegenheid uiteen te zetten, dat het hier 
niet om een teruggave van motorrijtuigenbelasting ging, maar van dieselolie-accijns, 
die toevallig in Denemarken bij de motorrijtuigenbelasting moet worden betaald en 
niet bij de aankoop van de brandstof. 

Ook inzake het wegvervoer heeft de Unice — de samenbundeling van Europese eigen 
vervoerorganisaties — zich uitgesproken voor een stelsel van vrij eigen vervoer, zoals dat 
is voorgesteld door de Europese Commissie in februari 1979 *) . 
Volgens de Unice draagt dit voorstel bij tot het opheffen van administratieve hinder
palen voor de vrije keuze van de verlader en het recht om eigen vervoer te verrichten. 
Op deze wijze draagt het voorstel ook bij tot de vervoerintegratie en het vrije verkeer 
tussen de lid-staten. 

Het Europese Parlement heeft zich over het voorstel van de Commissie van de Euro
pese Gemeenschappen aan de Raad voor een verordening tot wijziging van verorde
ning EEG no. 3164/76 betreffende het communautaire contingent voor het goederen
vervoer over de weg tussen de lid-staten zeer kritisch uitgelaten. De Europese Com
missie wordt kwalijk genomen, dat zij net als vorig jaar de uitbreiding van het contin
gent maar tot 20%heeft beperkt, terwijl in 1975 en 1977 een verdubbeling was voor
gesteld. 
Tegen de Raad wordt met klem geprotesteerd nu voor de vierde achtereenvolgende 
keer geen rekening wordt gehouden met de voorstellen van de Commissie en de reso
luties van het Parlement * * ) . 
Met het verslag van rapporteur Albers is het Europese Parlement van mening, dat de 
groei van de intracommunautaire handel en het intensief gebruik van de vervoer-
vergunningen verdubbeling noodzakelijk maken. Het Parlement onderstreept tenslot
te de noodzaak om als vaste regel in te stellen, dat — bij eventueel gebrek aan overeen
stemming bij de Raad — jaarlijks het aantal vergunningen automatisch met 25% wordt 
verhoogd. 
Ook het Economisch en Sociaal Comité heeft zich over het communautair contingent 
beraden. Zij heeft met 44 stemmen voor, 10 tegen en 5 onthoudingen de 20% verho
ging voor 1980 aan de hand van het verslag van rapporteur Renaud aangenomen. 

Parlementaire vragen. 

Door middel van een mondelinge vraag met debat heeft op 24 september de heer See
feld, en met hem alle woordvoerders van de diverse groeperingen uit het Europese 

*) Zie Tijdschrift voor Vervoerswetenschap 15e jaargang 1979, no. l ,b lz . 109 en 
P.B. no. C 41/10 van 14-2-1979. 

**) P.B. no. C 289/26, 27 en 28 van 19-11-1979. 
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Parlement, de Europese Commissie gevraagd een communautaire oplossing te vinden 
voor de transitoproblemen, die worden veroorzaakt door de Alpen. Deze problemen 
zullen immers later nog groter worden, wanneer Griekenland is toegetreden. 

Commissaris Burke heeft gewezen op een aantal initiatieven van de Europese Confe
rentie van Vervoerministers, de Economische Commissie voor Europa van de Ver
enigde Naties, alsmede die van de Gemeenschap. In het bijzonder betreurt de heer 
Burke het dat het voorstel over de financiering van de transportinfrastructuur nog 
niet door de EEG Ministerraad is goedgekeurd. Wat betreft de toetreding van Grieken
land geven de verkennende besprekingen o.a. met Joegoslavië de hoopgevende indruk 
dat binnenkort werkelijk over de problemen zal kunnen worden onderhandeld. 

De invoering van tolgelden voor autosnelwegen in België en de harmonisatie van de 
nationale belastingen op het gebied van vervoer was onderwerp van een schriftelijke 
vraag (no. 410/79) *) van de heer Müller-Hermann. 
In haar antwoord op 8 oktober deelt de Commissie mee, dat op dat moment nog 
geen sprake was van een officiële verklaring van de Belgische regering in deze. Of hier 
concurrentievervalsing zou kunnen plaatsvinden kan ook nog niet beoordeeld worden. 
De Commissie stelt wel, dat wanneer de bepalingen gelden voor alle vervoeronderne-
mingen in de EEG de mededinging niet zal worden vervalst. De kwestie is overigens 
onderhevig aan onderzoek in het kader van de bij de beschikking van de Raad van 
1962 ingestelde procedure voor voorafgaand overleg * * ) . De Commissie herinnert 
er aan, dat de Raad in juni 1978 zijn instemming heeft betuigd met de tekst omtrent 
de aanpassing van de nationale belastingstelsels voor bepaalde bedrijfsvoertuigen, 
wat een eerste stap is op de weg naar de invoering van een gemeenschappelijk stelsel 
van heffingen op het gebruik van de infrastructuur. 
De formele goedkeuring van de richtlijnen hangt nu nog af van het laten vervallen 
van enige voorbehouden door sommige lid-staten. 

Binnenvaart. 

Zoals reeds in de paragraaf Ten Geleide beschreven, is de discussie in de Centrale 
Rijnvaart Commissie over het aanvullend protocol no. 2 bij de herziene Rijnvaart
akte afgerond. De verdragswijzgiging kan aan de diverse parlementen ter ratificatie 
worden voorgelegd. 
Na het aanvaarden door de Europese Gemeenschap van het Aanvullend Protocol ***) 
werd van Duitse zijde gewezen op de bestaande verplichtingen, voortvloeiende uit de 
begin 70-er jaren gesloten binnenvaartovereenkomsten met Polen en de DDR. De 
daaruit voortvloeiende verplichtingen moeten v/orden gehandhaafd. 

*) P.B. no. C 275/10 en 11 van 31-10-1979. 
**) P.B. no. 34 van 27-2-1964, blz. 86. 

***) Zie Tijdschrift voor Vervoerswetenschap 15e jaargang 1979, no. 3, blz. 363. 
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Ook is de verdragstaten aangeraden de in het Aanvullend Protocol neergelegde con
sultatieprocedure reeds tijdens de ratificatieperiode toe te passen. De definitieve 
regeling, welke in het Aanvullend Protocol en in het ondertekeningsprotocol is voor
zien, houdt het volgende in: 

— De cabotage op de Rijn, dat wil zeggen de vaart tussen twee plaatsen gelegen 
aan deze rivier, is voorbehouden aan de tot de Rijnvaart behorende vaartuigen. 
Hiermede wordt bedoeld die schepen, die het recht hebben de vlag te voeren 
van één der Saten, welke Partij zijn bij de Akte en die dit kunnen bewijzen 
door een verklaring van het bevoegde gezag. Een dergelijke verklaring wordt uit
sluitend afgegeven aan een vaartuig dat met de betrokken Staat een reële band 
heeft. De inhoud van deze reële band dient op basis van gelijke behandeling te 
worden bepaald tussen de Partijen bij de Akte, die daarbij zorg dragen voor de 
uniforme vaststelling van die inhoud. 
Schepen van derde landen worden, voor zover het cabotage betreft, slechts toe
gelaten op de Rijnvaartmarkt op door de Centrale Rijnvaart Commissie te stel
len voorwaarden. 

— De deelname aan het zgn. "Wechselverkehr" (dat is het verkeer tussen een plaats 
aan de Rijn en een plaats in een derde staat, bijvoorbeeld Tsj echo Slowakije of 
Hongarije) dient te worden geregeld in bilaterale overeenkomsten tussen een 
Staat, welke Partij is bij de Akte en de betrokken derde Staat. De Centrale 
Rijnvaart Commissie wordt vóór de sluiting van dergelijke overeenkomsten ge
raadpleegd. 

— De partijen bij de Akte verplichten zich tot non-discriminatie ten aanzien van 
vaartuigen uit lid-staten van de EEG. 

— Een soortgelijke voorkeursbehandeling kan de Centrale Rijnvaart Commissie 
ook toepassen op vaartuigen die de vlag voeren van een andere Staat. Bij de 
Staten die voor een zodanige behandeling in aanmerking komen, kan worden 
gedacht aan landen als Oostenrijk en de Verenigde Staten. 

Van de gelegenheid werd eveneens gebruik gemaakt om enige technische wijzigingen 
van de Akte van Mannheim tot stand te laten komen onder de titel "Aanvullend 
Protocol no. 3 bij de Herziene Rijnvaartakte". Het betreft het schrappen van de be
paling van een minimumtonnage voor de verplichting tot het houden van een Rijn-
schipcertificaat of wat de schippers betreft een Rijnschipperspatent. 
De bedoeling is om wijzigingen uit hoofde van veiligheidsoverwegingen niet via de 
zware procedure van een verdragswijziging tot stand te laten komen. Via een resolu
tie zal de ondergrens van de tonnage (was 15 ton) per reglement worden vastgesteld. 
De boetebedragen die in 1963 voor het laatst waren aangepast, zijn verhoogd tot 
f 6.500,-, uit te drukken in bijzondere trekkingsrechten op het Internationale Mone
taire Fonds (= 2.500 SDR). Ook een termijn die in weken was uitgedrukt (artikel 37, 
3e alinea) werd veranderd in 30 dagen. 
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Het in het PubHcatieblad van oktober *) gepubHceerde voorstel voor een richtHjn tot 
vaststelling van de technische voorschriften voor binnenschepen **) kende een sneüe 
parlementaire behandeHng. 
Op basis van een verslag namens de Commissie voor Vervoer uit het Europese Parle
ment (rapporteur de heer P. Baudis) werd op 24 oktober reeds een resolutie aangeno
men, waarin wordt geconstateerd, dat het verheugend is, dat met het oog op de ver
groting van de veiligheid op de binnenwateren van de Europese Gemeenschap, con
crete voorsteUen zijn geformuleerd ter harmonisatie van de technische minimum¬
voorschriften van de binnenschepen, ter invoering van verplichte uniforme deugde-
Ujkheidscertificaten en ter bewerkstelHging van uniforme inspecties. 
Het Parlement betreurt, dat soortgeHjke maatrgelen niet zijn voorgesteld voor passa
giersschepen en schepen die gevaarlijke goederen vervoeren. 
Tijdens de behandeHng wees de heer Albers er nog op, dat de richtlijnen op 1 januari 
1980 van kracht zouden kunnen worden, mits de Raad een besluit zou nemen. Tij
dens het debat wees spreker naar de veelheid van comité's, die in de transportsector 
reeds bestaan en vroeg zich af of in plaats van het voorgestelde Comité inzake de aan
passing van de richtlijnen aan de technische vooruitgang, niet het huidige Comité 
Scheepsattesten Binnenvaartschepen zou kunnen fungeren. 
Commissaris Burke wees er op, dat het Comité Scheepsattesten Binnenvaartschepen 
is belast met de uitgifte van certificaten, hetgeen geheel iets anders is dan het uit
brengen van een advies over de herziening van technische voorschriften. 
Wel wees Commissaris Burke er, naar aanleiding van een desbetreffende vraag van de 
heer Albers, op, dat de eisen inderdaad ook voor schepen uit derde landen zuUen 
gelden * * * ) . 

De industriële gebruikers van transportdiensten — in Europees verband verenigd in 
Unice — hebben begin oktober een memorandum gepubHceerd over de binnenvaart 
in de EEG en de wijzigingen die in het beleid zouden moeten worden aangebracht. 
Uitgangspunt moet de vrije vaart, ook voor het eigen vervoer, blijven. Daarnaast 
wordt gevraagd om maatregelen die een structurele verbetering geven voor wat be
treft de aanpassing van de laadruimte aan de markt; dit zowel op technisch als com
mercieel vlak. 

Spoorwegen. 

Op 19 september heeft de Europese Commissie de Raad haar tweejaarlijks rapport 
betreffende de economische en financiële gang van zaken bij de spoorwegen toege
zonden. Dit verslag is gebaseerd op de beschilcking van de Raad van 20 mei 1975 
inzake de gezondmaking van de spoorwegmaatschappijen en harmonisatie van de 
financiële regehngen tussen deze spoorwegmaatschappijen en de Hd-staten * * * * ) . 

*) P.B. no. C 254/1 e.v. van 8-10-1979. 
**) Zie Tijdschrift voor Vervoerswetenschap 15e jaargang 1979, no. 3, blz. 364. 

***) Europa van Morgen, no. 36, 9e jaargang, pagina 502. 
****) P.B. no. L 152 van 12-6-1975. 
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In het verslag komt tot uiting dat de toestand zorgwekkend blij f t ; het relatieve aan
deel van de spoorwegen in het vervoer bl i j f t dalen; de kosten de opbrengsten over
treffen; de door de staat toegekende compensaties verontrustend snel stijgen en in 
sommige lid-staten van de Gemeenschap de voornaamste bron van inkomsten van de 
spoorwegbedrijven vormen. 

Om een verdere verslechtering van de positie van de spoorwegen te voorkomen, moe
ten nu dringend maatregelen worden genomen: 

— de huidige EG-voorschriften voor compensaties en steun moeten zó. worden 
veranderd, dat de lid-staten de financiële gevolgen van hun ingrijpen in het 
spoorwegbestel ook volledig dragen, als consequentie van de lasten die ze de 
spoorwegen opleggen 

— in samenwerking met de nationale regeringen moeten de spoorwegbedrijven 
hun diensten aanpassen aan de nieuwe eisen van de markt; dat kan door een 
efficiënt gebruik van moderne handels- en financieringstechnieken en nieuwe 
investeringspro gramma's 

— voorrang moet worden verleend aan een nauwere samenwerking tussen de 
spoorwegondernemingen van de Gemeenschap, waardoor de bedrijven de na
delige gevolgen ontlopen van hun strikt nationale structuur en meer profijt 
kunnen trekken van de grotere Europese vervoermarkt. 

In oktober heeft de Europese Commissie een tweetal beschikkingen uitgevaardigd, 
die machtiging tot toepassing van uitzonderingstarieven betreffen voor zowel de 
Italiaanse staatsspoorwegen *) als voor het vervoer per spoor en over de weg van 
bepaalde producten in Frankrijk * * ) , voor zover het het gebied Bretagne betreft. 
De Commissie machtigt de uitzonderingstarieven tot en met 31 december 1983 toe 
te passen onder voorwaarde dat de procentuele tariefreducties met telkens ten minste 
1/3 in de loop van de tussenliggende jaren wordt verminderd, teneinde per 1 januari 
1984 te zijn opgeheven. 
De Commissie overwoog dat, alhoewel niet kan worden ontkend dat het onder
havige tarief de producten en commercialisatie kosten beihvloedt en eigenlijk hand
having van het tarief uit dien hoofde niet in overeenstemming is met de resolutie van 
de Raad van 25 mei 1971 * * * ) , het aflopende bijzondere tarief toch moet worden 
toegestaan omdat een plotselinge breuk met de huidige situatie moet worden ver
meden. Dat ook de mededinging en het handelsverkeer tussen de lid-staten zou kun
nen worden verstoord, zodanig, dat zelfs een lid -staat er vanuit gaat dat dit feit recht
vaardiging vormt voor beschermende maatregelen of steunmaatregelen ten gunste van 
zijn eigen producenten, vermag aan het Commissiebesluit niets af te doen: Een "stap 
voor stap"-wijziging door een trapsgewijze vermindering van de tariefreductie is ge
boden, nu de socio-economische situatie van de Mezzogiorno en Bretagne nog steeds 
ongunstig is te noemen. 

*) P.B. no. L 269/29 en 30 van 26-10-1979. 
**) P.B. no. L 229/31 en 32 van 26-10-1979. 

***) P.B. no. C 51/1 van 27-5-1971. 
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Voor wat betreft de Franse beschikking wordt daar nog aan toegevoegd, dat de bij
zondere tariefmaatrgelen in de wegvervoertarieven voor Bretagne noodzakelijk zijn 
voor de gelijkheid van behandeling tussen het vervoer per spoor en over de weg. 
Niet is gebleken dat de bepalingen een ongunstige uitwerking hebben op de mede
dinging tussen de takken van vervoer ten gunste van andere regio's dan Bretagne. 

Voor hetgeen zich op het vlak van samenwerking heeft afgespeeld in de schoot van 
de Europese spoorwegmaatschappijen zij verwezen naar het hier navolgende artikel 
van mevrouw Gerbers. 

Parlementaire vragen. 

De zgn. IJzeren Rijn, dat is de spoorweg Antwerpen-Mönchengladbach, bli jf t de aan
dacht van de Commissie bezighouden. In een aanvullend antwoord op de schriftelijke 
vraag (no. 5/79) *) van de heer Calewart wordt medegedeeld, dat de Belgische spoor
wegen te kennen heeft gegeven dat een heropenstelling van de spoorlijn Antwerpen-
Mönchengladbach voor het reizigersverkeer en een intensief gebruik van het goederen
vervoer in de huidige omstandigheden onvoldoende rendabel zal zijn. 
De Commissie voegt daar nog aan toe, dat, indien een belanghebbende lid -staat een 
aanvraag zou indienen, op grond van artikel 12 van de EFRO-verordening de moge
lijkheid kan worden nagegaan om een studie te financieren over de invloed van het 
hergebruik van de spoorverbinding op de industriële ontwikkeHng van de betrokken 
gebieden, zoals dat al met 20 infrastructuurprojecten in gebieden in de nabijheid van 
de betrokken spoorlijn is gedaan. 

Zeescheepvaart. 

Bij de opening op 13 november van de grote maritieme tentoonsteHing Europort in 
Amsterdam deelde de heer Burke, EG-commissaris van Transport, mede dat, ondanks 
het bestaan van de Unctad-gedragscode inzake de scheepvaart, de Europese Gemeen
schap wordt geconfronteerd met bepaalde ontwikkehngslanden die de code verwer
pen, en die grotere voorrechten trachten te verkrijgen voor hun eigen vloot. Deze 
landen wHlen een groter deel van de zeevracht toewijzen aan eigen rederijen, dan 
waarin de code voorziet. 

Dit leidt ertoe dat bilaterale afspraken worden gemaakt tussen EG-landen en som
mige ontwikkelingslanden. Om te voorkomen dat er een chaotische situatie ontstaat, 
zal de Europese Commissie aan de Raad van Ministers uitgebreide voorsteUen doen 
over büaterale scheepvaartverdragen tussen EG-lid-staten en derde landen, in die ge-
vaUen waarin de gedragscode niet van toepassing is. 

*) P.B. no. C 267/1 en 2 van 22-10-1979. 
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Ook zal de Commissie meer aandacht schenken aan zaken betreffende de veiligheid 
van de scheepvaart en het voorkomen van milieuverontreiniging. Er zullen zodanige 
procedures worden ingevoerd dat schepen die niet aan de internationaal gestelde nor
men voldoen, onmiddeUijk kunnen worden geïdentificeerd bij het binnenlopen in een 
haven van een EG-land. De reders van die schepen kunnen vervolgens worden ver
plicht de noodzakelijke voorzieningen te treffen, alvorens zij hun reis mogen voort
zetten. Een voorwaarde is echter dat in alle EG-havens even streng wordt opgetreden. 

De heer Burke benadrukte het belang van internationale regels en bepalingen op het 
gebied van de scheepvaart, en de noodzaak van eensgezind optreden binnen de EG. 
Hij maakte gewag van, wat hij noemde, het aanzienlijke politieke gewicht van de EG 
inzake wetgeving op het terrein van de scheepvaart. 

Ook de heer Erdmenger, directeur bij het Directoraat-Generaal Vervoer, gaf tijdens 
een lezing voor de havenautoriteiten te Duinkerken te verstaan, dat de Europese 
functionarissen op het punt van de zeevaartpolitiek een pragmatische en realistische 
houding aannemen, meer rekening houdend met de belangen dan met de principes *) . 
Hij onderstreepte het belang van de Europese Gemeenschap als eerste handelsnatie 
met de hoogste importcijfers alsook als zeevaartmacht, waarvan de vloten 20% van 
het wereldtonnage uitmaken en tot 30% zullen stijgen met de toetreding van Grieken
land. 
Het uniform optreden van Europa heeft bij de behandeling van de Unctad-gedrags-
code voor lijnvaartconferences toch maar bereikt, dat binnen de EEG de vrije scheep
vaart bl i j f t bestaan en dat voorkeursregelingen tot de ontwikkelingslanden beperkt 
zijn gebleven. 
Sprekende over de haven- en scheepsbouwpolitiek moest spreker constateren dat er 
geen opmerkelijke vooruitgang is geboekt vanwege het ontbreken van een gemeen
schappelijk belang bij de diverse partners. 

De OESO merkt in haar 25e jaarverslag over de zeescheepvaart op, dat 1978 een moei
lijk jaar is geweest. De gemiddelde vracht van de tankers heeft slechts een kleine op
leving te zien gegeven. 
Met uitzondering van de graanschepen, is ook de vracht van de droge lading nauwe
lijks aan verandering onderhevig geweest. Daarentegen zijn de kosten buitenge
woon gestegen. Het aanbod vm tonnage was het gehele jaai grotei dan ue -/raag. 
Daarnaast behandelt het jaarverslag de stagnatie in de groei van de wereldvloot, de 
toenemende druk van de olie-exporterende landen en droge bulkladinglanden om een 
deel van de transporten zelf uit te voeren. Het jaarverslag gaat diep in op de gevolgen 
van dit reserveringssysteem. Ook de voortdurende actieve deelname van de Sovjet
zeevaart op de internationale lijnvaart wordt behandeld. 

Het Comité van Redersverenigingen in de EEG heeft de communautaire mstellingen 
begin september gevraagd onmiddellijk maatregelen te nemen tegen de onrechtmatige 
concurrentie van de vloten uit het Oostblok vanwege oneerlijke concurrentie die aan 
dumping grenst. 

*) Revue de la Navigation fluviale européenne, 10-11-1979, no. 19, blz. 70S. 
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Het vraagt de Europese Commissie om voor de Noordatlantische route en die naar 
het Verre Oosten dezelfde informatiesystemen in te stellen als reeds bestaan voor de 
Oostafrika-vaart en de vaart naar Centraal-Amerika. Wanneer na 6 maanden bhjkt, 
dat deze concurrentie de Europese zeevaart in gevaar brengt, dan zou de Europese 
Comissie direct moeten reageren. 
Ook het Trans Siberische containerspoorverkèer dient aan speciale maatregelen te 
worden onderworpen, daar zij nu al 20% van de zeevaart tussen Europa en Japan 
heeft bemachtigd. 

Parlementaire vragen. 

Een initiatief, dat navolging verdient, heeft de heer Seefeld gelanceerd met een twee
tal schriftelijke vragen (hos. 190/79 8) en 191/71)**). Aan zowel de Europese Com
missie als de Raad is met precies dezelfde tekst een oordeel over het zeescheepvaart -
beleid gevraagd. 
Alhoewel de beantwoording deze keer niet zo van elkaar afwijkt, moet het toch 
mogelijk zijn door scherp formuleren van de vragen over een bepaald vraagstuk de 
mening van beide instituten te krijgen. Vergelijk zal dan laten zien wie het meest 
positief ingesteld of onwillig is om een bepaald vraagstuk op te lossen. 
Beide instituten gaven een opsomming van EEG-maatregelen om te laten zien welke 
conclusies zijn getrokken uit de adviezen van het Economisch en Sociaal Comité en 
het Europese Parlement op het terrein van het communautaire zeescheepvaartbeleid. 

Luchtvaart. 

Het Europese Parlement besprak voor de eerste maal op 23 oktober het luchtvervoer. 
Daarbij werd het memorandum van de Europese Commissie voor een communautaire 
actie op het gebied van de burgerluchtvaart geprezen. 
Gepleit werd voor openbare hoorzittingen om zoveel mogelijk adviezen in te winnen. 
Eén parlementariër, de heer Dalziel, meende dat de IATA-overeenkomsten ingevolge 
artikel 85 van het verdrag (mededingingsregels) illegaal zijn. Een Deense maatschappij 
Sterling Airways zou wellicht een zaak aanhangig maken voor het Hof van Justitie. 
Commissaris Burke herhaalde tijdens het debat dat het uiteindelijk doel van de Com
missie is: 

— door een communautair netwerk tot lagere prijzen te komen 
— de vliegtuigmaatschappijen financieel te saneren door verlaging van de kosten 

en verhoging van de productiviteit 
— de veiligheid zowel van het publiek als van het personeel te verhogen en reke

ning te houden met de milieu-eisen (lawaai). 

*) P.B. no. C 230/10 van 12-9-1979. 
**) P.B. no. C 282/3 van 12-11-1979. 
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De mogelijkheid van grensoverschrijdende verbindingen dient te worden uitgebreid. 

In een slotwoord onderstreepte rapporteur Seefeld dat volgens een zegsman van een 
grote internationale luchtvaartmaatschappij door een dergehjke onderneming in de 
wereld 48.000 verschillende tarieven worden toegepast. Alleen mensen die hun kos
ten kunnen declareren en naivelingen, die niet beter weten, betalen nog de volle prijs. 
Het is duidelijk dat hierin verandering moet komen. 

In de daarop aangenomen Resolutie *) merkt het Parlement met tevredenheid nog 
op, dat het document van de Commissie, naast een analyse van de huidige markt
structuur van het luchtvervoer, concrete suggesties bevat voor de verbetering van de 
structuur van de desbetreffende markt, voor een verrnindering van de bedrijfskosten 
en voor het nemen van maatregelen ten behoeve van het personeel, de veiligheid en 
de internationale samenwerking op dit gebied. 

In de zitting van november vervolgde het Parlement zijn debat, nu over het voorstel 
van de Commissie over een overlegprocedure * * ) . 
De heer Hoffmann, rapporteur, beschouwt dit voorstel als een eerste beslissende -
zij het relatief bescheiden - stap; een vooruitgang ten opzichte van de zeevaart is 
dat de consultaties niet in de schoot van de Raad, maar via een beperkt Comité van 
vertegenwoordigers van de lid-staten en Europese Commissie plaatsvinden. 
Het Parlement onderschrijft via een resolutie dit verslag, de noodzaak onderstrepend 
van verdergaande consultaties en van de mstelhhg van een zelfde procedure om de 
luchtvaartpolitiek te coördineren. 

Tijdens een lezing begin oktober te Londen bij de Royal Aeronautical Society liet de 
heer Burke weten, dat de Europese Commissie voor een bredere toepassing van lage 
vliegtarieven is. De ontwikkeHng van nieuwe geregelde vluchten, met name van grens
overschrijdende interregionale lijnen zouden moeten worden ontwikkeld, waarbij hij 
wees op de vluchten van Manston naar Rotterdam en Brussel, van Cork naar Rennes 
en van Bordeaux naar Barcelona. 
Ook de HberaHsatie van de voorwaarden bij het uitvoeren van chartervluchten dient 
de aandacht te krijgen. Dit zal met zich meebrengen, dat de luchtvaartautoriteiten 
het vergunningenstelsel anders zullen aanpakken. 
De Commissie bepleit ook een reeks maatregelen om de formaliteiten, waaraan de 
luchtvaartmaatschappijen moeten voldoen, vereenvoudigd te krijgen, hetgeen past in 
het streven van de Douane-Unie en het vrije verkeer van personen en goederen bin
nen de Gemeenschap. 

Europees Commissaris Burke heeft in de loop van oktober een tweetal luchtvaart
directeuren, de heer Laker van Laker Airways en de heer Plugh van British Caledonian 
ontvangen. Deze bezoeken moeten worden gezien in het kader van de contacten die 
de heer Burke wil opnemen met alle luchtvaartmaatschappijen van de Gemeenschap, 
hetzij door persoonlijke gesprekken, hetzij schriftelijk. 

*) P.B. no. C 289/16 van 19-11-1979. 

**) Zie Tij dschrift voor Vervoerswetenschap 15e jaargang 1979, no. 3, blz. 371. 
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Uiteraard gingen deze gesprekken over de verbetering en ontwikkeling van de lucht
verbindingen binnen Europa. De heer Burke heeft zich naar aanleiding van de diverse 
plannen op de vlakte gehouden door te stellen, dat er een evenwicht moet worden ge
zocht tussen de praktisch oncontroleerbare concurrentie die men wil aangaan en de 
verlangens van de sociale vooruitgang van personeel, veiligheid en stabiliteit van de 
luchtverbindingen. De heer Laker heeft niet uitgesloten dat, wanneer er oppositie 
tegen zijn plannen komt, op grond van artikel 85 en 86 van het EEG-verdrag een 
klacht wegens schending van de mededingingsregels wordt ingediend. 
De Commissie heeft erop gewezen, dat op luchtvaartgebied nog geen verordening is 
aangenomen en dat de maatschappijen zelf wegens kartelvorming niet kunnen wor
den aangepakt, omdat de regeringen de tariefstelling volledig in handen hebben. 

British Caledonian zette haar systeem van de zgn. "mini-prix"-tarieven op de routes 
Brussel, Amsterdam, Parijs en Londen uiteen. 

Parlementaire vragen. 

In antwoord op een schriftelijke vraag (no.467/79)*) van de heer O'Connell, die wil
de weten of er reeds voorstellen waren uitgewerkt om tussen de lid-staten minder 
dure luchtvaarttarieven te krijgen, heeft de Commissie in haar antwoord gesteld, dat 
het memorandum * * ) , dat de Commissie heeft ingediend, volledig beantwoordt aan 
de vraag van de geachte afgevaardigde. Het memorandum is voor advies aan het 
Europese Parlement voorgelegd. 

Diversen. 

Nieuwe Transportmiddelen. 

De groep van de hoge ambtenaren van de Europese samenwerking op wetenschappe
lijk en technisch gebied (COST) heeft het rapport van de Werkgroep "Nieuwe Trans
portmiddelen" bestudeerd * * * ) . 
Daarbij zijn 3 van de 4 onderwerpen overgenomen (electrische wagen, trollybus en 
vervangende brandstoffen). De voorbereiding van bepaalde acties zal maximaal nog 
één jaar in beslag nemen. 

Het 4e onderwerp "hulpsystemen in de zeevaart" staat nog ter discussie. 

Zomertijd. 

Nadat nog in de maand september van Duitse zijde was gesteld, dat de zomertijd niet 
kon of behoefde te worden ingesteld, is door de gunstige ommekeer in de houding 

*) P.C. no. C 275/13 en 14 van 31-10-1979. 
**) COM(79)311. 

***) Zie Tijdschrift voor Vervoerswetenschap 15e jaargang 1979, no. 3, blz. 374. 
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van Oost-Duitsland in de maand oktober toch besloten, dat in West-Duitsland vanaf 
1980 de zomertijd zal worden ingevoerd en wel van 6 april tot 28 september, hetgeen 
overeenkomt met de reeds door andere landen afgesproken tijdstippen. 
De Oostenrijkse regering heeft onmiddellijk besloten zich hierbij aan te sluiten, ter
wij l de Zwitserse regering hiertoe nu nog niet kon overgaan, daar bij een referendum 
in 1978 een dergehjke maatregel was afgestemd. 

Zeehavens. 

Een aantal grote Europese zeehavens heeft een vereniging voor haveninformatica op
gericht. Het belangrijkste doel van het samenwerkingsverband is de bouw van een 
communicatienetwerk met automatische gegevensverwerking. In het begin zullen de 
scheepsgegevens worden uitgewisseld met later ook de informatie over de gevaarlijke 
stoffen. Eén en ander vindt plaats onder auspiciën van de Europese Commissie, doch 
niet in het kader van de werkzaamheden van het Directoraat-Generaal V I I "Trans
port", maar in het kader van het Directoraat-Generaal X I I I "Wetenschappelijke en 
technische informatie en informatiebeheer". 

Overigens heeft de Europese Commissie op een schriftelijke vraag (no. 265/79) *) van 
de heer Seefeld over controles van schepen in de zeehavens van de Gemeenschap 
laten weten, dat de Gemeenschap een belangrijke rol te vervullen heeft op het gebied 
van de veiligheid van de scheepvaart alsmede de preventie en bestrijding van de ver
ontreiniging van de zee. Door personeelsgebrek ondervond de voorbereiding van een 
voorstel ter verbetering van de controles enige vertraging. De Commissie hoopt het 
voorstel evenwel voor het eind van het jaar te kunnen indienen. 

De schriftelijke vraag (no. 46/79) **) van de heer Yeats aan de Commissie over de 
veranderingen in de werkgelegenheid in het havenbedrijf kreeg van de Commissie een 
aanvullend antwoord * * * ) . 
Daarin geeft zij cijfermateriaal over de ontwikkeHng van het aantal havenarbeiders in 
7 landen van de Gemeenschap. Ofschoon deze gegevens niet allen voor hetzelfde 
tijdvak gelden en soms nationaal zijn, soms aUeen de grote havens betreffen, leveren 
zij in hun geheel echter een vrij nauwkeurig beeld op van de kwantiteit van de werk
gelegenheid in de havens van de Gemeenschap. 
De specifieke gevolgen van het gebruik van containers konden evenwel niet worden 
gegeven, daar, naast de omschakeling op containers, ook de roH-on/roU-o ff-ontwikke
Hng en het gebruik van laadborden van invloed zijn op de werkloosheidcijfers. 
Tenslotte is de Europese Commissie van mening, dat de vermindering van de werk
gelegenheid in de havens in de laatste jaren aanzienlijk minder snel is verlopen; in 
sommige landen schijnt zich een tendens tot stabilisatie af te tekenen. 

*) P.B. no. C 246/12 en 13 van 1-10-1979. 
**) Zie Tijdschrift voor Vervoerswetenschap 15e jaargang 1979, no. 3, blz. 374. 

***) P.B. no. C 214/8 en 9 van 27-8-1979. 
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Douanezaken. 

Schrijver dezes grijpt graag de gelegenheid aan om het verband tussen de vervoer
pohtiek en douanezaken in het bijzonder te onderstrepen. 
Aanleiding is de aanbeveling *) voor een besluit van de Raad tot machtiging van de 
Europese Commissie namens de Europese Economische Gemeenschap deel te nemen 
aan de onderhandeling met het oog op een besluit inzake een overeenkomst betref
fende het internationaal multimodaal vervoer **) in het kader van de conferentie 
van de Verenigde Naties inzake Handel en Ontwikkeling. 

Deze overeenkomst inzake het internationaal multimodaal vervoer, waarover in 
november een eerste conferentie is gehouden, heeft betrekking op het vervoer van 
goederen, dat met ten minste 2 verschillende wijzen van vervoer krachtens een 
multimodaal vervoerovereenkomst wordt verricht. 
De overeenkomst bevat bepalingen die betrekking hebben op het vervoerdocument, 
de inhoud en de bewijskracht hiervan, de verantwoordelijkheid van de multimodale 
vervoerondernemer en de afzender, alsmede de rechten en mogelijkheden tot recht-
vordering van partijen. 
De overeenkomst bevat ook bepalingen over het gebruik van het douanevervoer. De 
desbetreffende richtlijnen hebben betrekking op de vrijheid van douanevervoer, 
draagwijdte van de douanecontroles, de inklaringsfaciliteiten, het niet opeisbaar zijn 
van rechten en belastingen, borgstelling en het document voor douanevervoer. 
In het licht van de richtlijnen op het gebied van het douanevervoer is de Gemeen
schap bevoegd tot onderhandelen over deze overeenkomst. 
Ook hier bhjkt weer eens dat eigenlijk de scheidingslijnen tussen de administratieve 
en praktische kant van het vervoeren nauwelijks zijn te trekken, wil men het zo la
biele evenwicht, dat in de loop der tijden is gecreëerd, niet verstoren. 

Parlementaire vragen. 

Tijdens de novemberzitting van het Europese Parlement is tijdens het vragenuurtje 
onder meer door de heer Albers gevraagd, hoe de harmonisatie van de sociale wet
geving in het vervoer zich ontwikkelt. 
De heer Burke heeft daarop geantwoord, dat naast de bestaande regelingen voor het 
wegvervoer, die voor spoorwegen, luchtvaart en zeevaart zullen worden geëntameerd, 
wanneer de noodzaak daartoe bhjkt. De noodzakelijke middelen zijn immers op dit 
moment daarvoor ontoereikend. 
Ook kreeg de schriftelijke vraag (no. 334/79)***) van de heer Albers aan de Com
missie betreffende de studie over het grensoverschrijdende goederenvervoer EEG-
Spanje een antwoord. 

*) COM(79)389 def. 
**) Report of the Intergovernmental Preparatory Group on a Convention on International 

Multimodal Transport T D / B / A C 15158, United Nations 1979. 
***) P.B. no. C 267/9 en 10 van 22-10-1979. 
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Gevraagd was naar het openbaar maken van het transport van de Stichting Neder
lands Vervoerswetenschappelijk Instituut (NVI) en welke rol dit rapport in de onder
handelingen met Spanje over de toetreding speelt. 
De Commissie deelt mede, dat de door de Commissie ondernomen studie, waaraan 
het N V I medewerking heeft verleend, past in het programma om tussen bepaalde ge
bieden de goederenstromen te ramen. Deze ramingen worden ingepast in het kader 
van het project COST 33 en vervolgens worden de aldus samengevoegde verkeers
stromen uitgesplitst op het net van hoofdverbindingen van de Gemeenschap. 
De Commissie bereidt thans de pubHcatie van de samenvatting van de resultaten in 
de serie "Vervoerstudies" voor. 
Het gewraakte rapport is zo omvangrijk, dat verspreiding niet gemakkeHjk is. Een 
synthese evenwel wordt ter beschikking gehouden van belangsteUende parlements
leden. 
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E U R O P A R U B R I E K 

door 

Mr. Olga D. Gerbers 

SPOORWEGEN 

Inleiding 

De voorgaande afleveringen van de Europarubriek maakten reeds melding van het
geen de Europese Commissie momenteel ten aanzien van spoorwegsamenwerking in 
zijn diverse gradaties voor ogen staat. Ook deze aflevering zal aandacht aan dit onder
werp besteden, omdat de Raad het op zijn agenda heeft staan. Ook heeft de Commis
sie in haar hierna nog aan te stippen tweejaarlijks verslag betreffende de economische 
en financiële toestand van de spoorwegondernemingen de samenwerking tussen de 
spoorwegbedrijven nogmaals uitdrukkelijk als een van de belangrijke instrumenten 
tot verbetering van de situatie van de spoorwegen genoemd. 
Een en ander is aanleiding om deze rubriek te beginnen met enige algemene infor
matie over de wijze waarop de spoorwegen van de EEG-lid-Staten proberen in te spe
len op de ontwikkelingen in de Europese Gemeenschappen als ook over hun gezamen
lijke kijk op de toekomst van het vervoer gezien in het licht van de ontwikkeling van 
het gemeenschappelijk vervoerbeleid. 

De Spoorwegsamenwerking 

Samenwerking is voor spoorwegbedrijven, al sedert de vorige eeuw, een conditio sine 
qua non. Dit komt duidelijk tot uitdrukking in de vele accoorden, organisaties, sa
menwerkingsverbanden e.d., die tijdens een periode van ruwweg een eeuw tot stand 
kwamen, zowel tussen de spoorwegen onderling als ook op overheidsniveau. 
Voor de spoorwegen ligt het zwaartepunt van de samenwerking uit institutioneel 
oogpunt op het ogenblik bij de UIC (Union Internationale des Chemins de fer). Deze 
Unie, met als hoofdzetel Parijs, is in 1922 opgericht. Hij is eerst na de Tweede We
reldoorlog tot volle wasdom gekomen. 

Parallel aan de bloei van de Europese integratie, zien we ook op spoorweggebied, met 
name in de periode van 1948 tot +_ 1960, een aantal nieuwe samenwerkingsverban
den, tot stand komen, waaronder Interfrigo (dochteronderneming voor koelvervoer), 
De Europ-Wagenpool, Eurofirma (financieringsmaatschappij voorspoorwegmaterieel), 
TEE. Intercontainer (dochteronderneming voor containervervoer) kwam later tot 
stand (1967). In genoemde periode begint men zich eveneens voor het eerst daadwer
kelijk te bezinnen op een Europees Vervoerbeleid. Europese integratie, internationale 
vervoerpohtiek, spoorwegsamenwerking gaan meer samenhang vertonen. 
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De Groep van Negen Spoorwegen van de Europese Gemeenschappen 

De oprichting (in 1959) van een Groep van EEG-spoorwegen, als vorm van regionale 
samenwerking binnen de UIC, is in dit verband dan ook een logische stap. 
Aan deze z.g. "Groupe restreint" nemen, behalve de EEG-spoorwegen, ook de Zwit
serse en Oostenrijkse spoorwegen deel, zij het als waarnemer. De Griekse spoorweg
maatschappij is kortgeleden eveneens als waarnemer toegelaten en zal lid worden, 
zodra Griekenland formeel tot de Europese Gemeenschappen toetreedt. 
Organisatorisch gezien is voor de Groep van Negen, zoals de Groep van EEG-spoor
wegen heet sedert de toetreding van de Britse, Ierse en Deense spoorwegen in 1973, 
gekozen voor een lichte structuur *) . De Groep kent 

— een "Groep van Directeuren-Generaal", samengesteld uit vertegenwoordigers van 
de spoorwegdirecties 

— een "Groep van Assistenten", volgens de praktijk samengesteld uit vertegenwoor
digers van de internationale secretariaten van de deelnemende spoorwegonderne
mingen 

— een aantal permanente en tijdelijke sub- en werkgroepen, samengesteld uit des
kundigen b.v. op commercieel, exploitatie!, inkoop, sociaal gebied. 

De Groep van Negen Directeuren-Generaal bepaalt het beleid; de Groep van Assisten
ten bereidt de zaken voor en coördineert de werkzaamheden en resultaten van de 
sub- en ad hoe groepen. 
Hoofdtaak van de Groep is het inspelen in de meest ruime zin op de werkzaamheden 
van de communautaire instellingen (Europese Commissie; Raad; Europees Parlement 
etc). Tevens dient zij volgens het huishoudelijk reglement "de mogelijkheden van de 
negen spoorwegbedrijven optimaal te benutten". 
In het licht hiervan probeert de Groep van Negen, mede daartoe geihspireerd door de 
Europese Commissie en de Raad, de spoorwegsamenwerking met name binnen de 
Negen verder uit te bouwen * * ) . De samenhang met hetgeen in UIC-verband plaats 
vindt, wordt hierbij nauwlettend in het oog gehouden. 

*) Zie ook Die internationale Zusammenarbeit der Eisenbahnen van K. Ebeling in die Bundes
bahn 7/1978 blz. 513 e.v.; La cooperation des réseaux de la Communauté Européenne 
van R. Gratreau in Revue Générale des Chemins de fer, juillet-aout 1979 blz. 345 e.v. 

**) Zie Europaiubriek in dit Tijdschrift 1978/4. 
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De spoorwegen in het licht van het gemeenschappelijk vervoerbeleid 

De Groep van Negen Spoorwegen zelfheeft zijn belangrijkste doel in een binnenkort 
te publiceren (c.q. onlangs gepubliceerde brochure) *) als volgt geformuleerd: 

"Met name dankzij een steeds intensievere samenwerking, 
— in de commerciële sector: de gelegenheid krijgen om binnen het kader van juiste 

en eerlijke concurrentieverhoudingen diensten aan te bieden, aangepast aan de 
eisen van een zich wijzigende markt 

— in de sector van de openbare dienst: zijn rol te vervullen bij de bevrediging van de 
behoeften, die de samenleving in zijn totaliteit heeft". 

De noodzaak een financieel evenwicht te bereiken, is hierbij ook voor de spoorwegen 
een onderwerp van permanente zorg. De Groep tekent hierbij aan, dat de opbreng
sten, die de kosten moeten dekken, naast opbrengsten uit reizigers- en goederenver
voer, zullen bestaan uit inkomsten uit vergoedingen voor openbare dienstverplichtin
gen, bijdragen in het kader van de normalisatie van de spoorwegrekeningen, respec
tievelijk ontvangsten voortvloeiend uit diverse steunmaatregelen * * ) . 
De uiterst waardevolle bijdrage, die spoorwegen door hun dienstverlening in beide 
genoemde sectoren kunnen leveren aan de samenleving, moet gezien worden in het 
licht van het streven van de Europese gemeenschap naar een gestadige en evenwich
tige economische groei. 
De vraag, die de Groep van Negen zich stelt, is alleen of het toekomstig EEG-Ver-
voerbeleid het de spoorwegen mogelijk zal maken hun belangrijke rol te vervullen, 
dit mede in het licht van de toenemend zorgelijke situatie op energiegebied. 

De ontwikkeling van het EEG-Vervoerbeleid 

In de jaren zestig beoogden de Gemeenschapsautoriteiten een evenwichtige mede
dingingssituatie op de markt van het inland-transport tot stand te brengén door op 
twee gebieden parallel verlopende activiteiten. Enerzijds wilde men voortgang maken 
met de harmonisatie van de mededingingsvoorwaarden tussen de verschillende ver
voertakken en ondernemingen; anderzijds stuurde men aan op de vrijmaking van de 
vervoersmarkt binnen de Gemeenschap van beperkingen zowel van institutionele als 
van kwantitatieve aard. 

*) "De toekomst van het vervoer in de Europese Economische Gemeenschap" gepubliceerd 
door de Groep van Negen Spoorwegen van de Europese Gemeenschappen, 20 november 
1979. 

*) Zie voor de desbetreffende EEG-regelingen, die de basis vormen voor genoemde bijdra
gen tot de opbrengsten b.v. "Europaïsche Bemühlungen zur Sanierung der Eisenbahnen" 
van Dr. Ermst Müller-Hermanen in Internationales Verkehrswesen 31 (1979)5. Heft. 
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In genoemde periode is op beide terreinen voortgang geboekt. Sedertdien wordt in 
de praktijk de nadruk veel meer gelegd op de liberalisatie van de markt dan op de 
harmonisatievraagstukken of op de invloed van vitale factoren als leefbaarheid, 
milieu, ruimtelijke ordening, energiesituatie. Een evenwichtige mededingingsituatie is 
niet bereikt *) . Dit bemoeilijkt de positie van de spoorwegen. Waar de Gemeen
schapsautoriteiten o.a. de verbetering van de economische en financiële situatie 
van deze vervoertak hoog in hun vaandel schrijven, is het wenselijk, dat de harmoni
satie van de mededingingsvoorwaarden weer meer naar voren wordt gehaald. Hierbij 
wordt met name gedacht aan de harmonisatie op sociaal gebied en aan het vraagstuk 
van de doorbelasting van de infrastructuurkosten. 
Het is te betreuren, dat de Europese Commissie in het in de Inleiding reeds genoem
de tweejaarlijks verslag geen melding maakt van de mogelijkheden tot verbetering, 
die aan een voortzetting van de harmonisatie inherent zijn, naast de door haar wel 
geciteerde aandachtsvelden t.w. 

— aanpassing van de communautaire wetgeving op het gebied van vergoedingen en 
steunmaatregelen, opdat de lid-staten de financiële gevolgen van hun interventies 
in de activiteiten van de spoorwegondernemingen ook werkelijk voor hun reke
ning nemen; 

— een verbeterde toepassing van de beschikking van 20-5-1975 * * ) . Dit betreft met 
name de rol van de activiteitenprogramma's van de spoorwegen, met inbegrip van 
investerings- en financieringsplannen; 

— de spoorwegsamenwerking, met name die op commercieel gebied, die ter bevorde
ring van het gecombineerd vervoer en die tot vergemakkelijking van grensover
schrijding; 

— de planning en uitvoering van gezamenlijke infrastructuurverbeteringen. 

Wat dit laatste punt aangaat is het met name van belang, dat de Gemeenschap initia
tieven ontplooit op het gebied van de coördinatie van investeringen in en financiering 
van infrastructuurprojecten (opheffing knelpunten; tot standbrenging van een mo
dern, aan homogene vereisten beantwoordend, Europees net van verbindingen). 
De aanneming van een in 1976 ingediend voorstel van de Commissie inzake finan
ciële steun voor infrastructuurprojecten, die voor de Gemeenschap van belang zijn, 
kan een belangrijke stap vooruit betekenen * * * ) . 
Realisaties op bovengenoemde gebieden maken een doelmatige ordening van de ver
voermarkt echter niet overbodig. Een soepel systeem van capaciteitsregulering zal tot 
de instrumenten van het vervoerbeleid moeten blijven of gaan behoren. 

*) Zie behalve het in noot 4 genoemde artikel ook "La concurrence intermodale dans le 
marché des transports terrestres de marchandises" van F. Ventrella in Transports nr 
242/1979 blz. 155 e.v. 

*) Beschikking EEG-Raad 75/327/EEG d.d. 20-5-1975 P.B. d.d. 12-6-1975 nr. L 512/3. 
*) Tijdschrift voor Vervoerswetenschap 1976/4 blz. 283 e.v. 
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De onontkoombare conclusie 

Rekening houdend met het vele dat in het kader van het gemeenschappelijk vervoer
beleid nog concreet gestalte moet krijgen, komt de Groep van Negen tot de conclusie, 
dat evenwichtige mededinging een uitstekend stelregel is. De Groep vindt het echter 
moeilijk zich er een voorstelling van te maken hoe concurrentie evenwichtig kan zijn, 
als voor de verschillende deelnemers aan het spel de spelregels niet gelijkwaardig zijn. 
Ook wijst de Groep erop, dat de kwaliteit van het bestaan en leefbaarheidsaspecten 
als lawaai, verontreiniging, de aan de verschillende vervoertechnieken verbonden ge
varen, de desintegrerende werking van het verkeer op de stedelijke samenlevingen meer 
en meer de nadruk zullen krijgen. 
"Maar zelfs deze overwegingen zouden misschien kunnen worden veronachtzaamd, 
als er geen sprake was van het energievraagstuk. 
Als de Gemeenschap niet nu plannen maakt voor de tijd, dat de olie bijna onbetaal
baar en vervolgens nagenoeg onverkrijgbaar wordt, dan zal de samenleving een wel 
zeer hoge prijs moeten betalen. 
Deze prijs zal bestaan uit plotselinge hoge investeringskosten, die nodig zijn om 
reizigers- en goederenvervoer over te hevelen naar het spoor omdat — als het beleid 
ongewijzigd bli jf t — de spoorwegen tot nu toe niet in de gelegenheid zijn gesteld hun 
bedrijven krachtig en gezond te laten blijven", aldus de Groep van Negen EEG-spoor
wegen, die besluit met de aansporing aan de Gemeenschap haast te maken met het 
vervoerbeleid, zoals in de brochure geschetst. "Dit niet alleen voor de toekomst van 
het vervoer, maar voor die van de gehele Gemeenschap". 
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STATISTISCHE R U B R I E K 

door 
J. Voordouw 

Het openbaar vervoer in de statistiek 

Wie in de publicaties van het Centraal Bureau voor de Statistiek zoekt naar gegevens 
over het openbaar vervoer, zal het opvallen dat het begrip "Openbaar vervoer" nauwe
lijks voorkomt. 
Slechts op één plaats wordt dit expliciet als zodanig vermeld, namelijk in het Statis
tisch Zakboek, als onderdeel van een tabel over het privé-en beroeps-personenvervoer. 
In alle andere C.B.S.-publikaties moet de gebruiker de onderdelen, waaruit het open
baar vervoer is samengesteld, samentellen om de totale omvang van het openbaar ver
voer te weten te komen. 

Personenvervoer (inci. grensoverschrijdend) 

1970 1972 1974 1976 1977 

mld reizigerskilometer 

TOTAAL (privé + beroeps) 104,3 120,4 123,1 124,7 126,2 
Privé vervoer 85,3 101,3 103,5 105,0 106,7 

w.v. personenauto 79,4 92,8 98,7 101,1 103,0 
Beroepsvervoer 19,0 19,1 19,6 19,7 19,5 

w.v. openbaar vervoer 13,4 13,3 13,7 14,0 13,7 

Uit deze opstelling blijkt dat het privé-vervoer in de beschouwde periode sterk is toe
genomen, welke toename geheel voor rekening van de personenauto komt. 
De groei van het privé-vervoer heeft niet geleid tot een overeenkomstige dahng in het 
beroepsvervoer of in het openbaar vervoer. 
Integendeel, dit vervoer heeft zich in omvang kunnen handhaven en zelfs nog iets 
kunnen uitbreiden. 

Uitvoeriger gegevens worden gevonden in de jaarlijkse Statistiek van het Personenver
voer. Zoals gezegd worden in deze statistiek niet de totalen vermeld, maar de afzon
derlijke componenten zijn in uitvoerige tabellen weergegeven. Met betrekking tot het 
openbaar vervoer onderscheidt het C.B.S.: 
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— de gemeentelijke vervoerbedrijven en de stadslijndiensten 
— de interlokale lijndiensten per bus 
— de spoorwegen. 

De gegevens zijn gebaseerd op de maandelijkse opgaven, die de ondernemingen ver
strekken. 
Het vervoer van de gemeentelijke vervoerbedrijven en de stadslijndiensten wordt door 
het C.B.S. aangemerkt als lokaal vervoer, het vervoer van de interlokale lijndiensten 
en de spoorwegen als interlokaal vervoer. 
Deze indeling in lokaal en interlokaal zal niet voor de volle 100% overeenkomstig de 
werkelijkheid zijn. Vele lokale diensten opereren over de grenzen van de gemeente 
heen, terwijl interlokale busdiensten ook vervoer binnen één gemeente verrichten. 
Een deel van het spoorwegvervoer heeft eveneens een lokaal karakter, zeker nu de 
laatste jaren steeds meer voorstad-stations in gebruik worden genomen. 
Niettemin is de gekozen indeling zinvol en bruikbaar. Enerzijds omdat de grensverva
ging in het vervoer nog niet zulke vormen heeft aangenomen dat het algemene beeld 
verstoord wordt, anderzijds omdat de gekozen indeling, die uitgaat van groepen van 
ondernemingen, enige aansluiting geeft aan financiële cijfers. 

Uit de verschillende tabellen is het volgende overzicht samengesteld: 

Openbaar vervoer (excl. grensoverschrijdend vervoer) 

1972 1974 1976 1978 

REIZIGERS, totaal (min) 975,5 1018,6 1048,8 1032,5 
lokaal (bus, tram, metro) 557,3 593,8 644,9 638,4 
interlokaal 418,2 424,8 403,9 394,1 

w.v. bus 238,9 246,6 237,3 222,7 
trein 179,3 178,2 166,6 171,4 

REIZIGERSKM, totaal (min) 12 624 13 334 13 497 13 238 
lokaal (bus, tram, metro) 1 960 2 087 2 651 2 422 
interlokaal 10 664 11 247 10 846 10 816 

w.v. bus 3 065 3 110 3 112 3 165 
trein 7 599 8 137 7 734 7 651 

per hoofd van de bevolking: 
Aantal reizen: 

lokaal 41,5 43,8 46,8 45,8 
interlokaal 31,1 31,4 29,3 28,3 

Gemiddelde reisafstand: (km) 
lokaal 3,5 3,5 4,1 3,8 
interlokaal 25,5 26,5 26,9 27,4 
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Het aantal reizigers in het lokale vervoer is van 1972 op 1978 niet onaanzienlijk toe
genomen. Deze toename weerspiegelt zich nog wat sterker in de reizigerskilometer
prestatie, omdat de gemiddelde reisafstand eveneens is toegenomen. 
Het interlokale vervoer daarentegen vertoont een daling in het aantal reizigers, zowel 
bij de bus als bij de trein. Door een toename van de gemiddelde reisafstand bli j f t de 
vervoerprestatie op peil en neemt voor de bus zelfs nog iets toe. 
Het aantal reizen per hoofd van de bevolking daalt voor het interlokale vervoer, maar 
neemt toe voor het lokale vervoer. 
In samenhang met de sterk toegenomen vervoerprestatie van de personenauto kan 
gezegd worden, dat de auto vooral van invloed is op het interlokale vervoer; het lo
kale vervoer wordt nauwelijks beïnvloed. 

Naast de gegevens over het aantal reizigers en de reizigerskilometer-prestatie wordt in 
de Statistiek van het Personenvervoer veel meer vermeld. Niet alleen kunnen de jaar
cijfers verdeeld worden over de maanden of over de provincies, de statistiek verschaft 
ook informatie over voertuigen, gereden afstanden, aantallen zit- en staanplaatsen en 
zo meer. 

In de Statistiek van het Personenvervoer komen ook de andere vervoersvormen aan 
bod, zoals het interlokale groepsvervoer en het toerwagenvervoer. Om enige indicatie 
te geven van de omvang van dit vervoer zij vermeld, dat in 1977 in het interlokale 
groepsvervoer 66 min personen werden vervoerd en in het toerwagenvervoer 11 min. 
Omdat de afstanden per reiziger over het algemeen groot zijn is de reizigerskilometer
prestatie van nog meer belang: groepsvervoer 2144 reizigerskm. en toerwagenvervoer 
3683 min reizigerskm. 

Niet alleen in de vervoerstatistieken komt het openbaar vervoer aan bod, ook de 
produktiestatistieken verschaffen inzicht. 
In de produktiestatistieken gaat het om de financiële kant van het gebeuren. De 
exploitatiegegevens van de ondernemingen staan daarin centraal, welke gegevens 
worden aangevuld met informatie over het beschikbare vervoermaterieel en het 
aantal werkzame personen. De laatst verschenen publikatie heeft betrekking op de 
Tram- en Autobusbedrijven en op het jaar 1976. 
Volgens deze publicatie waren er 310 ondernemingen met een hoofdactiviteit in het 
tram- en autobusvervoer. 

54 van deze ondernemingen verrichtten in hoofdzaak lijndienstvervoer, 
85 ondernemingen hadden hun zwaartepunt in het groepsvervoer en 

171 ondernemingen hadden als hoofdactiviteit het toerwagenvervoer. 

In het volgende overzicht zijn een aantal gegevens uit deze publikatie samengebracht. 
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Tram- en autobusbedrijven 1976 

Ondernemingen met hoofdzakelijk 
Totaal 

lijndienst- groeps- toerwagen
vervoer vervoer vervoer 

Aantal ondernemingen 310 54 85 171 
Werkzame personen 26 845 22 550 1 545 2 750 
Vervoermaterieel: 

tram- en metrostellen 660 660 -- -
lokale bussen 2315 1 965 225 125 
interlokale lijndienst bussen 3 445 3 305 30 110 
toerbussen 3 535 305 875 2 355 
minibusjes 465 15 340 110 

Opbrengsten uit 
personenvervoer (min gld) 817,2 555,8 81,9 179,5 
waarvan: 

lijndienstvervoer 479,3 476,2 0,6 2,5 
groepsvervoer 148,5 45,3 59,4 43,8 
toerwagenvervoer 189,4 34,3 21,9 133,2 

Prijsverlagende subsidies (min gld) 881,3 878,9 0,8 1,6 

Uit deze gegevens blijkt, dat het lijndienstenvervoer (bus, tram en metro) vrijwel ge
heel wordt verricht, door ondernemingen die dit vervoer als hoofdactiviteit uitoefe
nen. Deze ondernemingen hebben echter naast het lijndienstvervoer een niet onaan
zienlijk bedrag aan inkomsten uit groepsvervoer en toerwagenvervoer. Enig lijndienst
vervoer komt ook voor bij ondernemingen die hoofdzakelijk groepsvervoer en toer
wagenvervoer verrichten. 

Als men er van uitgaat dat de prijsverlagende subsidies geheel ten gunste van het lijn
dienstvervoer komen kan voor de gehele sector de volgende opstelling worden ge
maakt: 

vervoersopbrengst uit lijndienstvervoer 
prijsverlagende subsidies 

totaal 

479,3 min gld. 
881,3 min gld. 

1360,6 min gld. 

Dit bedrag kan worden vergeleken met de gegevens van het bus-, tram- en metro-ver
voer uit het vorige overzicht. 
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Vervoersopbrengsten in het bus-, tram- en metro-vervoer, 1976 

totaal per reizif ;er per reizigers
kilometer 

min gld cent 

Totaal 1360,6 154 23,6 
vervoersopbrengst 479,3 54 8,3 
subsidie 881,3 100 15,3 

Een verdergaande splitsing van deze gegevens, bijv. over lokaal en interlokaal vervoer 
of over busvervoer, tramvervoer en metrovervoer kan uit de statistiek niet worden 
afgeleid. 
Ook zonder dat echter bhjkt van hoeveel belang de subsidie is. 
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N E D E R L A N D S V E R V O E R S W E T E N S C H A P P E L I J K 
I N S T I T U U T 

(Netherlands Institute of Transport) 
(InstitutNéerlandais des Transports) 

Opgericht in 1946 onder de naam Nederlands Verkeersinstituut. 

Stelt zich ten doel de bevordering van het wetenschappelijk onderzoek van ver
voersvraagstukken in de ruimste zin van het woord. 

Het tracht dit doel o.a. te bereiken door: 

— het onderzoeken, ook in internationaal verband, van vraagstukken op het 
gebied van het vervoer; 

— het onderhouden van nauwe betrekkingen met lichamen met verwante 
doelstelling; 

— het publiceren van vervoerswetenschappelijke studies, zowel i n een eigen 
orgaan als in afzonderlijke uitgaven; 

— het stichten en tot ontwikkeling brengen van een openbare vervoersweten
schappelijke bibliotheek, alsmede het verzorgen van een documentatie op 
vervoerswetenschappelijk gebied; 

— het beleggen van bijeenkomsten, het doen houden van lezingen en het 
geven van cursussen, alsmede het organiseren van bezoeken en excursies op 
het terrein van zijn werkzaamheid; 

— het bevorderen van het wetenschappelijk onderwijs in de vervoersweten-
schappen. 

Veel instellingen en bedrijven steunen het Instituut als begunstiger; daarnaast 
ontvangt het de steun van een groot aantal persoonlijke leden, die als contri
buant zijn toegetreden. 

De minimum-subsidie voor begunstigers is f 1.740,— per jaar; bedrijfscontri-
buant f 465,—; persoonlijke contribuant f 53,50, en junior contribuant f 26,50. 

Bestuur : Mr. P.R. Leopold, voorzitter; Dr. A.D.J. Brantenaar, J.J. Dassel, 
Mr. R.J.H. Fortuyn, Ir. H.A. de Groot, D. Hooykaas, Drs.Ph. Leen
man, Mr. W.G.A. de Meester. 

Directeur Prof. Drs. H.J. Noortman. 


