
v
o

o
r 

T 
I 

J 
D

 
S

 
C

 
H

 
R

 
I 

v
e

r
v

o
e

r
s

w
e

t
e

n
s

c
h

a
p 

1
/9

0 

g 1 

IS
S

N
 

0
0

4
0

-7
6

2
3 

V
ersch

ijn
t d

riem
aan

d
elijk

s 



D e S t i c h t i n g N E A (Nederlands Centrum voor Onderzoek, Advisering en Onderwijs op het 
gebied van Verkeer en Vervoer) is t o t s tand g e k o m e n u i t een fus ie tussen he t 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 ( N V I ) , he t E c o n o m i s c h B u r e a u v o o r h e t W e g - en W a t e r 
v e r v o e r en he t A d m i n i s t r a t i e - en A u t o m a t i s e r i n g s c e n t r u m v o o r het B e r o e p s v e r v o e r ( A C B ) . 
D e S t i c h t i n g s tel t z i c h t en doe l : 
• he t v e r r i c h t e n o f d o e n v e r r i c h t e n v a n (we t enschappe l i j k ) o n d e r z o e k o p he t geb ied v a n 

ve rkee r , v e r v o e r en hande l s ( s t romen) ; 
• he t v e r z o r g e n o f d o e n ve rzo rgen v a n o n d e r w i j s en v o o r l i c h t i n g o p he t geb ied v a n v e r k e e r 

en v e r v o e r ; 
• het u i t b r e n g e n o f doen u i t b r engen v a n adviezen aan organisat ies , b e d r i j v e n en ( o v e r h e i d s ) -

ins t e l l ingen o p het gebied v a n verkeer en ve rvoe r ; 
• he t u i t v o e r e n en begeleiden v a n au tomat i se r ingspro jec ten o p he t g e b i e d v a n verkeer e n 

v e r v o e r ; 
• het u i t b r e n g e n o f doen u i t b r engen v a n adviezen op het geb ied v a n de l o g i s t i e k , a l smede 

het u i t v o e r e n en begeleiden v a n p r o j e c t e n op d i t gebied 
en v o o r t s a l hetgeen m e t een en ander i n de ru ims te z i n v a n het w o o r d v e r b a n d h o u d t , 
w a a r o n d e r begrepen k a n z i j n het c o ö r d i n e r e n v a n het w e t e n s c h a p p e l i j k o n d e r w i j s op h e t 
gebied v a n ve rkee r en ve rvoe r en he t z i c h in tersseren b i j en he t s a m e n w e r k e n m e t andere 
ins t e l l ingen m e t een soo r tge l i j k doel . 
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T E N G E L E I D E B I J H E T E E R S T E N U M M E R VAN H E T 
T I J D S C H R I F T 1990 

Het eerste nummer in een nieuw decennium; voldoende reden om de lijnen te 
bepalen waarlangs het tijdschrift zich verder dient te ontwikkelen. Daartoe is 
in de zomermaanden van 1989 een groot aantal lezers gevraagd mee te werken 
aan een lezerskringonderzoek. De uitkomsten hiervan gaven er aanleiding toe 
op bepaalde punten veranderingen aan te brengen. Hiermee wordt in het eerste 
nummer van 1990 een begin gemaakt. 

In de eerste plaats zal, naast een thematisch deel*, in het vervolg ook een aantal 
artikelen worden opgenomen die los staan van het thema. Hiermee tracht de 
redactie de interesse voor elk afzonderlijk nummer te vergroten. 

In de tweede plaats blijken engelstalige themanummers beduidend minder te 
worden gelezen. In het bewustzijn dat in het buitenland voldoende weten
schappelijke tijdschriften op dit vakgebied aanwezig zijn, zal dit tijdschrift 
zoveel mogelijk in het Nederlands verschijnen. Om de hoge kwaliteit te hand
haven, moeten echter ook buitenlandse auteurs de mogelijkheid blijven houden 
een bijdrage te leveren. 

De redactie is de lezers erkentelijk voor de vele waardevolle suggesties. Niet alle 
ideeën kunnen worden gehonoreerd, maar zij dragen er wel toe bij de redactie 
alert te houden op het punt van verbetering van kwaliteit en leesbaarheid van 
het tijdschrift. 

De redactie begint het decennium onder nieuwe leiding. Mr G.W. van Hasselt 
heeft per 1 januari 1990 afscheid genomen als voorzitter van de redactie. De heer 
Van Hasselt is 26 jaar actief redactielid geweest, waarvan de laatste 2 jaar als 
redactievoorzitter. Hi j is per dezelfde datum in deze functie opgevolgd door 
Prof. Dr. Mr J.G.W. Simons. De heer Simons is reeds geruime ti jd aan het 
tijdschrift verbonden als vaste medewerker voor de Europarubriek. Medio 1988 
trad hij toe tot de redactieraad. 

D E R E D A C T I E 

* D e a r t ike len die b e t r e k k i n g hebben op het themat i sch deel z i j n gemarkeerd m e t een ver t icale 
ras terbalk . 
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E D I T O R I A L 
Inleiding op het thema Milieu en Goederenvervoer 

In toenemende mate wordt de spanning gevoeld tussen de groei van de 
economie, de toenemende mobiliteit en de daaraan verbonden schadelijke 
effecten voor het leefmilieu. In recente beleidsnota's worden steeds stringentere 
normen genoemd waaraan de vervoersector moet voldoen om de nagestreefde 
milieudoelstellingen te kunnen bereiken. Lag eerst de nadruk uitsluitend op de 
sector van het personenvervoer, sinds enige t i jd krijgt ook het goederenvervoer 
een grotere aandacht. Met name bij deze sector komt de spanning tussen het 
economische belang en het belang van de leefbaarheid in sterke mate tot uiting. 
Maatregelen gericht op het terugdringen van de milieuhinder, of het nu de 
stimulering van het gebruik van minder hinder opleverende vervoerwijzen of het 
verbeteren van de voertuigtechniek zelf betreft, gaan vrijwel steeds gepaard met 
kostenverhogingen die, hetzij voor de vervoerder, hetzij voor de afnemer van 
zijn diensten, bedrijfseconomisch onaantrekkelijk zijn. 
In een artikel van Ter Brugge en Tanja in nummer 3/89 van het Tijdschrift[l] 
is een overzicht gegeven van de belangrijkste logistieke ontwikkelingen en is 
aangegeven welke daarvan leiden tot een toe- of afname van het energiegebruik 
en daarmee van de milieuhinder van het goederenvervoer. Duidelijk is, dat 
maatregelen gericht op het beperken van de miheuhinder niet altijd zullen 
sporen met datgene wat uit het oogpunt van een optimale logistieke organisatie 
wenselijk is. Zo zal het streven naar een reductie van het aantal 'leeg' gereden 
kilometers in het wegvervoer alleen sporen met een optimale logistieke strategie 
als dit niet tot gevolg heeft dat daardoor elders onevenredige kostenverhogingen 
optreden. 

Steeds meer wordt duidelijk dat het goederenvervoer niet langer buiten schot 
kan blijven. De diverse mogelijkheden om de milieuhinder van het goederen
vervoer waar mogelijk te beperken, tegen een zo gering mogelijke schade voor 
de nationale economie en de internationale concurrentiepositie, dienen tegen 
elkaar te worden afgewogen. In dit nummer van het tijdschrift worden een aantal 
van deze mogelijkheden nader uitgewerkt. Daarbij ligt het accent op de organi
satie van het vervoer zelf, als afgeleide van (internationale) economische en 
logistieke ontwikkelingen die de vraag naar goederenvervoer bepalen. Het 
accent ligt op de substitutiemogelijkheden binnen de vervoersector, de vervoer-
wijzesubstitutie en de mogelijkheden tot efficiencyverbetering. 

In het artikel van Schoemaker en Bouman worden - vanuit een beschrijving van 
de milieuhinder van het goederenvervoer - concrete oplossingsrichtingen aan-

A 
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gegeven voor de vermindering van de milieuhinder van de verschillende vervoer-
takken, zowel per vervoertak als gezamenlijk. 
In het artikel van Ruijgrok en De Leijer wordt aangegeven onder welke condities 
verschillende vormen van gecombineerd vervoer positief kunnen bijdragen aan 
de vermindering van de milieuhinder van het goederenvervoer. 
Bos (NOB) gaat vervolgens in op de specifieke mogelijkheden die ten aanzien van 
het wegvervoer bestaan. Van Tongeren en Nieuwenhuis geven aan welke 
plannen er binnen de NS bestaan om vanuit deze zijde een bijdrage tot de 
oplossing van de problematiek te kunnen geven. 
Uit deze bijdragen wordt duidelijk dat in eerste instantie de overheid aan zet 
is. Deze zal moeten aangeven welke middelen kunnen worden vrijgemaakt om 
de sectorale voorstellen te kunnen realiseren en hoe de 'pijn' die het gevolg is 
van de internalisering van de externe effecten van het vervoer kan worden 
verlicht, c.q. kan worden herverdeeld. Het gaat daarbij om het stellen van 
normen ten aanzien van de milieuhinder die per prestatie-eenheid kan worden 
getolereerd. Daarnaast zou de overheid fondsen voor de uitbreiding van infra
structuur van milieuvriendelijke vervoervormen en de stimulering van het ge
bruik hiervan ter beschikking moeten stellen. Het is de verwachting dat ongeveer 
gelijktijdig met het uitbrengen van dit nummer de overheid hierover meer 
gedetailleerde richtlijnen zal verstrekken. Het is jammer dat het, door de voor
bereidingsfase waarin deze uitspraken verkeren, niet mogelijk is de ontwikkeling 
van het overheidsbeleid vanuit die zijde nader te belichten en in dit nummer te 
verwerken. 

Referentie 

1. T E R B R U G G E en T A N J A , 'Leiden trends in de logistiek tot stijging of beheersing van energiegebruik?'Tijdschrift voor 
Vervoerswetenschap 3/89. 
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V O O R W O O R D 

Het doet D A F N.V. bijzonder veel plezier dat in deze uitgave van het Tijdschrift 
voor Vervoerswetenschap op wetenschappelijke wijze wordt stilgestaan bij het 
onderwerp 'milieu en goederenvervoer'. Het milieu is immers een zaak die ons 
allemaal aangaat. En omdat ook de vrachtauo een aandeel heeft in de milieupro
blematiek, doen wij er als producent van onder meer bedrijfswagens en buson-
derstellen en -componenten alles aan, om dat aandeel zo gering mogelijk te 
maken. 
Er is al veel bereikt op dit gebied. Neem alleen maar de onlangs door D A F 
geïntroduceerde complete serie milieumotoren, met een NOx-emissie die met 
9 gr/kWh nu al 50 % onder de ECE R49-norm ligt. En ook de geluidsproduktie 
is enorm teruggebracht, waarbij met de 95-serie een waarde van 79 dB(A) is 
gerealiseerd. 
Maar er moet en kan nog meer worden bereikt. Dat vraagt t i jd , maar de hiervoor 
benodigde nieuwe technologieën naderen het stadium der volwassenheid. 
Terecht wordt in deze uitgave duidelijk gemaakt dat de oplossingen van de 
milieuproblematiek niet alleen in de motor moeten worden gezocht. Een nóg 
efficiënter gebruik van zowel voertuig als infrastructuur is evenzeer van groot 
belang. Nieuwe communicatietechnieken als LOGIQ-boordcomputers, het 
Roadacom satelliet-communicatiesysteem, de moderne telematica en elec-
tronische vrachtuitwisselingssystemen zullen een enorme bijdrage kunnen 
leveren aan een verdere verbetering van de totale transportefficiency. 
Daarnaast mogen andere transportmodaliteiten en met name het gecombineerd 
vervoer niet worden weggecijferd. Omdat in alle toekomstige scenario's steeds 
een belangrijke rol voor het wegvervoer is weggelegd, moet niet alleen worden 
geïnvesteerd in spoor- en waterwegen, maar ook in de noodzakelijke weginfra
structuur. Een goede weginfrastructuur, die een vloeiende doorstroming van het 
verkeer mogelijk maakt, levert immers ook een belangrijke bijdrage aan het 
milieu. Zeker als de vrachtauto nóg milieuvriendelijker wordt dan hij nu al kan 
zijn. 

I r . A . V A N D E R P A D T 

V o o r z i t t e r R a a d v a n Bes tuur D A F N . V . 



G O E D E R E N V E R V O E R M O E T S C H O N E R K U N N E N 

I r . T H E O J . H . S C H O E M A K E R * 

I r . P E T E R A . B O U M A N * * 

Abstract 
Freight transport must cause less pollution 
W i t h o u t discussing the need o f a good f re igh t t r anspor t system, i t is obv ious t ha t f r e igh t 
t r anspor t threatens the e n v i r o n m e n t i n m a n y ways. T h e present s tudy investigates t ha t th rea t 
on the e n v i r o n m e n t as comple te as possible, i n order to find solut ions f o r a less p o l l u t i n g and 
less d i s tu rb ing f r e igh t t r anspor t . 

The a im o f the s tudy was to analyse w h a t k inds o f threats o n the e n v i r o n m e n t are caused 
by w h a t t r anspo r t modes , and to w h a t extent. 
D i f f e r ence is made be tween types o f air p o l l u t i o n and other aspects conce rn ing the qua l i t y 
o f l i fe such as unsafe ty and noise. 
Othe r differences are made between t r anspo r t by r o a d , i n l a n d w a t e r w a y and r a i l , and also 
between d i f f e r en t types o f r o a d t r anspo r t vehicles. 
M o r e o v e r the caused threats are re la ted to the d i f f e ren t k inds o f o r ig in -des t ina t ion pat terns 
i n t r anspo r t and to d i f f e r en t k inds o f areas i n w h i c h t r anspo r t takes place. F i n a l l y an analysis 
is made o f the d i f f e r en t sorts o f t r anspor t ed goods. 

INLEIDING 

De problemen die vervoer en verkeer veroorzaken worden tegenwoordig steeds 
meer duidelijk. Met name de schadelijke gevolgen van uitlaatgassen voor het 
milieu baren grote zorgen; de gevolgen van de verzuring zijn duidelijk af te lezen 
aan de kwaliteit van het bosbestand. Een andere kant van de problematiek 
wordt gevormd door de directe overlast die het verkeer veroorzaakt. 

Het aandeel van het goederenvervoer in de door het totale vervoer en verkeer 
geproduceerde problemen is niet gering. In het bijzonder waar het gaat om 
typische emissieprodukten van dieselmotoren kan dit aandeel oplopen tot meer 
dan de helft van de door verkeer veroorzaakte emissie. 
Bekend is verder dat door de toegepaste logistieke concepten de groei van het 
goederenvervoer groter is dan de groei van de goederenproduktie. Als het 
goederenvervoer zich hierdoor ontwikkelt volgens de huidige verwachting, 
zullen de totale emissies van het goederenvervoer alleen ervoor zorgen dat de 
emissieplafonds voor de sector verkeer blijvend zullen worden overschreden. 
Met andere woorden: enkele voor het verkeer in zijn geheel gestelde emissie-

* Un ive r s i t a i r docent T U - D e l f t fac. Civiele Techn iek , vakgroep verkeer . 
** Toegevoegd we tenschappe l i jk onderzoeker T U - D e l f t , fac. Civiele Techn iek , vakgroep verkeer. 
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plafonds worden binnen één of twee decennia volledig door het goederenvervoer 
over de weg opgesoupeerd wanneer geen wijziging van de huidige trends 
optreedt. 

Een ander probleem is, dat de huidige capaciteit van de infrastructuur te gering 
is om het verkeersaanbod te verwerken. Een groei van het goederenvervoer over 
de weg betekent in dit opzicht een verdere verslechtering van de doorstroming 
van het verkeer, met alle bijkomende problematiek. Echter niet alleen ander 
verkeer wordt gehinderd, ook verstoort het goederenvervoer in niet onbelang
rijke mate de omgeving waarin het zich afwikkelt. Zo wordt bijvoorbeeld van 
de geluidhinder door het wegverkeer een onevenredig groot deel veroorzaakt 
door goederenvoertuigen. Vanuit deze optiek is een herbezinning op het goe
derenvervoer derhalve ook noodzakelijk. 

De geschetste problemen waren aanleiding voor de gezamenlijke opdracht van 
het Directoraat-Generaal Milieubeheer van het Ministerie van VROM en het 
Directoraat-Generaal voor het Vervoer van het Ministerie van Verkeer en 
Waterstaat een zo volledig mogelijke inventarisatie te maken van de aantasting 
van het leefmilieu door het goederenvervoer. In deze studie is het oog gericht 
op het goederenvervoer als bron van emissie en als veroorzaker van andere 
soorten aantasting van het leefmilieu. Er is hierbij een onderverdeling mogelijk 
naar effecten op landelijke schaal waarbij met name aan de produktie van 
emissies gedacht moet worden, en effecten op lokale schaal. Deze laatste 
categorie betreft zowel emissie als verstoringseffecten. 

Bij het opsporen van noodzakelijke data bleek, dat van het jaar 1985 als laatste 
een compleet gegevensbestand beschikbaar was bij het Centraal Bureau voor de 
Statistiek. Aangezien dit CBS-bestand de belangrijkste bron van informatie is, 
heeft dit geleid tot de keuze om 1985 als peiljaar te gebruiken. Ook wanneer 
nieuwere gegevens beschikbaar waren is uit oogpunt van uniformiteit uitgegaan 
van gegevens uit 1985. 

In het volgende wordt eerst een afbakening gegeven van de onderzochte proble
matiek. Daarna volgt een korte beschrijving van de bij de aanpak van de studie 
gebruikte methodiek. De meeste aandacht wordt vervolgens gegeven aan de 
resultaten van de studie, waarna tenslotte een aanzet voor mogelijke oplossings
richtingen gegeven wordt. 
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PROBLEEMAFBAKENING 

Onderverdeling in soorten aantasting van het leefmilieu 
De aantasting van het leefmilieu die het personen- en goederenvervoer veroor
zaakt voor omwonenden, passanten, mensen in het algemeen etc. valt onder te 
verdelen in een tweetal hoofdgroepen: 

• aantasting van het leefmilieu, veroorzaakt door de aanwezigheid van infra
structuur. 
• aantasting van het leefmilieu, veroorzaakt door het verkeer dat van de 
infrastructuur gebruik maakt. 

Deze categorieën zijn onder te verdelen in een aantal soorten meer specifieke 
aantasting van het leefmilieu, zoals aangegeven in figuur 1. 

Figuur 1 - Onderverdeling aantasting van het leefmilieu. 

I N F R A S T R U C T U U R r u i m t e b e s l a g 
a a n t a s t i n g gebieden 

barrièrewerking 

v e r s t o r i n g 
e m i s s i e s 

V E R K E E R S P R E S T A T I E / 
I N T E N S I T E I T 

De aspecten 'ruimtebeslag' en 'aantasting gebieden' hebben direct betrekking op 
het aanwezig zijn van infrastructuur. Het ruimtebeslag houdt de totale hoeveel
heid benodigde ruimte in die door de infrastruktuur ten behoeve van het verkeer 
wordt opgeëist. Bij de aantasting van gebieden wordt gerekend met de mate 
waarin het verkeer aanspraak maakt op gebieden met een speciaal karakter. Dit 
kan verband houden met een natuurgebied dat doorkruist wordt, waardoor 
schade aan het gebied ontstaat. 
Barrièrewerking heeft een tweezijdig karakter: enerzijds is er de ruimtelijke 
aantasting van het leefmilieu, waarbij gedacht kan worden aan visuele hinder bij 
de aanwezigheid van een verkeersweg; anderzijds is er de funktionele aantasting 
van het leefmilieu die de rijdende voertuigen veroorzaken, bijvoorbeeld door het 
moeilijker worden van een oversteek bij hogere verkeersintensiteiten. Alhoewel 
deze aspecten niet direct meetbaar zijn in kilogrammen of liters geproduceerde 
'milieubelasting' spelen bovengenoemde aspecten wel degelijk een niet te onder
schatten rol in het bepalen van de totale aantasting van het leefmilieu. 
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Bij de aspecten die verband houden met de infrastructuur zeifis het moeilijk een 
verdeling te maken naar effect, veroorzaakt door personen- en goederenvervoer. 
Zo is het effect van de aanwezigheid van wegen niet (gedeeltelijk) toe te schrijven 
aan het goederenverkeer alleen. 
Ook voor het functionele aspekt van de barrièrewerking, de oversteekbaarheid 
van een weg, is het moeilijk een directe uitsplitsing naar effect t.g.v. vracht- en 
personenverkeer te maken. Derhalve is deze studie, met uitzondering van een 
inventarisatie van de infrastructuur die zowel door goederen- als personen
vervoer wordt gebruikt, beperkt tot de aspecten die zuiver kwantitatief te 
benaderen zijn, toegesplitst op het goederenvervoer. Dit zijn dus de aspecten 
verstoring en emissies, die zuiver verband houden met de verkeersprestaties. 

Nadere uitwerking van de verkeersintensiteit-gebonden aantasting van het leef
milieu 
Bij de door het goederenvervoer veroorzaakte aantasting van het leefmilieu 
kunnen onderverdelingen gemaakt worden naar het onderscheid bron/ont
vanger, naar het onderscheid verstoring/emissies en naar het al dan niet plaats
en tijdgebonden zijn van de aantasting. De samenhang tussen één en ander is 
gegeven in figuur 2. 

Figuur 2 - Onderverdeling van de aantasting van het leefmilieu. 

v e r s t o r i n g door v o e r t u i g e n 
problemen bena - s t i l s t a a n d e : a a n t a l l e n p l a a t s - en t i j d 
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o p t i e k van de voe r t u i g e n . van het l e e f m i l i e u 
ontvangers - r i j d e n d : i n t e n s i t e i t e n 

op wegen 

problemen bena e m i s s i e van v o e r t u i g e n 
deren v a n u i t de - r i j d e n d : d i r e k t n i e t - p l a a t s - en 
bron. a f h a n k e l i j k van het tijdgebonden 

kilometrage. a a n t a s t i n g van het 
l e e f m i l i e u 

Uit figuur 2 kan worden afgeleid, dat een onderverdeling in verstoring en 
emissies niet precies samen valt met die in plaats- en tijdgebonden en niet-
plaats- en tijdgebonden hinder. Het verschil tussen deze indelingen (de sprong 
in de figuur) ligt in de lokaal geproduceerde emissie, die wél als emissie berekend 
wordt maar toch plaats- en tijdgebonden hinder oplevert. 



De door verstoring gekenmerkte categorie is onder te verdelen in de volgende 
elementen: 

• fysieke hinder; het in de weg staan van voertuigen 
• stank 
• geluidhinder 
• verkeersonveiligheid 

Onder emissie wordt verstaan de uitstoot van stoffen die een negatieve invloed 
hebben op de kwaliteit van het milieu. In deze studie zijn de volgende emissie-
stoffen nader beschouwd: 

• koolmonoxyde CO 
• kooldioxyde C 0 2 

• koolwaterstofverbindingen C x H y 

• stikstofoxyden N O x 

• zwaveldioxyde SO z 

• aërosolen 

Bij de niet-plaats- en tijdgebonden aantasting van het leefmilieu gaat het om 
emissies die over het hele land verspreid zijn en waarvan de vervuiling van 
langdurige tot blijvende aard is. Bij de plaats- en tijdgebonden aantasting gaat 
het om plaatselijke concentraties van emissies en de - alleen aan de kant van 
de ontvangers relevante - verstoring, gekenmerkt door een kleine verspreiding 
en veelal relatief kortdurend. 

AANPAK STUDIE 

Bij de opzet van de studie is gekozen voor een zo breed mogelijke aanpak. Pas 
op een zo laat mogelijk moment is de studie toegespitst op de belangrijkste 
deelproblemen. In het volgende is alleen in zeer grote lijnen aangegeven welke 
methodiek bij genoemde aanpak is gevolgd. Het ging hierbij om de opeen
volgende stappen die nodig waren om tot bruikbare resultaten te komen. Een 
en ander is ook geïllustreerd in figuur 3. 

Begonnen is met een inventarisatie van de in Nederland vervoerde hoeveelheid 
goederen, onderscheiden naar binnenlands en internationaal (ingaand, uit
gaand, doorgaand) vervoer. Daarnaast is onderscheid gemaakt naar soorten 
goederen, met hun kenmerken, afstanden waarover ze vervoerd worden en 
gebruikte vervoerwijzen. 
Voorts is een inventarisatie gemaakt van de aanwezige infrastructuur voor het 
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vervoer over de weg, het water en de rail, alsmede van het totaal aan te 
onderscheiden ingezette soorten vervoermiddelen (voer- en vaartuigen). 

De met het goederenvervoer samenhangende verkeers- en vervoerprestatie is 
respectievelijk uitgedrukt in voertuigkilometers voor de onderscheiden soorten 
vervoermiddelen en in tonkilometers voor de onderscheiden soorten goederen. 
Teneinde greep te krijgen op de door het goederenvervoer veroorzaakte milieu
aantasting door emissies zijn voor alle gebruikte soorten vervoermiddelen voor 
de verschillende vervuilende stoffen de emissiefaktoren bepaald, uitgedrukt in 
grammen emissie per verreden/gevaren kilometer. 
Bovendien zijn voor alle gebruikte vervoermiddelen de energiefactoren bepaald, 
d.w.z. de hoeveelheid gebruikte energie per verreden/gevaren kilometer, met 
daaraan gekoppeld de emissie C 0 2 . 
Op basis van enerzijds de emissie- en energiefactoren en anderzijds de verkeers-
prestaties is uiteindelijk de totale omvang van de emissies voor de onder
scheiden vervoermiddelen berekend. 

Tot zover hebben de berekende emissies betrekking op alle drie genoemde 
vervoerwijzen. Bij de verdere onderverdeling van de totale emissies naar goe
derenhoofdstukken NSTR is een en ander toegespitst op verschillende gebruikte 
vervoermiddelen in het wegvervoer. Hetzelfde geldt voor de uitsplitsing van de 
emissies naar de verschillende soorten gebieden. 

Voor de bepaling van de gevolgen van de verschillende soorten verstoring is in 
de eerste plaats de samenhang tussen verkeersinfrastructuur en verkeers-
prestatie belangrijk. Daarnaast spelen uiteraard optredende verkeersintensi
teiten een belangrijke rol. 
Het karakter van de verschillende soorten verstoring maakte het zinvol de 
analyse direct toe te spitsen op het goederenvervoer over de weg. 

RESULTATEN 

Zoals bij de probleemafbakening is gesteld, is in de studie bij de aantasting van 
het leefmilieu door het goederenvervoer onderscheid gemaakt tussen emissies 
en verstoring. In beide gevallen is de aandacht gericht op de problemen die de 
bij het goederenvervoer gebruikte vervoermiddelen (direct en indirect) veroor
zaken. Het gaat daarbij alleen om dié aantasting van het leefmilieu die toe te 
rekenen is aan hetzij het goederenvervoer hetzij het gebruik van bedrijfs
voertuigen. 
Met emissies zijn bedoeld de verschillende chemische componenten van de 
luchtvervuiling en de direct met het energieverbruik samenhangende uitstoot 
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Figuur 3 - Methodiek aanpak studie 

a l l e v e r v o e r w i j z e n 
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van kooldioxyde. Hoewel bij emissies op bepaalde plaatsen en/of tijden veel 
sterkere concentraties kunnen voorkomen dan de gemiddelde waarden, is het 
goed mogelijk de verschillende emissies in eerste instantie op nationale schaal 
kwantitatief te benaderen. 
Bij het begrip verstoring is onderscheid gemaakt tussen fysieke hinder, geluid
hinder, stankhinder en verkeersonveiligheid. In tegenstelling tot de emissies zijn 
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de verschillende soorten verstoring typisch plaats- en tijdgebonden. Di t laatste, 
gecombineerd met de relatief geringe beschikbaarheid van relevante data, 
maakte het noodzakelijk bij de benadering van de gevolgen van de verschillende 
soorten verstoring vaker terug te vallen op een kwalitatieve benadering. 

Emissies 
Wat betreft de in het goederenvervoer gebruikte vervoerwijzen moet in de eerste 
plaats onderscheid worden gemaakt naar weg-, rail- en watervervoer. Het aan
deel van deze vervoerwijzen in het internationale en binnenlandse goederen
vervoer in tonnen is gegeven in tabel 1. Het internationale vervoer betreft de 
aanvoer, de afvoer en de doorvoer van goederen tezamen. 

Tabe l 1 - Verwerd tonnage in het goederenvervoer, 1985 

Internationaal Binnenlands 
1000 toi 1000 ton 

Wegvervoer 90885 343560 
Binnenvaart 213408 76390 
Spoorwegen 17591 5528 

Bron: CBS (bewerkt). 

De ten behoeve van dit vervoer door de verschillende vervoerwijzen geleverde 
verkeersprestatie is gegeven in tabel 2. De kilometrage van binnenvaart en spoor
wegen is uiteraard onevenredig klein, omdat hier van relatief grote vervoereen-
heden sprake is, waardoor per rit een zeer groot tonnage vervoerd wordt. 

Tabe l 2 — Verkeersprestatie (voert.km) in goederenvervoer, 1985 

Internationaal Binnenlands Totaal 
min km mlu km min km 

Wegvervoer 1077 3048 4125 
Binnenvaart 40 21 61 
Spoorwegen 12 

Bron: CBS (bewerk). 

Bij het goederenvervoer over de weg is het meest wezenlijk het onderscheid 
tussen: 

• vrachtwagens, vrachtwagens met aanhangers en trekkers met oplegger, in 
hoofdzaak voorzien van dieselmotoren; 
• bestelwagens, in hoofdzaak voorzien van benzinemotoren. 

Di t levert echter geen volledig beeld, omdat enerzijds een deel van het goederen
vervoer afgewikkeld wordt met personenwagens, anderzijds bestel- en vracht-
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wagens (en andere zware wegvoertuigen) ingezet worden voor andere taken als 
goederenvervoer. 
In het eerste geval moet met name gedacht worden aan het gebruik van de 
personenauto bij de bevoorrading van winkels. In het tweede geval gaat het om 
het gebruik van bestelwagens bij onderhouddiensten, e.d., alsmede om de cate
gorie bijzondere voertuigen, zoals brandweerwagens, kraanwagens, enz. 
Tenslotte wordt meestal nog een aparte categorie buitenlandse voertuigen, 
voornamelijk vrachtwagens omvattend, onderscheiden. 

De cijfers betreffende het wegvervoer in de tabellen 1 en 2 hebben alleen 
betrekking op het vervoerde tonnage met, respectievelijk de verkeersprestatie 
van vrachtwagens (inclusief vrachtwagens met aanhanger en trekkers met 
oplegger) in het internationale en binnenlandse goederenvervoer. 

Indien naar de verkeersprestatie van alle bedrijfsvoertuigen gekeken wordt, d.w.z. 
van alle voertuigen anders dan bestemd voor personenvervoer, ontstaat het 
volgende beeld: 

• vrachtwagens (internat, en binnenl. verv.) 4.125 min km 
• buitenlandse voertuigen 239 min km 
• speciale voertuigen 410 min km 
• bestelwagens 4.756 min km 
totaal 9.530 min km 

Door de grootte van de vervoereenheden worden binnenvaart en spoorwegen 
ook gekenmerkt door relatief lage emissies per voertuigkm. Een en ander leidt 
tot de totale emissies voor de onderscheiden vervoerwijzen zoals gegeven in tabel 3. 
Ter vergelijking zijn in tabel 3 tevens de emissies opgenomen die door het 
personenautoverkeer veroorzaakt worden. 

Tabel 3 - Totale emissies goederenvervoer, 1985 

Emissies in min kg 
co2 co C xH y NOx 

Aër so2 

Wegvervoer 7668 85,62 34,24 96,85 14,37 6,51 

Binnenvaart 1077 3,59 1,49 8,44 0,60 1,16 
Spoorwegen 333 0,08 0,03 0,35 0,02 0,22 

Personenauto 673,00 144,00 162,00 8,49 3,57 

Bron: CBS (bewerkt). 

Tabel 3 laat duidelijk zien dat binnen het goederenvervoer van alle onder
scheiden emissies verreweg het grootste deel (84 tot 96%) veroorzaakt wordt 
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door het wegvervoer. Het is dan ook zinvol vooral daar de aandacht op te 
richten. 
Voorts is te zien dat de emissies door het goederenvervoer, afgezet tegen die van 
het personenautoverkeer, zeker niet verwaarloosd mogen worden. In het geval 
van N O x , Aër. en S 0 2 zijn ze zelfs half zo hoog als, respectievelijk hoger dan 
die van het personenautoverkeer. Dit heeft te maken met de overheersende rol 
van de dieselmotor in het (zware) goederenvervoer. 

In tegenstelling tot het gestelde bij de tabellen 1 en 2 betreft tabel 3 het weg
vervoer door alle soorten bedrijfsvoertuigen. In tabel 4 is een uitsplitsing ge
maakt naar de totale emissies per categorie bedrijfsvoertuigen. 

Tabe l 4 - Emissies bedrijfsvoertuigen wegvervoer, 1985 

Emissies in min kg 
co2 

CO N O , Aër S 0 2 

Vrachtw. binnenl. verv. 3886 16,67 12,61 54,79 7,21 3,63 
Vrachtw. internat, verv. 1409 5,37 5,37 21,69 2,48 1,27 
Buitenl. voertuigen 1,11 0,98 5,23 0,54 0,10 
Speciale voertuigen 410 8,86 3,20 5,41 1,23 0,39 
Bestelwagens 1963 53,52 12,13 9,73 2,91 1,12 

Bron: CBS (bewerkt). 

De emissies van het internationale goederenvervoer over de weg, inklusief die 
van buitenlandse voertuigen, vormen slechts een betrekkelijk gering deel van de 
totale emissies van alle weggebonden bedrijfsvoertuigen; maximaal 28% in het 
geval van N O x en minimaal 8 % in het geval van CO. 

Verreweg het grootste deel van de emissies van bedrijfswagens wordt in het 
binnenlandse vervoer veroorzaakt. Wat betreft het feitelijke binnenlandse goe
derenvervoer is hierbij onderscheid te maken naar de effecten van de bestel
wagens en de vrachtwagens. Zo leveren de bestelwagens 63% van de CO-uit¬
stoot in het wegvervoer en de vrachtwagens 57% van de NO x-uitstoot, respec
tievelijk typische benzine- en dieselverbrandingsprodukten. 
De aandelen van de verschillende emissies van de speciale voertuigen wijzen er 
op dat bij deze categorie de bestelwagens relatief sterk vertegenwoordigd zijn. 

De - in tabel 1 gegeven - met vrachtwagens (incl. vrachtwagens met aanhanger 
en trekkers met oplegger) vervoerde tonnages zijn onder te verdelen naar 10 
goederenhoofdstukken volgens de door het CBS gebruikte NSTR-indeling. In 
tabel 5 is deze indeling gegeven voor het internationaal en binnenlands vervoer. 
Tevens is per goederenhoofdstuk aangegeven hoe groot het aandeel van het 
wegvervoer is. 



Tabel 5 - Vervoerd gewicht in wegvervoer per goederenhoofdstuk 

Goederenhoofdstuk Internationaal Binnenlands 
1000 t. Aand. 1000 t. Aand. 

wegv. wegv. 
in % in % 

0 Landbouwprodukten 11931 51 36481 92 
1 Voedingsmiddelen overig 17838 51 78174 88 
2 Vaste brandstoffen 1718 12 834 52 
3 Aardolie en produkten 1475 4 16540 52 
4 Ertsen, met. afv., ger. ijzerk. 1451 2 2061 77 
5 Metalen, halffabr. v. metaal 6830 44 6416 91 
6 Ruwe min. en fabr.; bouwmat. 16207 28 119514 74 
7 Meststoffen 1297 15 5655 68 
8 Chemische produkten 16268 51 24133 90 
9 Overige goederen 15871 87 53772 95 

Bron: CBS (bewerkt). 

Bij het internationale goederenvervoer is alleen in het geval van goederenhoofd
stuk 9 het aandeel van het wegvervoer zeer hoog. Dit hoofdstuk omvat een groot 
aantal soorten stukgoederen, waaronder het grootste deel van de typische con
sumentenartikelen. 
Bij de andere goederenhoofdstukken, waar het aandeel stukgoederen relatief 
groot is, wordt maximaal de helft per vrachtwagen vervoerd, terwijl bij de 
typische bulkgoederen het aandeel wegvervoer zeer laag is. 
In het geval van het binnenlands goederenvervoer is bij nagenoeg alle goederen
hoofdstukken het aandeel van het wegvervoer hoog tot zeer hoog. Slechts bij 
de echte bulkgoederen van de hoofdstukken 2 en 3 is dit aandeel slechts de helft. 

Afgezien van het feit dat het door het wegvervoer (per vrachtwagen) vervoerde 
tonnage in het binnenlands vervoer meer dan drie keer zo groot is als in het 
internationale vervoer, geldt ook dat in het binnenlandse vervoer drie goederen
hoofdstukken driekwart van het totaal aantal vervoerde tonnen leveren, te 
weten: 

• tonnage goederenhoofdstuk 1 23 %, 
• tonnage goederenhoofdstuk 6 35%, 
• tonnage goederenhoofdstuk 9 16%. 

Indien echter gekeken wordt naar de verkeersprestatie, die met het vervoer van 
de verschillende soorten goederen verband houdt, dan blijkt dat goederenhoofd
stuk 6 nog slechts een geringe rol speelt. Slechts 6% van de vrachtwagenkm 
heeft betrekking op de goederen uit dit hoofdstuk. Een verklaring hiervoor is 
onder meer het feit dat onder dit goederenhoofdstuk ook zandtransport valt, 
hetgeen veelal slechts over korte afstanden gebeurt. 
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De goederenhoofdstukken 1 en 9 daarentegen veroorzaken wel een onevenredig 
groot deel van de verkeersprestatie. Daarnaast veroorzaken echter ook lege 
ritten een relatief groot deel van de verkeersprestatie. 
Het aantal vrachtwagenkm in het binnenlands vervoer betreft voor meer dan 
driekwart het vervoer van goederen uit de goederenhoofdstukken 1 en 9 en 
leegrijden tezamen: 

• verkeersprestatie leegrijden 28%, 
• verkeersprestatie goederenhoofdstuk 1 19%, 
• verkeersprestatie goederenhoofdstuk 9 30%. 

De in het bijzonder onevenredig hoge verkeersprestatie van goederenhoofdstuk 
9 (in relatie tot het vervoerde tonnage) wordt vooral verklaard door het bij dit 
goederenhoofdstuk zeer lage beladingstonnage; 4,9 ton tegen een gewogen ge
middelde van 9,4 ton voor alle goederenhoofdstukken. 

Als gekeken wordt naar de relatie tussen de verschillende soorten per vracht
auto vervoerde goederen en de verschillende emissies, geldt dat leegrijden, 
goederenhoofdstuk 1 en goederenhoofdstuk 9 (ongeveer) dezelfde aandelen 
leveren in de emissies als genoemde aandelen in de verkeersprestatie. 

Bij de bestelwagens zijn noch gegevens bekend over het aandeel leegrijden, noch 
over de hoeveelheden en soorten vervoerde goederen. Verwacht mag echter 
worden dat het hier in hoofdzaak gaat om dezelfde soorten goederen als bij 
goederenhoofdstuk 9. 

Hoewel de emissies van bedrijfswagens in eerste instantie op nationale schaal 
benaderd worden, is het zinvol ook onderscheid te maken naar soorten gebieden 
waar ze ontstaan. In de eerste plaats is hier relevant het onderscheid buiten en 
binnen bebouwde kommen, zoals in tabel 6 aangegeven. 
Voorts is hier relevant het feit dat bestelwagens verreweg het grootste deel van 
hun emissies binnen bebouwde kommen produceren, terwijl dit voor vracht
wagens minder dan de helft is. 

Tabel 6 - Emissies bedrijfswagens verdeeld naar soort gebied 

in % 
CO C x H y N O x AëL' so2 

Buiten bebouwde kommen 
d.w.z. op interlok. (hfd)wegen 22 40 77 48 67 
Binnen bebouwde kommen 78 60 23 52 33 

Bron: CBS (bewerkt). 
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Binnen de bebouwde kommen zijn het de binnensteden waar enerzijds een 
belangrijk deel van het goederenvervoer op gericht is en waar anderzijds door 
de concentratie van activiteiten de hinder het grootst is. Tabel 7 geeft daarom 
de aandelen van de totale emissies binnen bebouwde kommen, veroorzaakt in 
binnensteden en de rest van de bebouwde kommen. 

Tabe l 7 - Lokale emissies bedrijfswagens 

Emissies in % van lokale emissies 
co C xH y 

N 0 X Aër S 0 2 

Binnensteden 39 36 26 35 25 
Overige 61 64 74 65 75 

Bron: CBS (bewerkt). 

Verstoring 
Naast de in het vorige beschreven emissies is aandacht besteed aan de door het 
goederenvervoer veroorzaakte verstoring. Daarbij zijn onderscheiden fysieke 
hinder, geluidhinder, stank en verkeersonveiligheid. Hierbij gaat het veel meer 
om ti jd- en plaatsgebonden problemen. 
Dit maakt het nodig voor de bepaling van de omvang van de problemen niet in 
eerste instantie aan de kant van de bron te meten, zoals bij emissies, doch aan 
de kant van de ontvanger. Als ontvangers kunnen beschouwd worden andere 
verkeersdeelnemers, in het bijzonder passanten en omwonenden. 
De fijnmazigheid van het wegennet, in vergelijking met de netten van water
wegen en spoorwegen, maakt dat de verschillende soorten verstoring vooral in 
verband moeten worden gebracht met het goederenvervoer over de weg. Ten
slotte geldt dat niet alleen bewegende voertuigen, doch ook stilstaande, kunnen 
bijdragen aan bepaalde vormen van verstoring. 

Onder fysieke hinder wordt het feit verstaan dat goederenvoertuigen de doorgang 
blokkeren of het uitzicht ontnemen van andere weggebruikers en/of omwonen
den. De problematiek spitst zich hierbij toe op de hinder voor passanten door 
geparkeerde (ladende en lossende) voertuigen in winkelstraten. 
In tabel 8 is aan de hand van verhoudingsgetallen de fysieke hinder gegeven die 
door bestel- en vrachtwagens per type winkelstraat veroorzaakt wordt. 

De resultaten laten duidelijk zien dat de problemen zeker niet beperkt zijn tot 
topwinkelstraten, doch ook in belangrijke mate spelen in secundaire en primaire 
winkelstraten. 
Per type winkelstraat geldt dat het probleem veelal groter is naarmate de straat 
in een gebied met een meer stedelijk karakter ligt. 
Hoewel de in tabel 8 gegeven verhoudingsgetallen voor bestel- en vrachtwagens 
onafhankelijk van elkaar bekeken moeten worden, geldt toch dat alle bestel-
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Tabe l 8 - Fysieke hinder door bestel- en vrachtwagens per type winkelstraat 

Bestelwagens 
Verhoudingsgetallen 

Vrachtwagens 

Buurtwinkelstraat 1 1 
Wijkwinkelstraat 1 - 4 1 - 5 
Secundaire winkelstraat 3 - 9 3-10 
Primaire winkelstraat 7-19 7-20 
Topwinkelstraat > 1 6 > 1 6 

Bron: CBS (bewerkt). 

wagens tezamen nagenoeg evenveel hinder veroorzaken als alle vrachtwagens 
tezamen. 

De geluidhinder, die het goederenvervoer over de weg veroorzaakt, spitst zich 
toe op omwonenden. Deze kunnen, in tegenstelling tot passanten, het lawaai niet 
ontlopen. 
Het blijkt dat ruim 900.000 bewoners geluidhinder ondervinden als gevolg van 
verkeer van goederenvoertuigen in hun omgeving. Di t is ongeveer een kwart van 
het totaal van ruim 3,7 miljoen bewoners dat hinder ondervindt van wegverkeer 
(als gevolg van personen- en goederenvervoer tezamen). 

Een nadere indruk van de door het goederenvervoer veroorzaakte geluidhinder 
wordt verkregen door verschillende geluidbelastingklassen te onderscheiden. 
Daarnaast kan enerzijds onderscheid gemaakt worden tussen bestelwagens en 
vrachtwagens, anderzijds tussen wegen met een sterkere of zwakkere stroom-
of erffunktie. De resultaten van een en ander zijn gegeven in de tabellen 9 en 
10. 

Tabe l 9 - Door bestel- en vrachtwagens gehinderden per geluidbelastingklasse 

50-55 56-60 

Gehinderden in % 
Klasse db (A) (niet gecorrigeerde niveaus) 
61-65 66-70 Totaal 

Bestelwagens 9 31 
Vrachtwagens 2 12 

20 
10 

9 69 
7 31 

Bron: V R O M . 

Tabel 10 - Gehinderden per wegtype per geluidbelastingklasse 

58-55 5 i : l ' 

Gehinderden in % 
Klasse db (A) (niet gecorrigeerde niveaus) 
ó l - ai ió 74 Totaal 

Wegen met vnm. een 
stroomfunktie 1 12 
Wegen met vnm. een 
erffunktie 11 31 

14 

15 

15 42 

1 58 

Bron: V R O M . 



Tabel 9 laat zien dat per saldo meer dan tweemaal zoveel bewoners geluidhinder 
ondervinden van bestelwagens dan van vrachtwagens, terwijl dat in de laagste 
geluidbelastingklasse zelfs meer dan viermaal zo veel is. 
Zoals tabel 10 laat zien wonen ongeveer anderhalf maal zo veel bewoners met 
geluidhinder door vrachtverkeer in straten met een overwegende erffunktie dan 
langs wegen met een overwegende stroomfunktie. 

Bij stank gaat het om voor passanten en omwonenden ruikbare concentraties van 
bepaalde stoffen. Bij de vorming van deze concentraties spelen plaatselijk hoge 
verkeersintensiteiten een rol, doch ook omgevingsfaktoren, zoals de afstand van 
de bebouwing tot de weg, en weersomstandigheden. 
Van de emissieprodukten van wegvoertuigen wordt stank vooral veroorzaakt 
door de aldehyden onder de koolwaterstoffen ( C x H y ) en de aërosolen. Bij deze 
laatste speelt vooral roet een belangrijke rol. In de tabellen 11 en 12 is aange
geven waar de emissies van koolwaterstoffen en aërosolen, veroorzaakt door 
verschillende soorten voertuigen, terecht komen. 

Tabel 11 - Emissie koolwaterstoffen door bedrijfsvoertuigen per soort gebied 

Buiten 
bebouwde kom 

Emissies in % 
Binnen bebouwde kom 

Binnenst. Overig 

Bestelwagens 6 
Vrachtw. incl. buitenl. voert. 33 
Speciale voertuigen 1 

12 18 
7 15 
3 5 

Bron: CBS (bewerkt). 

Tabel 12 - Emissie aërosolen door bedrijfsvoertuigen per soort gebied 

Buiten 
bebouwde kom 

Emissies in % 
Binnen bebouwde kom 

Binnenst. Overig 

Bestelwagens 3 
Vrachtw. incl. buitenl. voert. 44 
Speciale voertuigen 2 

8 10 
8 19 
2 4 

Bron: CBS (bewerkt). 

Van de totale emissie aan koolwaterstoffen komt ruim eenderde voor rekening 
van bestelwagens. Binnen bebouwde kommen en in het bijzonder in binnen
steden is dit aandeel de helft tot meer dan de helft. 

In het geval van de aërosolen komt ongeveer eenvijfde van de totale emissie voor 
rekening van bestelwagens. Binnen de bebouwde kom is dit ongeveer eenderde 
en in binnensteden bijna de helft. 

De door bedrijfsvoertuigen veroorzaakte verkeersonveiligheid is een probleem 
voor de (mede)weggebruikers. Hierbij wordt ervan uitgegaan dat de verkeers-
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onveiligheid uitgedrukt kan worden in de daadwerkelijk optredende ongevallen. 
Indien zowel gekeken wordt naar het risico van alle soorten wegvervoer-
middelen voor anderen als naar het risico voor inzittenden, dan bli jkt het 
volgende: 

• vrachtwagens en bestelwagens veroorzaken (op de bus na) de meeste doden 
bij de tegenpartij per voertuigkm, tenminste vi j f keer zo veel als personenauto's; 
• voor inzittenden van vrachtwagens en bestelwagens is (op de bus na) dit 
risico het kleinst, ongeveer slechts de helft van dat voor inzittenden van per
sonenauto's. 

Indien ongevallen beschouwd worden naar het aantal met ziekenhuisgewonden 
geldt dat het aantal ongevallen waarbij bestelwagens betrokken zijn, ongeveer 
even groot is als dat waarbij vrachtwagens betrokken zijn. Daarentegen veroor
zaken vrachtwagens ongeveer tweemaal zo veel dodelijke ongevallen als bestel
wagens. 
Wat meer inzicht in de verhoudingsgetallen betreffende ongevallen en verkeers
doden per voertuigsoort geeft tabel 13. 

Tabel 13 - Ongevallen bij onderscheiden wegvervoermiddelen per voertuigkm, 1984-1986 

Dodelijke afloop 
Verhoudingsgetallen 

Dodelijke afloop 
en/of ziekenhuisopname 

Personenauto 1,0 10,0 
Bestelwagen 0,9 8,8 
Vrachtwagen 2,6 11,8 
Trekker met oplegger 1,9 7,0 

Bron: SWOV. 

Uit ongevallencijfers (uit 1981 t/m 1983) blijkt dat van de gedode en/of in het 
ziekenhuis opgenomen verkeersslachtoffers van confrontaties met zware voer
tuigen 56% voetgangers en (brom)fietsers zijn. 
In tegenstelling tot emissies gaat het bij verstoring om direct ervaren problemen. 
De nadelige effecten van de verschillende componenten van de verstoring zullen 
dan ook voornamelijk binnen bebouwde kommen voorkomen, en wel in sterkere 
mate naarmate het aantal passanten en/of omwonenden groter is. Verder kan 
algemeen gesteld worden dat de grotere wagens een onevenredig grote bijdrage 
aan de verstoring leveren. 

OPLOSSINGSRICHTINGEN 

Zeer kort samengevat kan worden gesteld dat van alle in relatie met het goe
derenvervoer veroorzaakte emissies verreweg het grootste deel voor rekening 
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van het wegvervoer komt. Daarbij komt dat deze emissies weer voor verreweg 
het grootste deel geproduceerd worden in het binnenlands goederenvervoer over 
de weg. 
Vervolgens geldt dat onderscheid gemaakt moet worden tussen (benzine)bestel-
wagens en (diesel)vrachtwagens. Binnen de bebouwde kommen zijn de bestel
wagens een (veel) belangrijker emissiebron dan de vrachtwagens, terwijl het 
daar buiten andersom is. 
Tenslotte geldt dat een zeer belangrijk deel van genoemd binnenlands goederen
vervoer over de weg het transport van voedingsmiddelen en zgn. overige 
goederen (waaronder veel typische consumentenartikelen) betreft, terwijl ook 
leegrijden een faktor van belang is. 

Beperking van de emissies van het goederenvervoer is in principe op verschillende 
wijzen mogelijk. Mogelijkheden binnen het wegvervoer betreffen: 

• het gebruik van schonere wegvoertuigen, 
• het gebruik van vollere voertuigen; een hogere beladingsgraad leidt immers 
tot minder voertuigkm, 
• het gebruik van grotere voertuigen. 

Daarnaast is er de mogelijkheid andere vervoerwijzen te gebruiken; gebruik van 
water- en/of railvervoer leidt tot veel lagere emissies. 

Aan welke van de verschillende mogelijkheden in een bepaald geval van 
goederenvervoer de voorkeur gegeven moet worden hangt niet louter af van de 
haalbare reduktie van emissies per tonkm, doch ook van de omgeving waarin 
dit vervoer plaats vindt. Ook de verschillende vormen van verstoring spelen 
immers een rol. 

Wat betreft het gebruik van schonere wegvoertuigen zou het uiteraard een goede 
zaak zijn als de problematiek aan de bron opgelost zou kunnen worden, d.w.z. 
dat de motoren in voldoende mate schoon en zuinig te krijgen zouden zijn. Van 
deze oplossing mag echter zeker niet alle heil verwacht worden. 
Hiervoor zijn een aantal redenen aan te voeren. In de eerste plaats zijn er 
ondanks de toepassing van de meest geavanceerde technieken grenzen aan de 
mogelijkheden motoren schoon te krijgen. In het bijzonder bij dieselmotoren 
zijn deze mogelijkheden relatief beperkt. Daarbij komt dat de omvang van het 
goederenvervoer over de weg nog steeds groeit, deels direct als gevolg van 
toenemende economische aktiviteiten, deels ten koste van vooral het vervoer per 
rail. Tenslotte is er een toenemende tendens de plafonds voor de acceptabele 
hoeveelheid van de verschillende emissies te verlagen. 
Dit alles betekent dat zelfs als slechts naar emissies gekeken wordt alleen een 
aanpak bij de bron (lang) niet voldoende zal zijn. 
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Het streven naar een hogere beladingsgraad zal ook een positieve bijdrage leveren 
aan beperking van de emissies. Ook van deze oplossing zijn slechts relatief 
beperkte resultaten te verwachten. Zoals eerder vermeld betreft bij het binnen
landse goederenvervoer per vrachtwagen weliswaar circa een kwart van de 
verkeersprestatie lege ritten. Verwacht moet echter worden dat lege ritten nooit 
helemaal vermeden kunnen worden. Deze gegevens betreffen uitdrukkelijk 
alleen het gebruik van vrachtwagens. Van bestelwagens zijn gegevens over de 
beladingsgraad onbekend. 

Ook het gebruik van grotere wegvoertuigen is genoemd als mogelijkheid de 
emissies te beperken. Zoals tabel 14 laat zien is er nogal wat verschil tussen de 
emissies per tonkm van enerzijds gewone vrachtwagens en anderzijds vracht
wagens met aanhanger en trekkers met oplegger. 

Tabel 14 - Emissies per tonkm voor vrachtwagens, 1985 

Emissies in gr per tonkm 
C 0 2 co C xH y NO„ S 0 2 

Gewone vrachtwagens 451 2,24 1,57 5,65 0,90 0,43 
Vrachtwagens met aanhanger 109 0,54 0,38 1,37 0,22 0,10 
Trekkers met oplegger 127 0,34 0,34 2,30 0,19 0,11 

Bron: CBS (bewerkt). 

De cijfers in tabel 14 zijn gebaseerd op alle in het binnenlandse goederenvervoer 
per vrachtwagen vervoerde goederen. Ook (hier niet) gegeven cijfers, be
treffende bijvoorbeeld de goederenhoofdstukken 1 en 9, laten hetzelfde beeld 
zien: drie tot vier keer geringere emissies per tonkm bij vrachtwagens met 
aanhanger en trekkers met oplegger. 
Uiteraard worden deze cijfers ook beïnvloed door het feit dat laatstgenoemde 
categorieën vrachtwagens meer over langere afstanden en/of buiten bebouwde 
kommen gebruikt worden dan gewone vrachtwagens. Toch kan gesteld worden 
dat het gebruik van zo groot mogelijke vrachtwagens een wezenlijke bijdrage 
kan leveren aan de beperking van emissies, hoewel dit natuurlijk slechts verant
woord is buiten bebouwde kommen. 

Nog veel effectiever uit een oogpunt van beperking van de emissies dan het 
gebruik van grotere wegvoertuigen is het gebruik van binnenvaart en rail. In tabel 
15 zijn de emissies per tonkm bij gebruik van de verschillende vervoerwijzen 
gegeven. 

De cijfers van het wegvervoer betreffen alle soorten vrachtwagens in het binnen
landse goederenvervoer en zijn dus te beschouwen als gewogen gemiddelden 
van de cijfers uit tabel 14. De cijfers betreffende de binnenvaart zijn gebaseerd 
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Tabel 15 - Emissies per tonkm per vervoerwijze, 1985 

Emissies in gr per tonkm 
C 0 2 CO C xH y 

Aër so2 

Vrachtwagen 211 0,90 0,68 2,97 0,39 0,20 

Binnenvaart 33 0,11 0,05 0,26 0,02 0,04 
Spoorwegen 102 0,02 0,01 1,01 0,01 0,07 

Bron: CBS (bewerkt). 

op het binnenlandse en internationale vervoer tezamen. Ook de cijfers be
treffende de spoorwegen zijn hierop gebaseerd. 

Het voorgaande pleit er duidelijk voor te zoeken naar mogelijkheden voor een 
drastische vergroting van het gebruik van binnenvaart en spoorwegen, niet alleen in 
het internationale, maar ook in het binnenlandse vervoer. 

Gesteld kan worden dat de spoorwegen van oudsher sterk zijn op het punt van 
massavervoer over lange afstanden door middel van het zgn. treinladingvervoer, 
maar dat het vervoer van laagwaardige bulkgoederen een sterk inkrimpende 
markt is. Slechts het geombineerde vervoer van containers, wissellaadbakken 
en trailers op internationale relaties maakt een groei door. Het gaat hierbij om 
geconcentreerde vervoerstromen op een beperkt aantal assen. Uiteraard is het 
zinvol dit vervoer verder te stimuleren. 

Beseft moet echter worden dat de emissies in het binnenlandse wegvervoer veel 
groter zijn. Voor dit veel meer diffuse patroon van het binnenlandse interlokale 
vervoer is op dit moment slechts het wagenladingvervoer beschikbaar. De opzet 
van dit wagenladingvervoer is echter zodanig dat veel gerangeerd moet worden, 
hetgeen dit vervoer duur, traag en schadegevoelig maakt. De concurrentiepositie 
van dit railvervoer ten opzichte van de vrachtauto is dan ook uitermate slecht. 

Toch is er vanuit milieu-overwegingen behoefte aan een goed binnenlands netwerk 
voor goederenvervoer per spoor op interlokale relaties. Voor de ontwikkeling van 
zo'n aanbod lijkt een onorthodoxe benadering nodig, waarbij in de eerste plaats 
getracht wordt het (vele) rangeren zo goed mogelijk uit te bannen. Dit moet 
leiden tot een (ook) voor binnenlands goederenvervoer bruikbaar systeem, dat 
minder de karakteristieken heeft van het wagenladingvervoer, doch gekenmerkt 
wordt door een vast en regelmatig aanbod van vervoerdiensten met treinen van 
een vaste samenstelling, die de nodige overslagcentra bedienen. 

Uiteraard is zo'n vervoerstelsel slechts mogelijk indien uitgegaan wordt van het 
gebruik van containers, wissellaadbakken en trailers. In feite wordt hiermee het 
rangeren van goederenwagons vervangen door overslag van containers, e.d. tussen 
wegvoertuigen en goederentreinen en zonodig tussen goederentreinen onderling. 
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Bij de beoogde taakverzwaring van het (binnenlands) goederenvervoer per 
spoor dient het wegvervoer niet zo zeer als concurrent dan wel als klant van het 
spoor gezien te worden. Di t kan niet los gezien worden van het feit dat er een 
ontwikkeling gaande is, waarbij de activiteiten van verlader en vervoerder steeds 
meer geïntegreerd worden. Vervoer wordt daarbij steeds meer maatwerk, waar
bij meer de kwaliteit dan de prijs voorop staat. 
Het l i jkt daarom zinvol dat het bieden van vervoer, dat volledig is toegesneden 
naar de logistieke processen van de verlader, overgelaten wordt aan wegver
voerders en vervoermakelaars. Uiteindelijk gaat het steeds meer niet alleen om 
vervoer van deur tot deur, doch ook om vervoer op t i jd en van juiste omvang. 

Juist voor dit exact op de verlader toegesneden vervoeraanbod lijken de spoor
wegen, als grootschalig vervoerbedrijf, minder geëigend. De spoorwegen zullen 
zich veel meer moeten richten op het bieden van vervoerdiensten aan wegver
voerders, e.d. De wegvervoerder zal dan de keuze kunnen maken of hij zijn lading 
geheel via de weg vervoert, dan wel zijn lading op de trein zet. 

Nadere studie zal moeten uitwijzen hoe het netwerk van bedoeld nationaal 
railvervoerstelsel eruit zal moeten zien en waar nieuwe overslagcentra gereali
seerd dienen te worden. Uiteraard is het gebruik van de rail in met name het 
binnenlands vervoer slechts bruikbaar op de wat grotere afstanden. Indien er 
van uitgegaan wordt dat gecombineerd weg/railvervoer bruikbaar is op af
standen vanaf 150 km (waarbij volledig afgezien wordt van rangeren), kunnen 
de spoorwegen ook in het binnenlands goederenvervoer een behoorlijke rol 
vervullen. Zoals tabel 16 laat zien is weliswaar het tonnage dat met het weg
vervoer over afstanden boven de 150 km vervoerd wordt relatief gering, doch 
voor de tonkm is dit meer dan de helft. 

Tabel 16 - Afstandsverdeling binnenlands vrachtverkeer 

Aandeel in % 
Tonnage Tonkin 

0-150 k m 81 45 
> 150 k m 19 55 

Bron: CBS (bewerkt). 

Het is zeer wel denkbaar dat uit zo'n studie zal blijken dat binnen het wenselijke 
netwerk van verbindingen op bepaalde relaties geen vervoer per spoor mogelijk 
is wegens het ontbreken van railinfrastructuur. In dit soort gevallen kan over
wogen worden het net (voorlopig) te completeren met vrachtautodiensten. Gedacht 
moet dan worden aan de inzet van zo groot mogelijk materieel, dat in principe 
alleen gebruik maakt van autosnelwegen. Onderzocht zou kunnen worden of er 
op de duur mogelijkheden zijn trekkers met twee opleggers toe te laten. 
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Behalve het railvervoer is ook het vervoer per binnenschip uitermate gunstig uit 
een oogpunt van milieubelasting. Nog sterker als het railvervoer is de binnen
vaart gericht op massaal vervoer. De grootste groeikansen lijken te liggen in het 
internationaal vervoer van containers. 
Desondanks lijkt het wenselijk nader te onderzoeken in hoeverre mogelijkheden 
geschapen kunnen worden waterwegen op te nemen in een (binnenlands) netwerk 
voor gecombineerd vervoer. 
Op zich is het watervervoer langzaam, (capaciteits)problemen zoals bij de 
spoorwegen, waar de afwikkeling van het goederenvervoer veelal ondergeschikt 
is aan dat van het personenvervoer, doen zich in de binnenvaart echter niet voor. 
Een verschil met de spoorwegen ten nadele van de binnenvaart is overigens dat 
de exploitatie van de spoorwegen in één hand is, terwijl het bij het vervoer over 
water om een groot aantal afzonderlijke bedrijven gaat. 

De geschetste wenselijke schaalvergroting van het interlokale vervoer is inge
geven door de noodzaak emissies te beperken. Het gaat hierbij om het streven 
naar minder kilometers met grotere voertuigen. Uit een oogpunt van beperking 
van de verschillende soorten verstoring moet gestreefd worden naar vermindering 
van het aantal voertuigbewegingen in kwetsbare gebieden, waarbij in het algemeen 
te denken is aan bebouwde kommen en in het bijzonder aan (oude) binnensteden 
en centra. 
De huidige optimalisatie per bedrijf leidt er veelal toe dat vrachtwagens op één 
route op meerdere tot vele adressen goederen afleveren. Zo gaat de bevoorra
ding van winkelcentra met onevenredig veel vrachtautobewegingen in de 
betreffende gebieden gepaard. 

Door het vervoer op een hoger schaalniveau te optimaliseren moet het zeer wel 
mogelijk geacht worden tot zodanig fysieke distributieprocessen te komen, dat 
weliswaar het totale kilometrage niet verandert, doch wel het aantal voertuig
bewegingen in kwetsbare gebieden sterk vermindert. Hierbij kan het nodig zijn 
verschillende goederen gecombineerd met één vrachtwagen naar een bepaald 
centrum te brengen, teneinde het aantal vrachtwagenbewegingen in dat centrum 
zo veel mogelijk te beperken. 
De beoogde beperking van het aantal vrachtwagens in vooral binnensteden is 
te bereiken door er van uit te gaan dat in principe een volle vrachtwagen niet 
zijn lading lost in meerdere (binnen)steden, doch dat omgekeerd een vracht
wagen geladen wordt bij meerdere verladers en de volle wagen slechts gelost 
wordt in één binnenstad. 
Een andere mogelijkheid is zowel in de omgeving van de verladers als in de 
omgeving van de steden distributiecentra te realiseren, waarbij een bepaalde 
stad vanuit een bepaald distributiecentrum bevoorraad wordt. In dit laatste 
geval ligt de nadruk op de ketenbenadering. 
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Deze ketenbenadering is goed te combineren met het in de vorige paragraaf 
beschreven stelsel voor interlokaal vervoer per spoor en vrachtwagen. De daarin 
opgenomen overslagcentra kunnen dan gecombineerd worden met genoemde 
distributiecentra. In dit kader is de ontwikkeling denkbaar van typische 
(mini)stadscontainers. 

Beperking van alleen het aantal vrachtwagens is in het bijzonder voor binnen
steden (lang) niet voldoende om de milieuproblemen in voldoende mate op te 
lossen. Ook het zeer omvangrijke gebruik van bestelwagens verdient aandacht. 
Hoewel de hierbij dominerende benzinemotor meer mogelijkheden biedt de 
emissieproblemen bij de bron aan te pakken dan bij de dieselmotor het geval 
is, zal ook hier deze aanpak alleen niet voldoende zijn. 
Vervanging van de gebruikelijke bestelwagens door grotere voertuigen zou 
wellicht zinvol zijn ter beperking van de verschillende emissies, echter zeker niet 
als ook rekening gehouden wordt met de verschillende soorten verstoring. Veel 
eerder zou gedacht moeten worden aan een andere vorm van aandrijving, 
waarbij vooral aan elektrische tractie gedacht moet worden. 

Voor de elektrische aandrijving van auto's zijn op dit moment twee opties te 
onderscheiden. In het ene geval wordt uitgegaan van auto's die slechts binnen 
een beperkt gebied gebruikt worden, dus per dag relatief weinig kilometers 
maken en daarom 's nachts opgeladen kunnen worden. In het andere geval 
wordt uitgegaan van auto's met "gemakkelijk" verwisselbare accupakketten, 
waarbij een (bijna) leeg accupakket onderweg, bij een laad-/wisselstation, ver
vangen kan worden door een volle. Hiermee zou het probleem van de beperkte 
actieradius van elektrische auto's opgelost zijn. Vooralsnog lijken de kansen 
voor toepassing van het eerste type elektrische auto groter, omdat hier volledig 
afgezien kan worden van de realisering van bijkomende voorzieningen. 

Zeker voor de bevoorrading van binnensteden en meer nog stadscentra li jkt nadere 
studie naar de toepassing van het eerste type elektrische (bestel)auto's wenselijk. 
Het is denkbaar voetgangersgebieden slechts voor elektrische bestelwagens 
toegankelijk te maken, indien aan de rand van het betreffende gebied een 
overslagmogelijkheid tussen vrachtauto en elektrische bestelwagen ontwikkeld 
wordt. Zo'n overslagmogelijkheid zou gecombineerd kunnen worden met een 
voorraadruimte, door het bedrijfsleven in bedoeld gebied gezamenlijk te exploi
teren. 
Wellicht l i jk t dit een nogal vergaande oplossing. Toch is deze vergelijkbaar met 
de situatie die op dit moment bestaat bij hypermarkten; ook daar komt de 
vrachtwagen slechts tot het magazijn en moet de afstand tussen magazijn en 
stelling in de verkoopruimte overbrugd worden met kleinschalige en schone 
vervoermiddelen. 
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Het is ook wenselijk nader onderzoek te doen naar mogelijkheden voor de 
oplossing van de problemen van het binnenstedelijk goederenvervoer door 
infrastructurele maatregelen. Een gegeven feit is dat in de meeste binnensteden de 
fysieke ruimte enerzijds beperkt is en anderzijds door velen moet worden 
gedeeld. Extra ruimte kan meestal slechts verkregen worden door het realiseren 
van twee lagen, hetgeen in binnensteden feitelijk de aanleg van tunnels inhoudt. 
Men kan zich afvragen waarom we altijd het vervoer van personen "onder de 
grond stoppen" en niet datgene wat er het minst last van heeft (en de meeste 
last veroorzaakt), t.w. het goederenvervoer. Verreweg het grootste deel van de 
goederen met een bestemming in stadscentra wordt gelost zonder hulpmiddelen, 
dus met de hand. Di t is mogelijk omdat de omvang van de betreffende colli's 
relatief klein is. Dit betekent dat, als uitgegaan wordt van tunnels voor goederen
vervoer volgens het principe van de buizenpost, deze tunnels relatief beperkt in 
diameter kunnen blijven. 
Uiteraard mag niet te licht gedacht worden over de problemen die gepaard gaan 
met de aanleg van zo'n tunnelsysteem. Zo zijn bijvoorbeeld behalve de feitelijke 
tunnels ook toegangspunten nodig. Desondanks l i jkt een nadere studie zinvol, 
zeker gezien de nieuw beschikbaar komende technieken voor de realisering van 
tunnels met betrekkelijk kleine diameter. 

Goederenvervoerbeleid 
De verschillende gewenste oplossingsrichtingen, zoals hier geschetst, vereisen 
een toenemende overheidsbemoeienis met het goederenvervoer. Op dit moment 
spitsen de taken van de overheid met betrekking tot het goederenvervoer zich 
enerzijds toe op het bieden van infrastructuur, anderzijds op het opleggen van 
restricties, zoals het rijtijdenbesluit, toegestane voertuigafmetingen, enz. Deze 
restricties zijn vooral gericht op beperking van de verschillende soorten ver
storing door het goederenvervoer. Een bijkomend, doch feitelijk wel ernstig, 
probleem is dat met name het nemen van maatregelen op lokaal niveau volledig 
ongecoördineerd gebeurt. 

De uit deze studie gebleken omvang van de problematiek vraagt om een veel 
meer structurele aanpak, waarbij te beginnen op strategisch niveau. In de toekomst 
zal de overheid dan ook een veel meer initirende en stimulerende rol dienen te 
vervullen, teneinde vanuit milieuoogpunt wenselijk geachte goederenvervoer-
processen tot stand te brengen. Uiteraard zal de overheid ook de voorwaarden 
moeten scheppen om bepaalde zaken mogelijk te maken, doch daarnaast zou 
de overheid bijvoorbeeld partijen bij elkaar moeten brengen om, niet alleen uit 
bedrijfseconomische belangen maar ook uit milieubelangen, tot zo gunstig moge
lijke vervoerketens te komen. 

Een punt dat ook nadere studie verdient is de taakverdeling over de verschillende 
overheden. Tot nu ligt de nadruk nogal op de rijksoverheid en gemeenten. Het 
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is echter zeer wel denkbaar dat in de toekomst ook de provincies veel duidelijker 
taken ten aanzien van het goederenvervoer krijgen. 

Een taak, die nu al exclusief bij de verschillende overheden berust, is de ruimte
lijke ordening. De geweldige vlucht die het gebruik van het goederenvervoer over 
de weg genomen heeft, heeft er toe geleid dat bedrijfsvestigingen nauwelijks aan 
een bepaalde plaats gebonden zijn. In het bijzonder lokale overheden hebben 
hierop ingespeeld door de aanleg van een groot aantal bedrijventerreinen op 
plaatsen waar soms best vraagtekens bij gezet kunnen worden. 
Een meer zorgvuldige raming van het goederenvervoer als gevolg van de 
situering van een bepaald bedrijventerrein en de daar te vestigen soort bedrijvig
heid zou echter gewenst zijn. De door dit goederenvervoer te verwachten bij
drage aan milieuproblemen zou dan (mede) als criterium moeten gelden bij de 
besluitvorming ten aanzien van het beschouwde terrein. 
Het gestelde geldt niet slechts voor complete bedrijventerreinen, maar even zo 
goed voor meer afzonderlijke bedrijfsvestigingen. Net zo min als goedkeuring 
gegeven zou moeten worden aan de realisering van een bedrijventerrein dat 
slechts via een woonwijk bereikt kan worden, zou toegestaan moeten worden 
dat bijvoorbeeld een grote supermarkt midden in een oud stadscentrum gereali
seerd wordt. 
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G E C O M B I N E E R D V E R V O E R I S 
M I L I E U V R I E N D E L I J K ; 
F I C T I E OF W E R K E L I J K H E I D ? 

H . F . W . J . D E L E I J E R * en C . J . R U I J G R O K * * 

Abstract 

Combined transport is ecologically sound; fiction or reality? 
I n recent D u t c h p o l i c y papers the subs t i t u t i on o f r o a d t r a n s p o r t by r a i l t r anspo r t and i n l a n d 
nav iga t ion gets m u c h a t ten t ion . I f we l o o k at the negative env i ronmen ta l effects o f r o a d 
t r anspor t a change i n m o d a l spl i t is needed. H o w e v e r , the basis o n w h i c h a c o m p a r i s o n o f 
negative effects is made , is n o t real is t ic . I n this ar t ic le some arguments are g iven fo r a 
compar i son o n the basis o f t r ip-charac ter i s t ics ins tead o f o n the basis o f ton -k i lomete r s . Th i s 
compar i son be tween r o a d t r anspo r t and c o m b i n e d t r anspo r t shows tha t the la t ter does n o t 
always have a pos i t ive effect. The re fo r e , subs t i t u t i on f r o m r o a d t r anspor t to o ther modes o f 
t r anspor t can on ly be s t imula ted i f a t o t a l t r anspor t -concep t is available o n the basis o f a 
real compar i son be tween e n v i r o n m e n t a l effects and the economica l consequences. Such a 
t ranspor t -concept has n o t yet been developed. 

INLEIDING 

In de verschillende beleidsnotities die recentelijk zijn verschenen, krijgt de 
substitutie van wegvervoer naar andere vervoertechnieken, zoals spoorvervoer 
en binnenvaart, veel aandacht. Deze substitutie wordt wenselijk geacht om de 
negatieve effecten van het vervoer van goederen over de weg te beperken. 
Zonder al direct dit uitgangspunt in twijfel te willen trekken, denken wij dat 
enkele nuanceringen noodzakelijk zijn en dat een substitutie zonder verder te 
kijken naar de conceptuele vormgeving van vervoersystemen, weinig effect 
sorteert. Aan de hand van enkele voorbeelden zullen we deze stelling uitwerken 
en daaruit enkele aanbevelingen destilleren. Ten dele sluiten we hierbij aan op 
een artikel dat eerder in dit tijdschrift is verschenen onder de titel 'Naar een 
werkelijk gecombineerd vervoer' [1]. 

NEGATIEVE EFFECTEN V A N HET VERVOER 

Iedereen is het erover eens dat de bijdrage van het vervoer per truck aan de 
verontreiniging van het milieu per vervoerde ton op zich groter is dan indien het 

* Wetenschappe l i j k medewerke r Sector Log i s t i ek , I N R O - T N O . 
** Wetenschappe l i j k adviseur I N R O - T N O . 
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vervoer per schip of per spoor plaatsvindt. Ook het energieverbruik ligt in het 
wegvervoer hoger dan bij de andere wijzen van vervoer: 

Fig™ - 1 

EMISSIEFACTOREN 
grammen per tonkilometer 

NOx S 0 2 Aërosolen 

Vrachtwagen I A Trein I 11 Binnenvaart 

Bron: Cie van der Plas (1989) 

ENERGIEVERBRUIK 
MJoule primaire energie per tonkilometer 

Binnenlands Internationaal 

Vrachtwagen I A Trein I I Binnenvaart 

Bron: NVI (1982) 
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Andere negatieve effecten van het vervoer die in een vergelijking tussen technie
ken kunnen worden meegenomen zijn bijvoorbeeld veiligheid, ruimtebeslag en 
geluidsoverlast. Ook als naar deze aspecten gekeken wordt, scoort het weg
vervoer slechter dan het vervoer per spoor en de binnenvaart. Voorts kan de 
verslechtering van de bereikbaarheid door de toegenomen congestie als negatief 
effect worden genoemd. 

DE BASIS V A N DE VERGELIJKING 

Zo op het eerste gezicht is de grote aandacht die een wijziging van de modal split 
momenteel krijgt zonder meer terecht en zou een dergelijke substitutie met alle 
middelen moeten worden afgedwongen. Deze cijfers geven echter niet de poten
tiële verbeteringen van een substitutie weer en evenmin is alle vervoer zonder 
meer substitueerbaar. Enkele kanttekeningen bij de eerder vermelde wijze van 
vergelijken, die echter nog steeds wordt toegepast, zie bijvoorbeeld het rapport 
van de Commissie Van der Plas [2]' zijn dan ook op zijn plaats: 

• Indien vervoer zou plaatsvinden met één en dezelfde vervoerwijze, bijvoor
beeld van zeehaven per spoor naar het eigen spooremplacement van een indus
triële produktielokatie, kunnen de besparingen per tonkilometer inderdaad met 
behulp van de eerder vermelde cijferopstellingen berekend worden. Deze vorm 
van vervoer is echter steeds uitzonderlijker en veelal vindt vervoer plaats 
waarbij óf navolgend óf tegelijkertijd van verschillende technieken gebruik 
wordt gemaakt. Een goede vergelijking zou dan niet op basis van een gemiddelde 
per techniek moeten worden gemaakt, maar op basis van een cijfer per vervoer
keten. 
a De tonkilometer als meeteenheid voor een vergelijking tussen technieken is 
eigenlijk niet hanteerbaar. Het vervoer van 1000 ton over 10 kilometer wordt 
bijvoorbeeld gelijkgesteld aan het vervoer van 10 ton over 1000 kilometer, ter
wij l de veroerkarakteristieken geheel verschillend zijn. De aanname dat het ene 
soort vervoer kan worden gesubstitueerd door het andere is dan ook niet zonder 
meer houdbaar. 
• De markt voor de verschillende vervoerwijzen is in de praktijk voor een 
belangrijk deel niet overlappend. In het binnenlandse goederenvervoer komen 
rail en binnenvaart eigenlijk alleen in aanmerking voor het vervoer van grote 
hoeveelheden laagwaardige bulkgoederen van herkomsten naar bestemmingen 
met raccordement of 'natte' laad- en losplaats. Het overgrote deel van de 
stukgoederen en het korte-afstandsvervoer wordt per truck afgehandeld en voor 
deze stromen komen rail en binnenvaart niet in aanmerking. Voor het inter
nationale vervoer geldt hetzelfde, met de aantekening dat op de langere 
afstanden de rail aan belang wint, onder meer doordat op deze relaties het niet 
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altijd eenvoudig is retourvracht te bemachtigen, het wegvervoer beperkt wordt 
in de mogelijkheden en omdat op deze lange-afstandsrelaties een voldoende 
bundeling van vervoerstromen mogelijk is om een bedrijfseconomische exploita
tie van de spoorwegen mogelijk te maken. 
• Het gebruik van gemiddelden om technieken te vergelijken is in de praktijk 
niet reëel daar deze gemiddelde situatie niet voorkomt. Zo kan het gemiddelde 
energieverbruik per tonkilometer in de ene soort rit met een factor 10 (!) ver
schillen van de andere, afhankelijk van het type voertuig, het laadvermogen, de 
beladingsgraad, de benuttingsgraad van het voertuig, de ritafstand en dergelijke 
[3]. 

Kortom, aan deze wijze van vergelijking zijn teveel beperkingen verbonden om 
hieraan direct conclusies te verbinden omtrent de substitutiemogelijkheden van 
vervoerwijzen. Een te rigoreuze substitutie, zonder eerst na te denken over het 
vervoerconcept dat dan gekozen wordt, zou in sommige gevallen wel eens een 
negatief effect kunnen hebben. Wat zou er dan moeten gebeuren om wél ver
beteringen te realiseren? 

MOGELIJKHEDEN VOOR VERBETERINGEN 

Zoals onder meer uit een PROGNOS-studie [4] bli jkt , zal de toename in het 
internationale wegvervoer aanzienlijk groter zijn dan de mogelijke substitutie 
naar het vervoer per spoor en de binnenvaart, ook bij een extreem milieusce
nario. Di t betekent dat, naast aandacht voor modal-splitwijzigingen, ook aan
dacht voor verbeteringen in het wegvervoer zelf noodzakelijk is. De mogelijk
heden hiertoe zijn in theorie ook aanwezig. Zo is in een door NEA en 
INRO-TNO uitgevoerd onderzoek [5] aangetoond dat in het binnenlands ver
voer besparingen mogelijk zijn in het energieverbruik van 15 % en in de emissie 
van schadelijke stoffen met meer dan 20 % ten opzichte van de huidige wegver-
voerrit, als van een andere conceptie wordt uitgegaan. In dit geval is gekeken 
naar de haalbaarheid van een vervoersysteem met standaard laadeenheden in 
het interstedelijk verkeer. 
In welke gevallen is dan een modal-splitwijziging mogelijk, maar vooral ook 
wenselijk? Om het tweede deel van de vraag te kunnen beantwoorden, is een 
andere vergelijkingsbasis nodig dan die welke in het begin van dit artikel is 
aangegeven. Wij pleiten ervoor om in plaats van de geaggregeerde benadering 
te kiezen voor een gedesaggregeerde vergelijking, dat wil zeggen een vergelijking 
op basis van de zending of de rit. Belangrijk is daarbij dat niet naar vervoertech-
nieken sec, maar naar de gehele vervoerketen wordt gekeken. Binnen de keten 
is het gebruik van meerdere technieken mogelijk. In dit artikel gaan we nader 
in op deze wijze van vergelijken. Om het eerste deel van de vraag te beantwoor-
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den, dient bij de vervoerders en verladers te worden nagegaan welke reële 
mogelijkheden hiertoe bestaan en welke eisen dan gesteld worden aan de ver
schillende vervoersystemen en- concepten. Voor wat betreft het gecombineerd 
weg-railvervoer zal deze informatie beschikbaar komen uit een onderzoek dat 
door INRO-TNO en NEA binnenkort wordt gepresenteerd. 

GECOMBINEERD VERVOER 

Het gecombineerd weg-railvervoer wordt gezien als het meest interessante 
terrein voor een substitutie van het wegvervoer. Er kan immers bij een goede 
systeemopzet sprake zijn van gelijkwaardige kwaliteitskenmerken als bij het 
wegvervoer en bedrijfseconomische exploitatie op lange afstanden mogelijk is. 
Tevens ligt de markt voor het gecombineerd weg-railvervoer niet in de bulkgoe
deren, maar juist in de snelst groeiende delen van de vervoermarkt waarop ook 
het wegvervoer zich richt (industriële produkten, voedingsmiddelen, chemische 
produkten). Voor het gecombineerd weg-railvervoer is de vergelijking met het 
wegvervoer gemaakt, waarbij de factoren die deze vergelijking beïnvloeden, 
worden aangegeven. De vervoerketen bestaat grofweg uit de volgende onder
delen: 

voor- en overs lag hoo fd - overs lag voor- en 
nat ranspor t t ranspor t na t ranspor t 

Voor een goede vergelijking zou de individuele heen- en terugrit in het weg
vervoer vergeleken dienen te worden met de totale gecombineerd-vervoerketen. 
Dit betekent hoofdtransport per spoor, overslag en voor- en natransport over 
de weg, inclusief een eventueel leeg-aanrijtraject. 
In een Duits onderzoek [6] is de vergelijking gemaakt op basis van de ritken-
merken in het wegvervoer en in het gecombineerd weg-railvervoer. Hierbij is 
geconcludeerd dat bij overgang van wegvervoer naar gecombineerd vervoer de 
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emissie van schadelijke stoffen met 90 % en het energieverbruik met 30 % kan 
afnemen. Het bereiken van eenzelfde emissiebeperking in het wegvervoer door 
middel van katalysatoren zou neerkomen op een gemiddelde kostenstijging van 
D M 59 per rit. Indien ook de andere effecten worden meegenomen, onder meer 
verkeersveiligheid, ruimtebeslag en dergelijke, wordt de totale besparing ge
raamd op D M 125 - D M 165 per rit. Door de wezenlijk andere opzet van het 
gecombineerd vervoersysteem binnen West-Duitsland zijn deze gegevens niet 
voor de Nederlandse situatie te hanteren en geven zij slechts een indicatie van 
wat mogelijk is. 
Het enige ons bekende onderzoek in Nederland waarin een milieuvergelijking 
tussen de technieken op individuele ritbasis is gemaakt, is enkele jaren geleden 
uitgevoerd door het N V I [7]. In deze vergelijking zijn de elementen energiever
bruik en vervoerkosten betrokken. De cijfers die in het navolgende worden 
gepresenteerd, hebben betrekking op de vergelijking van het energieverbruik 
over de totale ritketen. Als basis voor deze vergelijking hebben de ritten gediend 
die in werkelijkheid door de wegvervoerders op bepaalde geografische relaties 
zijn gemaakt. Op ritbasis, gebruik makend van de werkelijke gegevens met 
betrekking tot voertuigtype, laadvermogen, beladingsgraad, soort rit en der
gelijke, zijn de energieverbruikcijfers berekend en later samengevoegd tot 
totaal-verbruikcijfers per techniek. 

Tabel 1 - Vergelijking van het energieverbruik tussen enkele gecombineerd vervoertechnieken en het 
wegvervoer, indien alle relevante wegvervoerritten op een bepaalde relatie zouden worden 
gesubstitueerd (index: wegvervoer = 100) 

Vervoersrelatie 
van Rotterdam met 

Oplegger 
per trein 

Wissellaadbak 
per trein 

Rollende 
Landstrafie 

Oplegger per 
binnenschip 

Mannheim 123 65 142 122 
München 143 55 156 — 
Basel 119 63 138 163 
Milaan 113 50 . . . . . . 
Wenen 101 59 — — 
Montpellier 99 47 . . . . . . 

--- = Niet in de studie meegenomen. 

Deze totaalvergelijking laat alleen duidelijk energievoordelen zien voor het 
vervoer van wissellaadbakken per spoor. De andere systemen zijn bij totale 
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basis van de individuele ritkenmerken alleen die ritten worden gesubstitueerd 
waarvoor een positieve energiebalans in het gecombineerd vervoer bestaat. Het 
gemiddelde energieverbruik in vergelijking met het wegvervoer is dan zoals 
vermeld in tabel 2. 
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Tabel 2 - Vergelijking van het energieverbruik tussen enkele gecombineerd vervoertechnieken, indien 
alleen wegvervoerritten worden gesubstitueerd waarvoor bij gebruik van gecombineerd vervoer 
een positieve energiebalans bestaat (index: wegvervoer = 100) 

Vervoersrelatie Oplegger Wissellaadbak Rollende Oplegger per 
van Rotterdam met per trein per trein Landstraue binnenschip 

Mannheim 100 64 XXX 99 
München XXX 55 XXX . . . 

Basel 100 63 X X X X X X 

Milaan XXX 50 . . . . . . 

Wenen 97 59 . . . . . . 

Montpellier 97 47 . . . . . . 

— = Niet in de studie meegenomen. 
xxx = Energiebalans altijd negatief. 

Tenslotte laten we voor enkele specifieke gevallen de vergelijking zien met het 
wegvervoer. Hierbij is voor het voortransport een afstand van 25 kilometer en 
voor het natransport een afstand van 10 kilometer gehanteerd. De vergelijking 
heeft betrekking op een heen- en terugrit, waarbij de situaties beladen heen-
beladen terug en beladen heen-leeg terug zijn opgenomen. 

Tabel 3 - Vergelijking van het energieverbruik voor enkele specifieke soorten vervoer* over de ritketen (index: wegver-
voer = 100) 

Soort vervoer Rittype** Mannheim Basel Milaan Montpellier 

Rail oplegger B-B 105 91 109 93 
Rail 12 m. laadbak B-B 59 53 56 45 
Binnenvaart oplegger B-B 95 147 . . . . . . 

Rail oplegger B-L 112 102 115 99 
Rail 12 m. laadbak B-L 61 55 58 47 
Binnenvaart oplegger B-L 96 149 . . . . . . 

Rail 7 m. laadbak B-B 42 36 38 30 
Rail 7 m. laadbak B-L 42 36 37 30 
Rail 2* 7 m. laadbak B-B 58 52 55 44 
Rail Rol. Landstr. B-B 128 121 . . . . . . 

Rail 2* 7 m. laadbak B-L 60 53 56 46 
Rail Rol. Landstr. B-L 123 117 . . . — 
* De vergelijking heeft steeds betrekking op een vergelijkbare wegvervoereenheid, dus een trekker met oplegger, 

een solo vrachtauto en een vrachtauto met aanhanger. 
** B-B = Beladen heenrit en beladen terugrit. 
B-L = Beladen heenrit met lege terugrit. 
--- = Niet in de studie meegenomen. 

CONCLUSIE 

Wat leren we uit de vergelijkingen die in het betreffende onderzoek zijn ge
maakt? Op de eerste plaats dat het Rollende LandstraBe vervoer géén bijdrage 
levert aan de beperking van het energieverbruik in de transportsector, voorts dat 
het vervoer van opleggers per spoor energievoordelen kan opleveren, mits de 
afstand van het railtraject boven de 800 kilometer ligt, het traject niet door 
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bergachtig terrein loopt en de overige ritkarakteristieken gunstig zijn. Ook in het 
Roll on-Roll off vervoer zijn bij gunstige ritkarakteristieken beperkte besparin
gen mogelijk. De meest interessante techniek is het vervoer van wissellaad
bakken, waarbij in bijna alle situaties sprake is van aanzienlijke besparingen. 
Ten aanzien van alle vervoervormen geldt dat niet alle ritten zonder meer 
gesubstitueerd zouden moeten worden. Met name de kenmerken van het voor-
en natransport bepalen in belangrijke mate het energievoordeel danwel -nadeel 
bij overstap naar gecombineerd vervoer per spoor of per binnenschip. Grote 
voor- en natransportafstanden beïnvloeden de vergelijking in negatieve zin en 
als in één van de ritonderdelen, bijvoorbeeld het aanrijtraject naar de terminal 
om een eenheid op te halen, een leeg voertuig wordt gebruikt, slaat de balans 
zeer snel om in het nadeel van het gecombineerd vervoer. Ook de richting van 
het voor- en natransport, in het verlengde van het hoofdtransport of juist 
tegengesteld hieraan, is van groot belang. Tenslotte spelen de andere rit
karakteristieken, beladingsgraad, voertuigkenmerken en dergelijke een rol. 
De vergelijking van het energieverbruik van het gecombineerd vervoer met het 
wegvervoer hangt sterk af van de karakteristieken van het vervoersysteem zelf 
(terminaldichtheid) en de zendingskenmerken. Deze valt in de huidige situatie 
over het algemeen genomen niet overal positief uit voor het gecombineerd 
vervoer. Het energieverbruik vormt slechts één van de factoren in de maat
schappelijke vergelijking tussen het wegvervoer en het gecombineerd vervoer. 
Het al genoemde Duitse onderzoek laat zien dat bijvoorbeeld beperkingen in 
emissie van schadelijke stoffen een veelvoud kunnen zijn van de energie
besparingen. Ook factoren als congestie op het wegennet, geluidshinder, veilig
heid en dergelijke zouden in de vergelijking moeten worden meegenomen. Zo'n 
totaalvergelijking zal dan ook positiever voor het gecombineerd vervoer uit
vallen dan een vergelijking op basis van alleen het energieverbruik doet ver
moeden. 
Bli j f t echter onverlet dat in het streven om de maatschappelijke voordelen te 
maximaliseren, een goede bestudering van het gecombineerd-vervoerconcept in 
Nederland van wezenlijk belang is. Ten aanzien van de huidige Nederlandse 
situatie in bijvoorbeeld het gecombineerd weg-railvervoer kan de voorzichtige 
conclusie worden getrokken dat het huidige terminalnetwerk (Rotterdam, 
Venlo, Ede), vanuit de maatschappelijke doelstelling van het gecombineerd 
vervoer, niet optimaal is. Grote gebieden hebben voor- en natransportafstanden 
naar één van deze terminals, die de energie- en emissiebalans zeer nadelig 
beïnvloeden. Om maar enkele voorbeelden te noemen: Amsterdam-Rotterdam 
80 kilometer, Groningen-Ede 180 kilometer, Zwolle-Ede 80 kilometer, Tilburg-
Venlo 90 kilometer. Gezien de grote gevoeligheid van de vergelijking van de 
voor- en natransportafstand en de wijze van uitvoering, moet de vraag gesteld 
worden of een herziening, c.q. uitbreiding van het terminalnetwerk niet ten 
zeerste gewenst is. In het onlangs gepresenteerde 'Rail 21 Cargo' [8] wordt al 
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een voorzet gegeven: het aantal van 10 tot 20 Rail Service Centra in Nederland 
wordt genoemd. Een toename van het aantal terminals en daarmee een afname 
van de milieuhinder zal echter een negatief bedrijfseconomisch effect inhouden. 
Naar onze mening zou dan ook - op basis van een totaal-vervoerconcept - een 
afweging moeten plaatsvinden van de dichtheid van het terminalnetwerk en het 
belang van een vermindering van de milieuhinder tegen de bedrijfseconomische 
exploitatiemogelijkheden. Een vergelijkingsmethodiek zoals hiervoor bepleit, op 
basis van zendingskenmerken, zou als basis moeten dienen, waarbij vanzelf
sprekend ook expliciet moet worden gekeken naar de wensen die er in de 
gebruikersmarkt bestaan. Tot op heden is een dergelijk totaal-vervoerconcept 
nog niet ontwikkeld. 
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W E G V E R V O E R E N M I L I E U 

D r s . M I Q U E B o s * 

Abstract 
Transport and environment 

T h i s ar t ic le presents the r e l a t ionsh ip be tween the e n v i r o n m e n t a l targets and the conse
quences f o r the D u t c h t r a n s p o r t sector i n a qua l i t a t ive way . 
T h e D u t c h gove rnmen t recent ly presented t w o Pol icy Repor t s concern ing th i s re la t ionship . 
I n these repor t s the r e d u c t i o n o f noise and p o l l u t i o n is advocated . The re are t w o manners 
to achieve the targets: 
- the t e chn i ca l s o l u t i o n 
- the r e d u c t i o n o f the g r o w t h o f the m o b i l i t y 
I n th is a r t ic le the arguments are g iven against and p r o a l o t o f re levant po l i cy - ins t rumen t s , 
i n c l u d i n g suggestions f r o m the t r a n s p o r t sector i tself. T h e expec ta t ion is t ha t the targets f o r 
the year 2000 w i l l be achieved. 

INLEIDING 

De relatie tussen het verkeer en het milieu wordt in het overheidsbeleid voor het 
eerst uitgewerkt in de Notitie Verkeer en Milieu van december 1987 [1]. Deze 
notitie werd door de Minister van VROM toegezegd aan de Tweede Kamer 
tijdens de begrotingsbehandeling Milieubeheer in november 1986. In de notitie 
wordt uiteengezet welke problemen bij een voortgaande hoge groei van de 
automobiliteit verwacht worden en welke voertuigtechnische oplossingen moe
ten worden bereikt. Tevens wordt een overzicht gegeven van maatregelen die 
ter afremming van het autogebruik getroffen kunnen worden om de gestelde 
milieubeleidsdoelen te bereiken. Er werden daartoe drie sporen onderscheiden 
waarvan de eerste twee ook in latere plannen terugkomen; het eerste spoor 
bestaat uit een 'aanscherping van de emissie-eisen voor motorvoertuigen'; het 
tweede spoor behelst de 'groei van de automobiliteit'; het derde spoor omvat het 
'stedelijk verkeer en milieu'. 
In vervolg hierop verschenen achtereenvolgens de beleidsplannen Tweede 
Structuurschema Verkeer en Vervoer (deel a) in november 1988 [2] en het 
Nationaal Milieubeleidsplan in mei 1989 [3]. Hierin werd de relatie tussen 
verkeer en milieu op taakstellende wijze vastgelegd. Daarbij werden de gestelde 
doelen uit het Tweede Structuurschema Verkeer en Vervoer in het Nationaal 
Milieubeleidsplan van een halfjaar later verder aangescherpt. Op het moment 
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van schrijven wordt gewerkt aan een nadere aanscherping in deel d van het SVV, 
in een N M P plus en mogelijk in een Vierde Nota-extra. In deze bijdrage wordt 
uitgegaan van de voorliggende beleidsvoornemens deel a SVV en het NMP. 
Hierin wordt bij de beschrijving van effecten en de gestelde streefbeelden/strate
gieën onderscheid gemaakt naar personenverkeer en goederenvervoer. In het 
onderstaande wordt nader ingegaan op de relatie tussen het milieu en het 
goederenvervoer over de weg. 

EMISSIES DOOR HET WEGTRANSPORT 

Een algemeen erkend milieuprobleem vormt de verzuring. De oorzaak hiervan 
ligt in de uitstoot van zwaveldioxyde (S02), stikstofoxyden (NOx), ammoniak 
(NH3) en vluchtige organische stoffen (VOS). De verzurende stoffen zijn voor 
41 % van binnenlandse bronnen uit Nederland zelf afkomstig. Het verkeer 
(vanuit binnen- en buitenland) draagt, door de uitstoot van stikstofoxyden (ca 
50% van totale NOx uitstoot), voor een vijfde deel bij aan de totale zure 
depositie in Nederland. Met de uitstoot van stikstofdioxyden en koolwater
stoffen draagt het verkeer in zijn totaliteit voorts voor ongeveer de helft bij aan 
de fotochemische luchtverontreiniging. Binnen de verschillende vervoerwijzen 
neemt het wegverkeer (personen en goederen), met een uitzondering voor zwa
veldioxyde, meer dan 90 % van de uitstoot voor zijn rekening. Een zeer recent 
erkend probleem, waaraan ook het verkeer zijn bijdrage levert, is het broeikas
effect door de uitstoot van kooldioxyde (C02). Afgezien van luchtverontreini
ging behoren tot de milieuhinderlijke effecten van het wegverkeer ook geluids
overlast en versnippering van het landschap. 
In de CBS-statistieken [4] worden zes stoffen onderscheiden die bijdragen aan 
de luchtverontreiniging. Per stof worden in de tabellen 1 en 2 de emissiecijfers 
voor 1986 ( = basisjaar in NMP en SVV) voor het totale voertuigpark, respectie
velijk per voertuigkilometer aangegeven. Overigens blijkt uit recentere cijfers 
van het CBS [5] dat de uitstoot voor de meeste stoffen per voertuigkm stabiel 
is gebleven of licht is gedaald, maar dat de uitstoot vanwege de gestegen 
mobiliteit voor het totale voertuigpark is toegenomen. Uit beide tabellen kan 
worden geconcludeerd, dat de aandacht inzake de emissies door het vracht
verkeer zich met name zal moeten richten op de uitstoot van stikstofoxyden 
(NOx) en aërosolen (roetdeeltjes) en in tweede instantie op de uitstoot van 
zwaveldioxiden en koolwaterstoffen. Van de NOx-uitstoot door het verkeer is 
45 % afkomstig van het vrachtverkeer. 
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Tabel 1 - Emissies door wegverkeer 1986 

Totaal w.v. Personenauto's Lichte bedr. Zware bedr. Motoren en 
voertuigen1 voertuigen2 bromfietsen 

Emissie M L N K G M L N K G % M L N KG % M L N K G % M L N K G % 

Koolmonoxyde 740 600 82 53 7,2 44 5,9 50 7 
Koolwaterstoffen 190 130 68 14 7,4 31 16,3 16 8,4 
Stikstofoxyden 280 160 57 11 3,9 110 39,3 0,09 -
Aërosolen 31 10,5 34 3,6 11,6 16 51,6 0,17 0.5 
Zwaveldioxyde 11 3,7 34 1,1 14,5 60 54,5 0,03 0,3 
Loodverbindingen 0,80 0,75 94 0,04 5 0,00 0 0,02 -
Bron, CBS 1986. 
1 < 3500 K G . 
2 > 3500 K G . 

Tabel 2 - Emissiefactoren door het wegverkeer 1986 

Koolmonoxyde Koolwaterstoffen Stikstofoxyden Aërosolen 
Bebouwde ASW Overige Bebouwde ASW Overige Bebouwde A S W Overige Bebouwde A S W Overige 

kom weg kom weg kom weg kom weg 

Personenauto 14 5,2 6,6 2,9 0,91 1,3 1,7 3,5 1,7 0,25 0,12 0,13 
Lichte bedr. voertuigen 1 12 3,4 5,0 2,9 0,54 1,1 1,9 3,0 1,8 0,85 0,28 0,38 
Zware bedr. voertuigen 2 16 2,0 4,8 9,9 2,6 3,6 17 19 16 5,3 1,4 2,0 
Motor tweewielers 40 40 40 6 6 6 0,1 0,3 0,1 0,12 0,12 0,12 
Bromfietsen 9 9 5 5 0,05 0,05 0,04 0,04 

Bron, CBS 1986. 
1 <3500 K G . 

2 >3500 K G . 



EMISSIEPLAFONDS VOOR HET WEGTRANSPORT 

Volgens de prognose van het ongewijzigd beleid, zoals dat in het Tweede 
Structuurschema Verkeer en Vervoer is opgenomen, is er een sterke groei van 
het vrachtverkeer over de weg te verwachten (70 % a 80 % toename). NEA 
voorspelt op grond van recent onderzoek zelfs hogere cijfers als in de modellen 
veel meer rekening zou worden gehouden met ondermeer just-in-time-principes. 
Voor de vrachtauto wordt in het SVV een beleid ingezet dat in 2010 tot 75 % 
minder emissie van de stoffen NOx en koolwaterstoffen per verreden kilometer 
dan in 1986 leidt. De geluidsproduktie van vrachtauto's zal worden terugge
bracht tot 75 dB(A). Voor het overige zijn geen concrete doelstellingen bepaald. 
In het NMP kon verder rekening worden gehouden met de conclusies van het 
rapport 'Zorgen voor morgen' van het R I V M en met de huidige hoge groeicijfers 
van het wegverkeer. 
De NMP-doelstellingen voor het verkeer en vervoer zijn in algemene zin de 
volgende: 

• bij het verkeer en vervoer worden voertuigen gebruikt die zo schoon, stil, 
zuinig en veilig mogelijk zijn en uit onderdelen en materialen bestaan die in zo 
hoog mogelijke mate geschikt zijn voor hergebruik; 
• evenals bij het personenverkeer wordt ook bij het goederenvervoer grote 
aandacht besteed aan het terugdringen van energieverbruik en milieuvervuiling; 
• wonen, werken en recreëren zijn zodanig op elkaar afgestemd, dat de ver
plaatsingsbehoefte minimaal is. 

Als concrete emissieplafonds gelden de volgende doelstellingen: 

1986 2000 2010 
NOx personenverkeer 163 40 ( - 75%) 40 ( - -75%) 
NOx vrachtverkeer 122 72 ( - 35%) 25 ( - -75%) 
koolwst personenverkeer 136 3 5 ( - 75%) 35 ( - -75%) 
koolwst vrachtverkeer 46 30 ( - 35%) 12 ( - -75%) 
C02 totale verkeer 24000 24000 (0) 21600 ( - - i o % ) 
geluid personenauto 80 74 70 
geluid vrachtauto/bus 81-88 75-80 70 

MAATREGELEN TER REDUCTIE V A N M I L I E U V E R V U I L I N G VRACHT
VERKEER 

Om de gestelde streefbeelden te bereiken, wordt in het NMP enerzijds een zgn. 
technisch spoor gevolgd, bestaande uit technische maatregelen aan vrachtwa-
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gens en het (openbaar) vervoer in binnensteden. Anderzijds wordt een mobili-
teitsspoor getrokken. De maatregelen hierin zijn er onderscheidelijk op gericht 
het gebruik van auto's te ontmoedigen en het gebruik van andere (meer milieu
vriendelijke) vervoerwijzen aantrekkelijk te maken. Voor het vrachtverkeer 
worden de volgende concrete maatregelen/plannen voorgesteld: 

Technisch spoor 
• 'Intensiveren van het beleid voor schone (vracht)auto's, onder meer vanwege 
de noodzaak om sneller te bereiken dat de 50 % schonere vrachtauto op de weg 
komt, om zodoende de emissiedoelstellingen voor het vrachtverkeer te halen'; 
• 'hiertoe zal de regering zich in EG-verband sterk maken voor een aanscher
ping van de uitlaatgas-eisen met 50 %. Daarbij zal de regering trachten binnen 
de EG tot overeenstemming te komen over een snelle invoering van de schonere 
vrachtwagen, zonodig door vooruit te lopen op het van kracht worden van de 
nieuwe strenge EG-eisen. Daartoe is de bijdrageregelingmilieu-investeringen 
verhoogd totdat de Europese normen die een 50 % reductie inhouden, effectief 
worden'. 
• 'Voor de realisatie van een reductie van 75 % in de uitworp van schadelijke 
stoffen, wordt door de Ministeries VROM en Verkeer en Waterstaat in samen
werking met de vrachtwagenindustrie een breed, internationaal oriënterend 
onderzoek naar veelbelovende technieken gedaan'. 
• 'Het transport in (binnen)steden zal als speerpunt dienen voor de demonstra
tie en toepassing van schone technologie. Gedacht kan worden aan de toe
passing van alternatieve brandstoffen (aardgas), elektrische voertuigen, hybride 
voertuigen, opslag van remenergie, toepassing van roetfïlters etc'. 
• Tn de handhavingssfeer zal met name bekeken worden hoe onnodig hoge 
roet- en rookuitworp van vrachtwagens kan worden voorkomen'. 

Mobiliteitsspoor 
• Verhoging variabele autokosten; 
verhoging van de dieselaccijns, de WABM-hefSng op o.a. diesel en de invoering 
van het rekeningrijden (vooralsnog ook voor (Nederlandse) vrachtwagens) 
• Aantrekkelijk maken van andere vervoerwijzen; 
'om in de toekomst een groter aandeel van het goederenvervoer via rail en water 
mogelijk te maken moet de concurrentiepositie van deze vervoertakken worden 
versterkt. Vooral de infrastructurele knelputen in het rail- en vaarwegennet 
vereisen extra aandacht en worden versneld aangepakt.' 
• Voorts worden onderzoeken gedaan naar de factoren die de vervoerwijze-
keuze (vanuit de verladers) beïnvloeden en naar de mogelijkheden tot het 
verminderen van de milieubelasting door o.a. efficiënter gebruik van het voer
tuig. 
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A A N V U L L E N D EN FLANKEREND BELEID 

Aan deze beleidsintenties zijn door de sector zelf in de verschillende reacties op 
de diverse overheidsplannen enerzijds de nodige randvoorwaarden gesteld, 
anderzijds zijn hierop aanvullingen gegeven. In het onderstaande worden de 
bemerkingen terzake vanuit de transportsector weergegeven. Het uitgangspunt 
hierbij is de erkenning van de milieubelasting door (de groei van) het wegtrans
port en de noodzaak van oplossingen hiervoor. Een gedwongen inperking van het 
vrachtvolume over de weg is evenwel voor de bedrijfstak onacceptabel. Hierbij 
zij gewezen op de bijdrage van de transport-, opslag- en communicatiesector aan 
het Bruto Nationaal Produkt (8 % in 1988) en de werkgelegenheid (500.000 (in-) 
directe arbeidsplaatsen). De internationale positie blijkt uit het marktaandeel 
van ca. 25 % in het internationale wegvervoer binnen de EG (in tonkm). 

Technische maatregelen vrachtauto 
9 De aanscherping van emissie-eisen voor vrachtauto's zal, vanwege de hogere 
aanschafkosten van het materieel en daarmee verstoring van de concurrentiepo
sitie, in zo breed mogelijk internationaal verband moeten geschieden. Daarbij 
zijn van belang een goede overgangsregeling teneinde kapitaalvernietiging te 
voorkomen, een gelijke behandeling bij de controle van de Nederlandse en 
buitenlandse vrachtwagens en een stimuleringsregeling voor de aanschaf van 
schoner en stiller materieel. Met name voor de uitworp van roet zullen met spoed 
een eenduidige internationale norm en een meetprocedure tot stand moeten 
worden gebracht. 
• Door de internationale transportorganisaties is reeds herhaalde malen gewe
zen op de noodzaak van een hogere kwaliteit van de dieselolie door een lager 
zwavelgehalte en een lager gehalte aan andere verontreinigende stoffen (dopes). 
Op Europees niveau zullen, in overleg met de oliemaatschappijen, kwaliteitsnor
men moeten worden gesteld. 
• Een internationaal georiënteerd onderzoek naar veelbelovende technieken en 
de mogelijkheden van andere brandstoffen is uiteraard een goede zaak, mits 
daarbij de eindigheid van bepaalde brandstofvoorraden in het oog wordt gehou
den. 
• Door een juiste afstelling en goed onderhoud kan tezamen met technische 
ontwikkelingen een zuiniger brandstofgebruik worden bereikt, hetgeen gunstig 
uitwerkt op de uitstoot van milieubelastende stoffen. 
• Door het verbinden van een milieutest aan vrachtwagentesten en type
keuringen kunnen, via voorlichting over de testresultaten aan de weggebruikers, 
fabrikanten/importeurs worden aangemoedigd milieu-aspecten bij de fabricage 
en verkoop te betrekken, terwijl de ondernemers milieu-aspecten op objectieve 
wijze bij de aankoopoverwegingen kunnen betrekken. 
• Ook voor het geluidsniveau en de inkapseling van de vrachtwagenmotor 
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zullen eenduidige normen op Europees niveau, in overleg met de bedrijfswagen
fabrikanten, moeten worden gesteld. 

Mobiliteitsmaatregelen 
Onder mobiliteitsmaatregelen worden die maatregelen verstaan die tot doel 
hebben het aantal autokilometers over de weg in volume te reduceren en daar
mee bij te dragen tot een vermindering van de milieubelasting. 
De mobiliteitsmaatregelen worden in het N M P onderscheiden in het verhogen 
van de variabele verplaatsingskosten en het aantrekkelijker maken van alterna
tieve vervoerwijzen. Achtereenvolgens worden hier de bemerkingen vanuit de 
transportsector bij geplaatst. 

Verhoging variabele kosten 
In het N M P wordt gesteld dat verhoging van de variabele autokosten een 
effectief instrument is van het mobiliteitsbeleid, waarbij met name de verhoging 
van de brandstofprijs het autogebruik zou verminderen. Di t is verwoord in de 
inleiding op actiepunt 192 uit het NMP, waarin de verhoging van de dieselaccijns 
wordt aangekondigd. Vanuit de vervoersector wordt er terzake op gewezen dat 
het goederenvervoer over de weg veelal geen alternatief voor handen heeft en 
dat verhoging van de prijs van deze brandstof als instrument van het mobiliteits
beleid geen effect heeft. Het enige effect is een lastenverzwaring voor het be
drijfsleven. Hiermee wordt direct de concurrentiepositie ten opzichte van de 
buitenlandse transportbedrijven aangetast, terwijl de marktpositie ten opzichte 
van de binnenvaart en het spoor niet in het voordeel van beide laatste verandert, 
daar er hier heel andere prijsverhoudingen optreden. 
Dezelfde bezwaren gelden vanuit de transportsector ten aanzien van het sys
teem van rekeningrijden. Dit dure en complexe systeem beoogt de regulering en 
afremming van de groei van het autogebruik. Hierbij wordt geen uitzondering 
gemaakt voor het Nederlandse vrachtverkeer, waarvan men de doorstroming 
juist wil veiligstellen. 
De buitenlandse vrachtwagens daarentegen zijn in de huidige plannen wel van 
het rekeningrijden vrijgesteld. 

Aantrekkelijke alternatieven 
Volgens de diverse prognoses zal het wegvervoer een forse groei doormaken. 
Het SVV spreekt zelf van 80 % tot 2010. Het wegennet is evenwel op dit moment 
nog niet berekend op de huidige verkeersintensiteiten. Het is daarom ook voor 
de doorstroming van het wegvervoer zelf noodzakelijk dat het spoor en de 
binnenvaart een deel van de verwachte groei kunnen opvangen. 
De transportsector acht het een goede zaak dat de regering afziet van een 
dwangmatige inperking van het wegverkeer. De vrije verladerskeuze wordt in 
de plannen gehandhaafd. Hierin past geen gedwongen overheveling van het 
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wegvervoer naar het rail- en watervervoer. De versterking van het spoor- en 
watervervoer wordt terecht gezocht in de verbetering van de kwaliteit van beide 
vervoertechnieken en niet in een verzwakking van de sterke wegvervoersector. 
Met het oog op de ontwikkelingen rond '1992' is het immers van belang dat de 
vervoermodaliteiten elkaar versterken en gezamenlijk de concurrentieslag met 
het buitenland aangaan. Het mag daarom niet zover komen dat vervoer
technieken ten opzichte van elkaar bevoordeeld worden en elkaar oneerlijke 
concurrentie aandoen. 
Volgens de huidige inzichten bieden hierin vooral de containerisatie van de 
goederenstromen en het gecombineerd (weg-rail)vervoer perspectief. Daarbij 
staat voorop dat de (infrastructurele) faciliteiten en de internationale organisatie 
en samenwerking rond het gecombineerd vervoer op termijn dusdanig zijn, dat 
deze techniek op vrijwillige basis als een aantrekkelijk alternatief op eigen 
merites wordt verkozen. Door de stimulering van gecombineerd vervoer op 
EG-niveau kan een deel van de groei van het wegtransport worden opgevangen. 
In Nederland wordt ingezet op het grensoverschrijdende vervoer van 30.000 
eenheden in 1992, een verdubbeling ten opzichte van 1988 (16.289 eenheden) [6]. 

Flankerende maatregelen 
Onder flankerende maatregelen worden hier maatregelen verstaan die gunstig 
uitwerken op de efficiency in het wegvervoer, de beladingsgraad verhogen en 
daarmee het aantal voertuigbewegingen of de lengte/tijdsduur daarvan ver
minderen. Tevens worden hieronder maatregelen verstaan die niet zozeer de 
motor van het voertuig of de vervoerwijzekeuze regarderen, maar de wegge
bruiker zelf of de infrastructuur. Het betreft hier veelal maatregelen die ook 
vanuit andere invalshoeken, zoals de economische of die van de verkeersveilig
heid, nastrevenswaardig zijn. Hierbij kan worden gedacht aan de volgende 
activiteiten/maatregelen: 

Efficiëntieverhogende maatregelen 

• De verdere uitbouw van vrachtuitwisselingssystemen op internationaal ni
veau waardoor de benuttings- en beladingsgraad van het wegtransport stijgt. 
• De verdere ontwikkeling van telematicaprojecten die voorzien in een continu 
contact tussen de thuisbasis en de vrachtwagen onderweg (o.a. via satellietcom
municatie). 
• Het opheffen van wettelijke en juridische bepalingen die een efficiënte rit-
planning in de weg staan. In internationaal verband gaat het dan om het volledig 
opheffen van het verbod op cabotage (het verrichten van binnenlands vervoer 
door een buitenlander), het opheffen of verminderen van rijverboden (nachtrij
verbod in Oostenrijk, zondagrijverbod, vakantierijverbod etc). Op nationaal 
niveau vallen hieronder tijd-, gewicht- en lengtebeperkingen bij de bevoorrading 
van binnensteden. 
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• Het vergroten van de maximaal toegestane lengte in Europa voor de vracht
wagen-aanhangwagencombinatie van 18,00 m naar minimaal 18,75 m, waar
door de inzet van het volumevervoer over de weg kan stijgen en minder voertuig
bewegingen nodig zijn; daarbij is tevens de standaardisatie van de wissellaad
bakken van belang. 
• Vermindering van grensoponthoud op EG- en nationaal niveau, waardoor het 
onbelast lopen van motoren wordt verminderd en waardoor de beschikbare 
vervoercapaciteit efficiënter kan worden ingezet. 
• Ditzelfde geldt voor het oponthoud als gevolg van vertragingen bij het 
laad/losadres en op het wegennet door files; aan dit laatste probleem kan 
tegemoet worden gekomen door de aanleg van aparte stroken voor het goede
renverkeer. 
• De stimulering van de ontwikkeling en inzet van E D I op EG- en nationaal 
niveau, waardoor de benuttings- en beladingsgraad kunnen stijgen. 

Overige flankerende maatregelen 

• Aandacht voor milieu-aspecten in de vakbekwaamheidsopleiding van onder
nemers en chauffeurs; 
• invoering van uniforme maximum snelheden op Europees niveau; 
• de financiële stimulering van het gebruik van zeer open asfalt beton op EG-
en nationaal niveau en de wettelijke voorschrijving hiervan bij een bepaalde 
verkeersbelasting in overleg met de wegbeheerders; 
• waar mogelijk een verlaagde aanleg van wegen ten opzichte van het maaiveld, 
aangevuld met geluidsschermen. 

DE HAALBAARHEID V A N DE MILIEUDOELSTELLINGEN 

In afwachting van de definitieve politieke besluitvorming rond het SVV en het 
NMP zijn of worden reeds initiatieven genomen die toewerken naar een reductie 
van de emissies van milieubelastende stoffen en geluid. De resultaten en ver
wachtingen hiervan worden in het onderstaande, weer onderscheiden naar de 
verschillende sporen, aangegeven. 

Technisch spoor 
Op 22 november 1989 werd een milieuconvenant afgesloten tussen de Ministe
ries van Verkeer en Waterstaat alsmede V R O M en de vervoerorganisaties in het 
beroeps- en eigen vervoer. Hierin werd bepaald, dat de in het NMP aangegeven 
gefaseerde verhoging van de dieselaccijns van 4,3 cent per liter tot 1994 versneld 
in één keer zou worden doorgevoerd (de versnelde doorvoering betrof een 
bedrag van 2,3 cent). De extra opbrengst (240 miljoen) wordt aangewend voor 



de 'Bijdrageregeling schone en lawaai-arme vrachtwagens en bussen'. Op het 
moment van schrijven wordt gewacht op de goedkeuring in Brussel. Waarschijn
lijk zullen als normen voor een bijdrage gelden: 

• uitworp van stikstofoxyden niet hoger dan 9 gram per kWh met een soepelere 
normering in de jaren 1990 en 1991; 
• uitworp van koolmonoxyde niet hoger dan 5 gram per kWh; 
• uitworp van koolwaterstoffen niet hoger dan 1,25 g per kWh; 
• geluidsproduktie rijdend niet hoger dan 77-80 dB(A) afhankelijk van het 
motorvermogen. 

In de regeling is geen bijdrage beschikbaar gesteld voor de aanschaf van een 
voorziening die de uitstoot van roetdeeltjes reduceert (zoals een cityfilter), 
aangezien hier nog geen eenduidige norm en een meetprocedure voorhanden 
zijn. 
De norm voor NOx betekent t.o.v. de huidige EG-norm R49 een reductie van 
ca. 50 %. In Nederland is in september 1987 overigens al een convenant gesloten 
tussen het Ministerie van VROM en de bedrijfsautofabrikanten en -importeurs, 
waarin de afspraak werd gemaakt dat vanaf januari 1988 tenminste 80 % van 
alle nieuwe voertuigen alvast zou voldoen aan de eertijds per 1-10-1990 be
oogde EG-emissie-eisen ( l l , 2 g / k W h CO, 2,4g/kWh kwst, 14,4g/kWh NOx). 
Met de norm van R49-50 % op vrijwillige basis wil de overheid, hierin onder
steund door de wegvervoerorganisaties, bereiken dat voor het jaar 2000 het 
totale bedrijfswagenpark voldoet aan de norm van R49-50 %. Intussen zal de 
Nederlandse overheid bevorderen dat in EG-verband de EG-norm zo spoedig 
mogelijk wordt aangescherpt tot EG-50 % en wettelijk wordt voorgeschreven in 
de EG-Lidstaten. Men denkt hierbij in navolging van Zweden (in Oostenrijk en 
Zwitserland gelden die normen waarschijnlijk al eerder) aan een wettelijke 
verplichting in het jaar 1994. In de Verenigde Staten zullen in de periode 
1991-93 normen gaan gelden van 7g/kWh NOx, lg/kWh kwst en 0,2g/kWh 
deeltjes. 
Ook over de geluidsnormen is in EG-verband eind 1990 besluitvorming m.b.t. 
het aanscherpen van de normen te verwachten. De Nederlandse regering bepleit 
een aanscherping die overeenkomt met de emissiewaarden die in het N M P zijn 
neergelegd. 
In de vakliteratuur wordt in dit kader regelmatig door fabrikanten melding 
gemaakt van nieuwe ontwikkelingen en experimenten op dit gebied. 
Ten aanzien van geluid geldt dat door het aanbrengen van voorzieningen (o.a. 
geluidsabsorberende bekleding aan de onderkant van de motor) een geluidsver
mindering van 4 a 5 decibel kan worden bereikt. In de categorie zware vracht
wagens (150kW) hebben verscheidene fabrikanten voertuigen met een geluids
produktie van 79 en 80 decibel op de markt gebracht. 
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Ten aanzien van roetfilters geldt dat de eerste vrachtauto (naast al eerder 
bussen) in Nederland hiermee rondrijdt. Hiermee kan 80 % van de roetdeeltjes 
uit de uilaatgassen verdwijnen. 
Ten aanzien van NOx-uitstoot geldt dat diverse fabrikanten een nieuwe genera
tie motoren voor de jaren negentig hebben ontworpen waarvan de emissie nu 
al zou voldoen aan de beoogde EG-eisen in 1994. De uitstoot van stikstofoxyden 
en koolwaterstoffen nemen bij deze motoren met 50 respectievelijk 65 % af. 
Gezien de voornoemde technische ontwikkelingen kunnen naar de verwachting 
van technici en onderzoekers in het technische spoor de reductiedoelstellingen 
voor NOx ( - 35% in 2000) en geluid (75-80 dB(A) worden gehaald. De 
reductie van 35 % NOx wordt volgens het SVV, gezien de verwachte mobili
teitsgroei, slechts gehaald als het vrachtwagenpark in 2000 zo'n 50 % schoner 
is (m.b.v. thans bekende technieken) en de groei van het vrachtautoverkeer als 
gevolg van versterking van rail- en watervervoer, alsmede van efficiencymaat
regelen enigszins is beperkt. Met de huidige technieken wordt gerekend op een 
schonere motor van 50 %. Ten opzichte van een jaar geleden is men nu ook veel 
optimistischer gestemd over de mogelijkheden met bestaande technieken een 
schone motor met 75 % reductie aan NOx te ontwikkelen. Dat betekent evenwel 
nog niet dat er sprake is van een reductie van 75% NOx door de vracht
wagensector. Immers, ook hier bli jf t de groei van het wegvervoer mede een rol 
spelen. 
Uit deze onzekerheid vloeit de maatschappelijke discussie (zoals gevoerd in de 
adviesraden SER, RARO, C R M H en de Voorlopige Raad voor Verkeer en 
Waterstaat) voort over de vraag of het volgen van het technische spoor alleen 
voldoende is of dat er tevens een volumebeleid qua mobiliteit zal moeten worden 
ingezet. 

Mobiliteitsspoor en flankerende maatregelen 
Op het gebied van de mobiliteitsontwikkeling van het vrachtverkeer over de weg 
zijn geen concrete doelen gesteld in het SVV en NMP. In het SVV wordt ervan 
uitgegaan dat efficiencymaatregelen en versterking van rail- en watervervoer 
ervoor zorgen dat het vrachtverkeer over de weg tenminste 10 % lager is dan 
bij ongeremde groei. 
Een aantal initiatieven werkt reeds in die richting. Daarbij is het vooralsnog 
moeilijk de resultaten hiervan in kwantitatieve zin aan te geven. Er wordt hier 
derhalve volstaan met een kwalitatieve opsomming. 
Vanuit de wegvervoersector is in 1987 het initiatief genomen tot het afsluiten van 
een convenant met de overheid en de Nederlandse Spoorwegen om het gecom
bineerd weg-railvervoer te stimuleren [7]. Gezamenlijk wordt getracht de knel
punten in het infrastructurele, organisatorische en exploitatief-technische vlak 
weg te werken. I n Nederland bedraagt de tonkilometrage van het gecombineerd 
(internationaal) vervoer ca 1 % van het totaal. 
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In EG- en EFTA-verband werd 1,6 % van het vervoerde gewicht via het gecom
bineerd vervoer afgewikkeld [8]. Door het Zwitserse onderzoeksbureau 
Prognos is berekend dat dit percentage kan worden opgevoerd tot 2,3 % in 2000 
bij een liberaal scenario en 4,3 % bij een zgn. milieu-georiënteerd scenario (voor 
het spoorvervoer wordt in dit scenario een modal-split wijziging verwacht van 
18,5 % in 1984 naar 19,8 % in 2000, hetgeen een groei van 50 % spoorvervoer 
betekent; voor het wegverkeer is een modal-splitwijziging voorzien van 43,1 % 
in 1984 naar 55,3 % in het liberale scenario en maar 52,7 % in het milieu
scenario in 2000). 
Vanuit het wegvervoer wordt reeds twee a driejaren gewerkt aan het EUREKA -
project ERTIS. Hierin wordt het landelijk opererende vrachtuitwisselingssys-
teem Tradicom naar een Europees niveau getild. 
Er zijn recentelijk enige experimenten gestart met communicatiesystemen via de 
satelliet. De thuisbasis en de vrachtwagen onderweg staan voortdurend met 
elkaar in contact. De eerste resultaten zijn, met het oog op efficiëntieverhoging, 
veelbelovend. 
De eerste transportondernemingen en verladers maken gebruik van Electronic 
Data Interchange. Dit kan een efficiënte inzet van het wagenpark en ritplanning 
bevorderen. 
In opdracht van de Ministeries VROM en Verkeer en Waterstaat zijn de 
onderzoeksinstellingen NEA en N E I half 1989 gestart met het onderzoek naar 
de mogelijkheden tot een modal-splitwijziging van wegvervoer naar rail- en 
watervervoer. 
In EG-verband staat de maatvoering van de vrachtwagen-aanhangwagen en de 
wissellaadbak (overigens al jaren) op de agenda. Door de Nederlandse wegver-
voerorganisaties is in april 1989 een campagne georganiseerd om de 
(milieu)voordelen van groot-volumevervoer onder de aandacht te brengen. 
Door de EG-ministers van Transport (Transportraad) is in december de eerste 
stap tot het opheffen van het verbod op cabotage gezet. De volledige opheffing 
van dit verbod kan naar verwachting het leegrijden op de retourrit met een 
aanzienlijk percentage terugbrengen. 
Het oponthoud aan de grenzen zal naar verwachting rond 1993 drastisch kun
nen afnemen. Voor het oponthoud in de files op het rijkswegennet wordt in het 
kader van het SVV een voorstel uitgewerkt voor een experiment met aparte 
rijstroken voor het vrachtverkeer. Voor de bevoorrading van binnensteden 
wordt eveneens in SVV-kader gedacht aan experimenten die het oponthoud in 
de afwikkeling van het bevoorradingsverkeer moeten inperken, waardoor een 
efficiëntere ritplanning en kilometerreductie mogelijk worden. 
In september 1989 werd door Verkeer en Waterstaat een voorlichtingscampagne 
gestart over de 80 km-limiet voor het vrachtverkeer gestart. 
In de branche zelf nam één van de wegvervoerorganisaties het initiatief tot de 
opzet van het project 'Interne milieuzorg in transportbedrijven'. 
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Weliswaar wachten tal van zaken nog op (inter)nationale besluitvorming, die 
zelfs regelmatig tot vertraging kan leiden bij de invoering van effectieve maatre
gelen op korte termijn, maar de hoeveelheid en aard van voornoemde initiatie
ven stemmen hoopvol. Dit duidt erop dat - ondanks de onzekerheid of de 
beoogde effecten eerder of later dan de aangegeven richtjaren worden gehaald 
- de richting waarheen en de weg waarlangs overheid en bedrijfsleven gezamen
lijk werken aan een beter milieu, zich voor de toekomst steeds duidelijker 
aftekenen. Een en ander vraagt overigens wel een levensvatbare bedrijfstak die 
aan de steeds strengere milieu-eisen niet alleen wi l , maar ook kan voldoen. 
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R A I L 21 C A R G O , H E T T W E E D E SPOOR 

D r s . H . I . V A N T O N G E R E N en D R S . G . J . N I E U W E N H U I S * 

DE AANLEIDING 

In 1988 publiceerde NS de brochure 'Rail 21, Sporen naar een nieuwe eeuw' [1]. 
Rail 21 is een toekomstvisie op het reizigersvervoer per trein in Nederland, 
gericht op een verdubbeling van de vervoeromvang en een verbeterd produkt, 
met het jaar 2015 als tijdshorizon. Deze toekomstvisie van NS was het antwoord 
op de maatschappelijke discussies over bereikbaarheid en milieu in relatie tot 
verkeer en vervoer. Rail 21 was als zodanig een aanbod aan de samenleving. 
Weliswaar wordt in Rail 21 erkend dat het goederenvervoer per rail schoon, 
veilig, snel en doelmatig voor de lange afstanden kan zijn, maar de marktsituatie 
op het moment van het schrijven van Rail 21 was zodanig, dat NS het goederen
vervoer geen plaats gaf in deze toekomstvisie. Rail 21 beperkte zich daarmee 
tot een toekomstplan voor het reizigersvervoer. 
In de commentaren op Rail 21 werd veelvuldig gewezen op het ontbreken van 
een toekomstvisie op het goederenvervoer. Het Tweede Struktuurschema Ver
keer en Vervoer (deel a: beleidsvoornemen, november 1988) [2] vermeldt over 
de positie van het goederenvervoer over de rail in Nederland: 'De rol van het 
railvervoer in het achterlandtransport is echter zwak. Voor de internationale 
concurrentiepositie van Rotterdam is dat slecht'. De Rijksoverheid onderschrijft 
het belang van het goederenvervoer over de rail vanuit een benadering van de 
bereikbaarheid van de Nederlandse zeehavens. In het Struktuurschema wordt 
de versterking van de positie van het goederenvervoer per spoor expliciet als 
onderdeel van de strategie voor het goederenvervoer opgenomen. In het Struk
tuurschema wordt tevens uit oogpunt van leefbaarheid de volgende doelstelling 
geformuleerd: 'Door het aantrekkelijker maken van het goederenvervoer per 
spoor en over water worden bruikbare alternatieven voor het goederenvervoer 
over de weg geboden. Verwacht mag worden dat daardoor de groei van het 
vrachtvervoer over de weg beperkt kan worden'. 
Het Nationaal Milieubeleidsplan [3] streeft naar een groter aandeel van het 
goederenvervoer via rail en water door versterking van de concurrentiepositie. 
Op verzoek van Minister Smit-Kroes onderzocht een groep van Wijze Mannen, 
de zogenaamde Commissie Van der Plas, in 1989 de mogelijkheden voor de 
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ontwikkeling van het goederenvervoer per spoor. Deze Commissie adviseerde 
de Minister onorthodoxe maatregelen te nemen, die een groei van het vervoer 
van de huidige 19 miljoen ton per jaar naar 75 miljoen ton per jaar mogelijk 
maakte. 
Intussen was NS Goederenvervoer bezig aan het uitwerken van een eigen 
toekomstvisie op het goederenvervoer, dat als tweede spoor van Rail 21, onder 
de naam Rail 21 Cargo in januari 1990 werd gepubliceerd.[4] 

Rail 21 Cargo 

Evenals Rail 21 voor het reizigersvervoer is Rail 21 Cargo te zien als een aanbod 
aan de samenleving. NS heeft met Rail 21 Cargo duidelijk gemaakt df.t er voor 
het goederenvervoer over de rail groeimogelijkheden zijn. Echter deze groei
mogelijkheden worden pas realistisch, zodra aan een aantal belangrijke voor
waarden is voldaan. Met Rail 21 Cargo streeft NS naar een versterking van het 
Nederlandse railvervoer in technisch en commercieel opzicht. Van groot belang 
voor Rail 21 Cargo is de internationale distributiefunctie van Nederland en de 
bedreigingen, die zich daarbij nationaal en internationaal voordoen. Op grond 
van prognoses wordt een aanzienlijke groei van de economie in West-Europa 
verwacht. Deze groei zal weer leiden tot een aanzienlijke groei van het goederen
vervoer in Europa. Intussen moet rekening worden gehouden met de eco
nomische effecten van de politieke veranderingen in de relatie tussen Oost- en 
West-Europa, die zich ook zullen vertalen in een groei van het (goederen
vervoer. In de voorhanden zijnde prognoses is dit effect overigens nog niet 
meegewogen. 
Algemeen wordt aangenomen dat de verwachte groei van het vervoer niet meer 
op basis van de huidige modal-split-verhoudingen kan plaatsvinden. Met andere 
woorden zullen spoorwegen en binnenvaart een aanzienlijk deel van de groei 
moeten gaan overnemen. In een aantal Westeuropese landen heeft dit al geleid 
tot aanzienlijke investeringen in de railinfrastructuur. Als voorbeelden kunnen 
worden genoemd de Duitse Bondsrepubliek, Frankrijk, Zwitserland en 
Oostenrijk. Nederland bli jf t op dit punt achterlopen. Zoals deel a van het 
Struktuurschema Verkeer en Vervoer reeds vaststelde is dat slecht voor de 
concurrentiepositie van de havens. Op grond van de prognoses van Prognos uit 
1987 wordt voor het internationale vervoer van/naar Nederland een groei ver
wacht van circa 100 miljoen ton tot het jaar 2010. Op basis van deze prognose 
adviseerde de Commissie van der Plas dat de spoorwegen een vervoeromvang 
van 75 miljoen ton voor haar rekening moest gaan nemen. 
De doelstelling van Rail 21 Cargo is gericht op een vervoeromvang van 40 
miljoen ton in 2000 en een verdere groei na 2000. Om een dergelijke groei 
mogelijk te maken moet aan een drietal maatregelen gedacht worden: 
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1 De reizigers- en goederenstromen moeten ontvlochten worden. 
2 Er is meer infrastructuur nodig, die niet door NS gefinancierd kan worden. 
3 NS zal zich in moeten spannen om met een scherpere marktoriëntatie en 

nieuwe produktievormen de goederen ook daadwerkelijk op de trein te 
krijgen. 

NS GOEDERENVERVOER I N 2000 

Op grond van beschikbare prognoses wordt uitgegaan van de volgende vervoer
stromen in het jaar 2000: 

Internationaal vervoer over de oostgrens 23 miljoen ton 
Internationaal vervoer over de zuidgrens 9 miljoen ton 
Binnenlands vervoer 8 miljoen ton. 

In 1989 waren deze cijfers respectievelijk 8,6 en 5 miljoen ton. De grootste groei 
wordt dan ook in het internationale vervoer via de oostgrens verwacht, reden 
voor NS om de infrastructuurplannen te richten op de west-oostverbinding. 
De huidige stroom van de Rotterdamse haven naar de oostgrens wordt 
afgewikkeld over de zogenaamde Brabantroute, de spoorlijn van Rotterdam via 
Dordrecht, Breda, Eindhoven naar Venlo. Om de komende jaren reeds enige 
groei mogelijk te maken wil NS in de eerste fase de capaciteit van deze lijn 
uitbreiden. In de financiering van de eerste fase is met de fondsen van het 
Struktuurschema en het Nationaal Milieubeleidsplan reeds voorzien. De 
Brabantroute kent echter ook een intensieve reizigersdienst, die met name rond 
Dordrecht, tussen Breda en Tilburg en tussen Boxtel en Eindhoven tot een 
aantal knelpunten zal leiden. 
Een groei naar meer dan 40 miljoen ton is alleen mogelijk door een eigen 
goederenlijn van de Rotterdamse haven naar het Duitse achterland. NS heeft 
daarbij gekozen voor de Betuwelijn, de huidige verbinding van Dordrecht via 
Geldermalsen naar Eist. In de tweede fase van Rail 21 Cargo moet deze lijn 
ingericht worden tot een hoofdtransportas van het goederenvervoer. Dat 
betekent een dubbelsporige en geëlektrificeerde l i jn , geschikt voor 22,5 ton 
aslast en 8 ton/meter. Een maximum snelheid van 160 km/h moet in principe op 
de hele l i jn mogelijk zijn. 
De kosten van de tweede fase worden op 2 tot 2,5 miljard gulden geraamd. Om 
de Betuwelijn ook te kunnen gebruiken voor de aansluiting van andere delen van 
ons land voorziet een derde fase van Rail 21 Cargo in een deels nieuwe li jn van 
Gorinchem naar het Amsterdamse havengebied, terwijl Limburg een aansluiting 
krijgt door aanpassing van de spoorlijn van Nijmegen naar Roermond. De derde 
fase moet tussen 2010 en 2015 gerealiseerd zijn. 
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W A T BETEKENT R A I L 21 CARGO VOOR M I L I E U EN 
BEREIKBAARHEID? 

NS rekent op een snelle beslissing over de toekomst van het goederenvervoer 
over de rail in Nederland. In feite noodzaakt de financiële situatie van NS de 
politiek tot een keuze tussen omvangrijke investeringen in de infrastructuur of 
beëindigen van het goederenvervoer over de rail in ons land. Beëindiging van het 
goederenvervoer over de rail in Nederland li jkt thans maatschappelijk gezien 
geen alternatief. 
Realisering van de plannen van Rail 21 Cargo betekent dat NS over de capaciteit 
beschikt om te groeien naar een vervoeromvang van meer dan 40 miljoen ton 
na fase 2 en zeker 75 miljoen ton na fase 3. Daarmee is NS in staat van de 
verwachte groei van het goederenvervoer in Nederland een aanzienlijk deel te 
exploiteren. Het effect op milieu en bereikbaarheid van Rail 21 Cargo moet dan 
ook gezocht worden in de negatieve effecten van een verdere groei van het 
goederenvervoer over de weg. Rail 21 Cargo zal daarmee in principe geen effect 
hebben op de negatieve effecten van het huidige vervoer. 
Berekeningen over de negatieve effecten van de verwachte groei van het 
goederenvervoer zijn nog niet uitgevoerd. Kwantitatief is dan ook geen diep
gaande studie uitgevoerd naar de gevolgen voor het milieu en de bereikbaarheid. 
Globaal kan worden aangegeven dat een vervoeromvang van 40 miljoen ton, bij 
de huidige gemiddelde vervoerafstand voor spoorvervoer, overeenkomt met 
meer dan 15 miljard tonkm per jaar. In dit cijfer is dan rekening gehouden met 
de totale vervoerafstand; dat wil zeggen gereden in Nederland en in het buiten
land. Een railproduktie van 15 miljard tonkm komt overeen met ongeveer 40 % 
van het huidige internationale wegvervoer naar en van Nederland. 
Uiteraard heeft ook het railgoederenvervoer negatieve effecten op de leefbaar
heid. Goederentreinen veroorzaken geluids- en trillingshinder, gebruiken 
energiestoffen en kunnen wagens met gevaarlijke stoffen meenemen. Om de 
effecten op de leefbaarheid zoveel mogelijk te beperken, is gekozen voor een 
route, waarbij zoveel mogelijk grote bevolkingsconcentraties worden gemeden. 
Tevens vermeldt Rail 21 Cargo, dat onderzocht zal worden in hoeverre de 
Betuwelijn nieuwe stijl gebundeld kan worden met rijksweg A15, zodat de 
negatieve effecten van een grote stroom goederentreinen geminimaliseerd wordt. 

M I L I E U : MACRO-MICRO 

Bij Rail 21 Cargo moet echter een duidelijk onderscheid gemaakt worden tussen 
de positieve macro-bijdrage aan het leefmilieu en de plaatselijke extra belasting 
van het milieu die daarvan het gevolg kan zijn. 
Immers: railvervoer is per definitie een lijngebonden (en dus lokatiegebonden) 
proces, waarbij geconcentreerde goederenstromen worden verwerkt. 
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Bij uitbreiding van capaciteit van de infrastructuur zal - om zoveel mogelijk 
extra ruimtebeslag en verdere versnippering van het landschap te vermijden -
de benutting van bepaalde lijnen en daardoor de lokale milieubelasting verder 
toenemen. Daar staat echter tegenover dat maatregelen om de overlast te 
bestrijden ook op duidelijk te lokaliseren trajecten genomen kunnen worden. 
Bronbestrijding staat bij geluidshinder voorop. Een knelpunt is de lange levens
duur van treinen en specifiek voor goederen: de grote diversiteit van het groten
deels ook buitenlandse wagenpark. Het streven van NS is er echter steeds op 
gericht qua materieel, baan en aanvullende maatregelen de externe overlast te 
beperken en zo de milieu-waardekant van het goederenvervoer per rail relatief 
aan belang te laten toenemen. 
Het algemene beeld van een milieuvriendelijk railvervoer is het gevolg van een 
aantal intrinsieke voordelen van het railsysteem ten opzichte van het weg
vervoer. Evident is de buitengewoon lage bijdrage van railvervoer aan de lucht
verontreiniging, die juist de belangrijkste component vormt van de milieu
belasting door wegverkeer. De elektrificatie van het spoorwegnet wordt gestaag 
voortgezet en het aantal dieseltreinen neemt daarmee gestaag af. Ook de 
Betuwelijn zal volledig geëlektrificeerd worden in het kader van Rail 21 Cargo. 
Ook energiebesparing is in het vervoerproces een belangrijk punt voor de 
reductie van deze (indirecte) emissie. Er zijn geen redenen om aan te nemen dat 
de recent beproefde nieuwe rijmethode voor IC-treinen niet voor het goederen
vervoer toepasbaar zijn. 
Treinvervoer is een relatief energiezuinig en milieuvriendelijk vervoer. Verge
lijkingen tussen weg, water en rail vallen in het voordeel uit van de spoorwegen, 
zeker ten opzichte van het wegverkeer. Dat geldt niet alleen voor het reizigers-, 
maar ook voor het goederenvervoer. 
Verdere energie- en emissiereductie bij het NS Goederenvervoer wordt bereikt 
door onder andere: 

• inzetten van energiezuinige en milieuvriendelijke D E 6400-locomotieven; 
• meer elektrische dan diesel-elektrische tractie, waarbij zelfs aan elektrisch 
rangeren met behulp van hybride-locomotieven gedacht kan worden; 
• energiezuiniger ri jst i j l ; 
• vermindering transportverliezen in de bovenleiding door verhoging spanning 
van 1500V naar bijvoorbeeld 3000V; 
• invoering van een ander produktiemiddel, bijvoorbeeld bloktreinen-systeem 
in het kader van Rail 21 Cargo, met meer directe verbindingen; 
• op grotere schaal invoeren van 'chopper'-techniek. 

Bovendien mag verwacht worden dat elektriciteitscentrales in de toekomst 
zuiniger en schoner zullen produceren, hetgeen het 'milieuprofiel' van NS verder 
zal verbeteren. 
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Van geheel andere orde is een specifiek voordeel van de rail met betrekking tot 
het risico bij vervoer van gevaarlijke stoffen. Met name de zeer veilige con
structie van de wagons, die volledig is aangepast aan de te vervoeren stof en de 
tevoren vastomlijnde route zijn pluspunten voor het railvervoer. Via een infor
matiesysteem is precies bekend waar de wagons zich bevinden, wat de inhoud 
is van de lading en wat bij calamiteiten moet worden gedaan. 
Uitgaande van op termijn ter beschikking komende extra (grotendeels 
exclusieve) infrastructuur voor goederenvervoer per rail, zoals in Rail 21 Cargo 
bepleit, wordt de potentiële capaciteit van deze vervoervorm enorm vergroot, 
wat op bijvoorbeeld de (ook in het buitenland) in toenemende mate verstopte 
weginfrastructuur de noodzakelijke ruimte kan scheppen en eventuele capaci
teitsuitbreidingen overbodig maken. Eén en ander geeft aan dat de milieu
effecten voor een deel ook duidelijk indirect optreden. 
Op dit moment is NS, in nauwe samenwerking met het Directoraat-Generaal 
Milieubeheer (DGM) , bezig te inventariseren wat de toekomstige lokale ruimte
lijke- en milieugevolgen zijn (met name qua geluidsoverlast en externe veilig
heid) van een toename van het, door het r i jk op dit moment sterk bevorderde, 
reizigers- en goederenvervoer per rail. Het goederenvervoer krijgt in deze ge
zamenlijke studie ruime aandacht. De verwachting is dat binnen enkele maan
den de resultaten van deze inventarisatie en verkenning van de toekomstige 
effecten beschikbaar zullen zijn. 
Dan zal naar alle waarschijnlijkheid een exacter beeld ontstaan van de ver
houding tussen positieve macro-gevolgen en minder wenselijke lokale effecten 
van bevordering van het goederenvervoer per rail. 
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H E T L E A S E N VAN P E R S O N E N A U T O ' S : 
( V R A A G ) A C H T E R G R O N D E N V A N E E N F E N O M E E N 

W . K O R V E R , A . L . L o o s & G . R . M . J A N S E N * 

Abstract 

Leas ing of cars : an investigation into the determining factors 

I n th is a r t ic le the m a i n results o f a s tudy i n t o the g r o w i n g p h e n o m e n o n o f leasing cars i n T h e 
Ne the r l ands are presented. Emphasis is p u t on the d e m a n d f o r lease cars. 
Cars used b y employees f o r business purposes can be ei ther p r iva te cars, f o r w h i c h costs 
a l lowances are g iven , o r c o m p a n y cars. Lease cars can be regarded as a special category o f 
c o m p a n y cars. T h e d e m a n d f o r company cars depends o n fac tors re la ted b o t h t o the 
employees a n d to the employers . I f an employee has a choice , he w i l l i n general o p t f o r the 
car o w n e r s h i p mode w h i c h is cheapest f o r h i m . O n the o ther h a n d , the employer w i l l usual ly 
choose the m o d e w h i c h is cheapest f o r the firm. A n i m p o r t a n t aspect o f the c o m p a n y car 
is t ha t i t is seen as a special f r i nge benefi t . T h e c o m p a n y car is h igh ly va lued b y the employee 
and at the same t ime i t is re la t ive ly cheap f o r the firm, c o m p a r e d t o a wage rise y i e l d i n g the 
same net effect . I n the ar t ic le the choice be tween p r iva t e cars w i t h cost a l lowances and a 
c o m p a n y car is analysed f o r a n u m b e r o f s i tuat ions i n order to de te rmine the m a j o r exp la in ing 
f ac to r s . T h i s is done by means o f a n u m b e r o f n u m e r i c a l examples. 
T h e n , the choice be tween b u y i n g or leasing a c o m p a n y car is dealt w i t h . T h e m a j o r con
s iderat ions are presented. I t is exp la ined w h y m o r e and m o r e firms are leasing cars ins tead 
o f buy ing . 

Special a t t en t ion is p a i d t o the tax r e f o r m w h i c h has been p u t i n t o effect i n January 1990. 
I t is a rgued t h a t th is r e f o r m w i l l f u r t h e r s t imula te the c o m p a n y car m o d e and i n pa r t i cu l a r 
the lease o p t i o n . 

I t is c o n c l u d e d tha t f r o m this and other developments the d e m a n d f o r lease cars w i l l f u r t h e r 
increase. I n order t o give exact estimates o f the f u t u r e m a r k e t size f u r t h e r e m p i r i c a l research 
is necessary. 

INLEIDING 

Een vorm van autobezit en autogebruik die de laatste jaren in ons land sterk 
opkomt, is de leasing van auto's. Leasing houdt in dat een auto niet gekocht 
wordt, maar dat een auto tegen een vast bedrag per tijdseenheid ter beschikking 
wordt gesteld aan een bedrijf 1 . In feite is meestal sprake van een verhuur voor 
langere ti jd. De specifieke kenmerken van de lease-formule kunnen invloed 
hebben op de effectiviteit van een aantal onderdelen van het verkeers- en 
vervoerbeleid. De automobilist wordt niet meer direct met de feitelijke auto
kosten geconfronteerd. De mogelijkheden om de automobiliteit te beheersen 

*De heren K o r v e r en Jansen z i j n w e r k z a a m b i j het I n s t i t u u t v o o r R u i m t e l i j k e Organisa t ie T N O , 
verkeers- en ve rvoergroep , i n de func t i e v a n resp. we tenschappe l i j k medewerke r en sec to rhoofd . 
D e heer L o o s is p ro jec t l e ide r b i j de D i e n s t Ve rkee r skunde v a n R i jkswa te r s t aa t . 

Tijdschrift voor Vervoerswetenschap 1990 jrg. 26/1: 60-73 



door middel van generieke overheidsmaatregelen kunnen hierdoor afnemen. Dit 
gaat samen met het feit dat het gebruikerspatroon van de huidige lease-auto's 
op een aantal punten belangrijk afwijkt van de niet-lease-auto's. Het gemiddeld 
jaarkilometrage bedraagt 30 a 35.000 kilometer, ongeveer twee keer zo hoog als 
dat van de gemiddelde personenauto. 
Genoeg aanleidingen derhalve om een nader onderzoek te verrichten naar de 
autolease-markt. In opdracht van de Dienst Verkeerskunde (DVK) van de 
Rijkswaterstaat werd door INRO-TNO een onderzoek naar dit fenomeen uit
gevoerd. Dit artikel beperkt zich tot enkele beschouwingen met betrekking tot 
de vraag naar lease-auto's (voor meer informatie zie [1] en [2]). Behandeld 
worden eerst de variabelen die de vraag naar auto's van de zaak beïnvloeden 
en de specifieke effecten van de nieuwe fiscale wetgeving hierop. Verder wordt 
aangegeven waarom bedrijven er steeds meer toe overgaan hun bedrijfs
middelen te leasen in plaats van te kopen. Aan de orde komen enkele parallellen 
die er zijn te trekken met de ons omringende landen. Dit alles mondt uit in enkele 
prognoses met betrekking tot de geraamde omvang van de autolease-markt in 
Nederland en een slotbeschouwing waarin enkele aanbevelingen worden gedaan 
voor nader (empirisch) onderzoek. 

KEUZEPROCES 

De vraag naar lease-auto's staat niet op zichzelf. De vraag naar lease-auto's is 
een onderdeel van de vraag naar zakenauto's. 

Figuur 1 - Keuzevormen zakelijk autobezit 

K e u z e s v a n b e d r i j f m.b.t. ( z a k e n ) a u t o v o o r werknemer 

Auto v a n de z a a k P r i v e - a u t o met 
k i l o m e t e r v e r g o e d i n g 

A u t o i n e i g e n b e h e e r A u t o l e a s e n 

Uit figuur 1 blijkt dat een bedrijf eerst kiest voor een auto van de zaak, daarna 
komt de vraag aan de orde of de auto gekocht of geleast gaat worden (de 
'lease-buy decision'). Daarom wordt in dit artikel eerst de afweging tussen auto 
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van de zaak versus privé-auto met kilometervergoeding behandeld. Bij dit 
keuzeproces spelen zowel de voorkeuren van de werknemer als die van de 
werkgever een rol. 

VOORKEUREN WERKNEMER 

In principe geeft een werknemer altijd de voorkeur aan die vorm van autobezit 
die hem het minste geld kost. Op basis van welke factoren baseert de werknemer 
zijn keuze tussen een auto van de zaak versus een privé-auto met kilometerver
goeding? 
Aan de hand van enige aannames en vereenvoudigingen kan een kostenverge-
lijking tussen beide vormen van autobezit gemaakt worden. Vooralsnog wordt 
uitgegaan van de 'oude' fiscale wetgeving. Aangenomen wordt een bepaald 
jaarkilometrage, een bepaald inkomen, een bepaald marginaal belastingtarief, 
geen eigen bijdrage van de werknemer aan de werkgever voor de auto van de 
zaak en er wordt geabstraheerd van het woon-werk verkeer (afstand en even
tueel bijbehorende vergoedingen). 
De werknemer is indifferent met betrekking tot het soort auto als de kosten van 
beide varianten gelijk zijn; dit is het geval als: 

Kosten (kilometervergoeding) = kosten (auto van de zaak), waarbij: 

Kosten (kilometervergoeding) = aantal kilometer x feitelijke kosten per 
km - aantal zakelijke km x vergoeding per km. 
Kosten (auto van de zaak) = 20 % x marginaal belastingtarief x catalogus

prijs 
In symbolen wordt dat: 
Voertuigkilometrage: V K M 
Feitelijke kosten per kilometer: K s t k m 

Aantal zakelijke kilometers: Z K M 
Vergoeding per kilometer: V e r g k m 

Marginaal belastingtarief: t 
Catalogusprijs: P c 

De formule wordt dan: 
( V K M x K s t k m ) - ( Z K M x V c r g k m ) = 0,2 x t x P c 

Gegeven dat het totaal kilometrage niet aan veel verandering onderhevig is, het 
inkomen, het bijbehorende marginaal tarief en de catalogusprijs vastliggen, 
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betekent dat de feitelijke kosten per kilometer ook vastliggen. Op basis van 
enkele aannames2 wordt de formule: 

Z K M ^ i 2 ^ 0 0 

V e r g k m 

Uit deze formule blijkt dat, uitgaande van een aantal vaste waarden, de 
bepalende variabelen voor de kostenverschillen zijn: 
• het percentage zakelijke kilometers; 
• de hoogte van de vergoeding per kilometer in relatie met de feitelijke kosten 

per kilometer. 
Met behulp van deze variabelen kan figuur 2 geschetst worden. 

Figuur 2 - Voorkeur met betrekking tot zakelijk autobezit van een werknemer op basis van zijn autokosten 

% z a k e n . 

k m . 

100 X 
. . . \ B 

100 X 

•\ 
1 A u t o m e t k m 

' v o o r d e l i a e r 

v e r a o e r t i n r f 

A u t o v . d . z a a k 

v o o r c ï e l i q e r 

i U o 2 K M . v e r ï , / f o i te 1 i J k e k s t p e r ] (h . 

Stel, een werknemer heeft een kilometervergoeding/autokosten verhouding van 
Vo. Indien hij dan meer dan N % zakelijke kilometers maakt, zal hij de voorkeur 
geven aan een auto met kilometervergoeding en indien hij minder dan N % 
zakelijke kilometers maakt, dan zal hij de voorkeur geven aan een auto van de 
zaak. De lijn in figuur 2 geeft aan waar het omslagpunt ligt met betrekking tot 
de preferenties van een werknemer ten aanzien van het soort zakenauto. 

63 



In het voorgaande zijn een aantal factoren op een bepaalde waarde gesteld; als 
deze variëren, wat gebeurt dan met het omslagpunt? 

Hoger inkomen 
Bij een hoger inkomen hoort (meestal) een hoger marginaal tarief. Een hoger 
marginaal tarief wordt direct doorberekend via het autoforfait; de kosten van 
de auto van de zaak nemen derhalve toe. De kosten voor een auto met kilometer
vergoeding daarentegen blijven ongewijzigd. Kortom, hoe hoger het inkomen, hoe 
eerder iemand geneigd is voor een auto met kilometervergoeding te kiezen. 

Hogere catalogusprijs 
Omdat de werkelijke kosten met de catalogusprijs samenhangen, zullen de 
kosten in zowel het linker- als rechterlid van de vergelijking toenemen. Aan
nemelijk is echter wel dat de kosten voor een auto van de zaak iets sneller zullen 
stijgen dan de kosten voor een auto met kilometervergoeding. Daarom kan 
gesteld worden dat, hoe hoger de catalogusprijs is, hoe eerder een persoon zal 
kiezen voor een auto met kilometervergoeding. 

Hoger voertuigkilometrage 
Omdat de kosten van de auto van de zaak onafhankelijk zijn van het voertuig
kilometrage, heeft een wijziging van het kilometrage alleen invloed op de kosten 
van een auto met kilometervergoeding. Bij een toenemend voertuigkilometrage 
nemen de meerkosten per kilometer af. Indien de vergoeding een vast bedrag 
per kilometer is, betekent dat, dat bij een toenemend kilometrage, de verhouding 
tussen kilometervergoeding en kosten per kilometer steeds gunstiger wordt. Dat 
wil zeggen: hoe hoger het voertuigkilometrage is, hoe eerder gekozen zal worden 
voor een auto met kilometervergoeding. 

Eigen bijdrage 
Indien een werknemer een eigen bijdrage moet betalen aan de werkgever voor 
het (privé)gebruik van de auto van de zaak, leidt dat tot een kostenverhoging 
voor het alternatief auto van de zaak. Kortom, introductie van een eigen bijdrage 
heeft tot gevolg dat de voorkeur van de werknemer eerder uitgaat naar een auto 
met kilometervergoeding. 

WERKNEMER & OORT 

Met ingang van 1 januari 1990 is de fiscale wetgeving drastisch gewijzigd. Dit 
heeft ook invloed op de voorkeur van de werknemer voor het soort zakenauto. 
De fiscale wijzigingen zijn veelomvattend [3]; de belangrijkste wijzigingen met 
betrekking tot het autobezit en autogebruik zijn: 
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• Een grote beperking van de aftrekposten en de belastingvrije (onkostenver
goedingen. In concreto betekent dit dat er voor de kilometervergoeding vast
gesteld is, dat deze belastingvrij maximaal 44 cent per kilometer mag bedragen. 
Het meerdere wordt beschouwd als een overmatige vergoeding en wordt daarom 
door de fiscus als loon aangemerkt. 
• De 20 % bijtelling kan feitelijk niet meer vermeden worden. Zowel de werk
nemer die tot nu toe geen aanslag inkomstenbelasting kreeg, als diegene die de 
auto, volgens eigen opgave, privé nauwelijks gebruikte, zullen aangeslagen 
worden voor de 20 % bijtelling. 
• Belastingen en premies worden in één keer geheven over het belastbaar 
inkomen. Er blijven nog maar drie schijven over: 

tot ƒ41.500 - een tarief van 35,2%; 
vanaf ƒ41.500 - tot ƒ83.000 - een tarief van 50%; 
hoger dan ƒ83.000, - een tarief van 60 %. 

Voor de keuze tussen auto van de zaak versus auto met kilometervergoeding 
heeft de nieuwe fiscale wetgeving belangrijke consequenties. De kosten voor de 
werkgever betreffende de auto van de zaak woren niet aangetast. Voor de 
werknemer die al een aanslag inkomstenbelasting kreeg en waarbij het 
marginale belastingtarief niet wijzigt, veranderen de kosten van een auto van de 
zaak evenmin. Voor de werknemers met een hoog inkomen ( > ƒ83.000,-) is 
sprake van een substantiële daling van het marginale tarief en daarmee ook van 
de kosten van een auto van de zaak. 
Betreft het een werknemer bij wie de loonbelasting eindheffing is, dan komt ook 
hij nu, indien het een personenauto betreft, in aanmerking voor de autobijtelling. 
De lastenverzwaring is fors, bij een middenklasseauto kan dit oplopen tot 
ƒ 1 7 5 , - per maand netto! 
De verandering die tot nu toe de meeste aandacht in de media heeft gekregen 
is het beperken van de belastingvrije kilometervergoeding tot 44 cent per 
kilometer. 
Met behulp van figuur 2 kan in beeld gebracht worden wat het effect is van een 
maximale vergoeding van 44 cent p/km op de voorkeur van een werknemer met 
betrekking tot de keuze tussen een auto van de zaak en een auto met kilometer
vergoeding. 
Uit figuur 3 blijkt dat, als de werkgever besluit de kilometervergoeding tot 44 
cent te beperken, voor vrijwel geen enkele werknemer de auto met kilometer
vergoeding voordelig is. In de oude situatie (Vo) geeft een groot gedeelte van de 
werknemers nog de voorkeur aan een auto met kilometervergoeding (BC). Bij 
een vergoeding van 44 cent per kilometer is het aantal werknemers dat de 
voorkeur geeft aan een auto met kilometervergoeding sterk afgenomen (B"C"). 
Ook indien de oude vergoeding gehandhaafd blijft , vermindert de netto
opbrengst voor de werknemer en daarmee het aantal werknemers dat de voor-
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Figuur 3 - Voorkeur van de werknemer op basis van kosten 

keur geeft aan een auto met kilometervergoeding. De maximale vergoeding van 
44 cent per kilometer beperkt de mogelijkheid te 'verdienen' op het zakelijk 
autogebruik. Veel werknemers zullen derhalve een inkomensachteruitgang 
ondervinden; of een werknemer hiervoor compensatie krijgt, is afhankelijk van 
de werkgever. 

WERKGEVER 

Voor de werkgever spelen een aantal factoren een rol bij de keuze tussen een 
auto van de zaak en een auto met kilometervergoeding. 

Financiële overwegingen 
Een bedrijf zal in principe altijd streven naar minimalisatie van de vervoer
kosten. Dat wil zeggen, dat als een auto van de zaak goedkoper is dan een 
kilometervergoeding, de voorkeur van de werkgever zal uitgaan naar een auto 
van de zaak. Op dezelfde wijze als bij de werknemer kan een kostenvergelijking 
worden op gesteld om te bepalen wanneer een werkgever indifferent is tussen 
de beide alternatieven. Hieruit blijkt dat ook voor de werkgever de bepalende 
variabelen zijn: 



• de hoogte van de (eventuele) kilometervergoeding in relatie met de feitelijke 
kostprijs per kilometer; 
• de mate waarin de auto zakelijk gebruikt wordt. 

Voor de werkgever geldt: hoe hoger het aandeel van het zakelijk kilometrage, hoe 
eerder de voorkeur uitgaat naar een auto van de zaak. 
Indien de verschillende constant veronderstelde variabelen gevarieerd worden, 
heeft dit voor de werkgever tot gevolg dat: 

• een hogere catalogusprijs van de auto de voorkeur voor een auto met kilo
metervergoeding vergroot; 
• een hoger voertuigkilometrage de voorkeur voor een auto van de zaak 
vergroot; 
• een hogere eigen bijdrage van de werknemer de voorkeur voor een auto van 
de zaak vergroot. 

Concluderend kan gezegd worden dat, hoe meer de verschillende variabelen van 
het gemiddelde afwijken, hoe verder de voorkeuren van de werkgever en de 
werknemer verschillen. Uitzondering hierop vormt de catalogusprijs; hierbij 
geldt dat, hoe hoger de catalogusprijs wordt, hoe eerder zowel werkgever als 
werknemer kiezen voor een auto met kilometervergoeding. 

Secundaire arbeidsvoorwaarden. 
Een bedrijf kan een auto van de zaak aanbieden aan zijn werknemers in plaats 
van bijvoorbeeld een loonsverhoging. Uit eerder onderzoek naar zogenaamde 
'fringe benefits' [4] is gebleken dat een vergoeding voor autokosten, in welke 
vorm dan ook, niet de meest voorkomende vorm van een secundaire arbeids
voorwaarde is, maar de extra inkomsten voor de werknemer zijn, in vergelijking 
met andere secundaire arbeidsvoorwaarden, hoog. De reden voor de werkgever 
dat hij hiervoor kiest, is dat de kosten lager zijn dan een vergelijkbare (netto)ver-
hoging van het salaris plus het feit dat de waardering van de werknemer voor 
een goede autoregeling hoog is. 

Imago of wens naar uniformiteit van de werkgever. 
Een bedrijf kan er belang aan hechten, dat de auto van de werknemer een 
bepaalde uitstraling heeft die in overeenstemming is met het gewenste imago van 
dat bedrijf. 

CONFRONTATIE V A N WERKNEMER EN WERKGEVER 

De uiteindelijke keuze voor een bepaalde vorm van zakelijk autobezit vindt 
plaats onder wederzijdse beïnvloeding van werknemer en werkgever. Met be-
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trekking tot de financiële aspecten zijn in figuur 4 de indifferentielijnen van de 
werkgever en de werknemer weergegeven. 

Figuur 4 - Indifferentielijnen van werknemer en werkgever 

'A z a k . 
k H . L e g e n d a : 

W e r k q e v e r 

W p r V n p i n p r 

a u , 

i z K M . v e r g . / ^ e i t e l i j k e k s t p e r k n . 

Uit figuur 4 blijkt dat de werknemer en de werkgever meestal tegengestelde 
belangen kennen. In een beperkt aantal gevallen is sprake van belangenovereen-
komst. Het gearceerde deel geeft aan dat bij die combinaties van zakelijke 
kilometers en hoogte van de kilometervergoeding, beiden de voorkeur hebben 
voor een privé-auto met kilometervergoeding. 
Als gevolg van de nieuwe fiscale wetgeving vinden binnen deze groep grote 
veranderingen plaats. De werknemer kan compensatie verlangen voor het inko
mensnadeel als gevolg van de beperking van de belastingvrije kilometervergoe
ding voor het zakelijk gebruik van de privé-auto. Een werkgever kan: 

1 niets doen, de kilometervergoeding blijft gelijk. 
De kosten voor de werkgever blijven gelijk, de werknemer ondervindt een 
inkomensnadeel. 

2 44 cent per kilometer vergoeden. 
Voor de werkgever betekent dit meestal een lastenverlichting. 
Voor de werknemer betekent deze regeling een flinke financiële aderlating. Bij 
10.000 zakelijke kilometers per jaar, betekent dit in ons cijfervoorbeeld een 
achteruitgang van ƒ1.600,-! 

3 de nettovergoeding voor de werknemer gelijk houden (bruteren). 
De werknemer ondervindt geen nadeel van de Oort-maatregelen. De werk
gever wordt echter geconfronteerd met een (sterke) kostenstijging. Het boven
matige van de kilometervergoeding (ANWB-norm minus 44 cent) moet als 
loon worden uitbetaald; hierover zijn sociale lasten en dergelijke ver
schuldigd. 
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4 het financiële nadeel voor de werknemer op een andere manier oplossen. 
Een mogelijke verzachting van de maatregelen voor de werknemer is het 
aanbieden van personeelsfinanciering. De werkgever biedt de werknemer dan 
een goedkope lening aan. 

5 een auto ter beschikking stellen door middel van leasing of eigen beheer. 
Voor de werknemer betekent dit in de meeste gevallen een extra financieel 
voordeel. Voor de werkgever betekent dit meestal een (lichte) kostenstijging. 

Afhankelijk van de mate waarin de werknemer getroffen wordt door de be
perking van de belastingvrije vergoeding voor het zakelijk gebruik van de privé-
auto en afhankelijk van de mate waarin de werknemer een bepaalde regeling kan 
afdwingen bij de werkgever, zal de reactie op de Oort-maatregelen plaatsvinden. 
Gegeven de voorkeur voor een beloning gerelateerd aan de auto, ligt in veel 
gevallen een keuze voor het ter beschikking stellen van een auto van de zaak 
voor de hand. In het bijzonder die groep die op basis van kostenvoordelen een 
privé-auto met kilometervergoeding reden. Dit zijn werknemers met een relatief 
hoog inkomen, een relatief dure auto en een relatief hoog voertuigkilometrage. 
Getuige de publicitaire hausse eind 1989 omtrent dit onderwerp, betreft het hier 
een omvangrijke groep. Aannemende dat gekozen wordt voor een auto van de 
zaak, komt de vraag aan de orde of men overgaat tot koop of leasing. 

WAAROM LEASING I N PLAATS V A N KOPEN? 

Leasing is een begrip dat de laatste jaren gemeengoed is geworden in onze 
samenleving [5]. In het bijzonder autoleasing, maar ook leasing van vliegtuigen 
en computers zijn voorbeelden van de algemene bekendheid en acceptatie van 
leasing. Leasing is afkomstig uit de Angelsaksische landen, en dan in het 
bijzonder uit de Verenigde Staten. A l vóór de Tweede Wereldoorlog was leasing 
een bekend fenomeen in de Verenigde Staten. In Nederland wordt leasing pas 
sinds de jaren zestig toegepast. Bij de leasing van auto's ligt het accent niet alleen 
op de financiering, maar met name ook op het overnemen van het wagenpark-
beheer. De huurder (lessee) hoeft, als hij wil , geen enkele bemoeienis te hebben 
met het beheer, dat wil zeggen met de aankoop, het onderhoud, de belasting, 
de verzekering, de brandstof, etc. Alles loopt via de lease-maatschappij; het 
enige wat de huurder dient te doen is maandelijks een bedrag betalen aan de 
verhuurder (lessor). De klant wordt het zo gemakkelijk mogelijk gemaakt. Bij 
de lease-auto zit bijvoorbeeld ook het lidmaatschap van de A N W B en/of een 
pasje om brandstof te tanken. De huurder weet wat de maandelijkse kosten zijn 
en heeft er verder geen omkijken naar. Waar het bedrijf voorheen te maken had 
met verschillende toeleveranciers, heeft het bij leasing nog maar te maken met 
één toeleverancier. In feite is sprake van financiering van het gebruik van een 
bedrijfsmiddel. 
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Uitgaande van het feit dat reeds beslist is dat een auto aangeschaft wordt, staat 
een organisatie voor de keuze of de auto zelf beheerd zal gaan worden, of dat 
overgegaan wordt tot autoleasing. Wat zijn de redenen voor een organisatie te 
kiezen voor leasing in plaats van zelf kopen? 
De geïnterviewden waren vrij eensluidend in hun oordeel; de redenen dat een 
bedrijf of instelling besluit tot het leasen van haar wagenpark zijn: 

• organisaties gaan zich steeds meer richten op de eigenlijke kernactiviteiten. 
Alle activiteiten die niet het specialisme van een organisatie zijn, worden zoveel 
mogelijk uitbesteed. Het wagenparkbeheer is zo'n voorbeeld van een specialisti
sche taak die voor de meeste organisaties niet behoort tot de kernactiviteiten; 
• door middel van leasing kan kapitaal vrijgemaakt worden. Hiermee kan wor
den geïnvesteerd in die kapitaalgoederen of mensen die direct betrekking hebben 
op dat wat de onderneming produceert. 
• de kosten van het leasen van auto's zijn lager dan wanneer het wagenpark zelf 
beheerd zou worden. Met name het uitsparen van de beheerskosten draagt 
hiertoe bi j . 

A l deze factoren leiden ertoe dat bedrijven steeds vaker de beslissing nemen de 
financiering en het beheer van het wagenpark uit te besteden. 

AUTOLEASING I N HET BUITENLAND 

Ook in andere landen neemt het aandeel van lease-auto's in het totale park toe. 
In figuur 5 is voor verschillende Europese landen aangegeven hoe groot het 
aandeel van lease-auto's is in percentages van het totale personenautopark. Uit 
de figuur blijkt dat Nederland weliswaar een relatief hoog aandeel lease-auto's 
kent (3,5%), maar dat dit aandeel in West-Duitsland, Zweden en Groot-
Brittanië nog hoger is. 
In verschillende Europese landen zijn de ontwikkelingen op de autoleasemarkt 
vergelijkbaar met Nederland: de groei van het aantal lease-auto's is zeer sterk. 
Opvallend is dat in meerdere landen deze groei geïnitieerd l i jkt te zijn door 
fiscale wijzingen die op één of andere manier voordelig voor (auto)leasing zijn. 

ONTWIKKELINGEN EN VERWACHTINGEN VOOR DE NEDERLANDSE 
AUTOLEASEMARKT 

In het laatste decennium is het aantal lease-auto's in Nederland sterk gegroeid: 
van ± 40.000 auto's in 1980 tot ongeveer 200.000 auto's eind 1989. In het totale 
personenautopark bedraagt het aandeel van de lease-auto's meer dan 3,5 %. In 
het autogebruik is het aandeel van lease-auto's nog veel groter: f 7%. 
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Figuur 5 - Aandeel van lease-auto's in het totale personenautopark in verschillende Europese landen 
(198711988) 
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B r o n : [6] en [7] 

De potentiële markt voor lease-auto's wordt bepaald door de potentiële markt 
voor zakenauto's. Deze is in de afgelopen jaren vrijwel stabiel gebleven: ± 1 
miljoen personenauto's. In het algemeen verwachten de marktpartijen een 
voortgaande groei resulterend in + 300.000 lease-auto's eind 1992 en zelfs 
600.000 lease-auto's in 2000. 
De groei van het aantal lease-auto's wordt beïnvloed zowel door de trend om 
te gaan leasen in plaats van te kopen als door de extra vraag naar lease-auto's 
die gegenereerd wordt door de nieuwe fiscale wetgeving. Dat wil zeggen dat de 
verwachte groei ter vervanging zowel van privé-auto's is als van auto's van de 
zaak in eigen beheer. 

SLOTBESCHOUWING 

De toename van het aantal lease-auto's kan invloed hebben op de effectiviteit 
van het verkeers- en vervoerbeleid. Zoals eerder aangegeven, leidt de toename 
van het aantal lease-auto's tot een toename van het aantal automobilisten dat 
niet meer direct met de feitelijke autokosten wordt geconfronteerd (bijvoorbeeld 
bij de invoering van prijsmechanisch rijden). Deze toename van het aantal 
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Figuur 6 - Schatting aantal lease-auto's in Nederland (personenauto's + bestelauto's X 1000) 
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* Geschatte o m v a n g 1 V e r w a c h t i n g m a r k t 

B r o n : [1] 

lease-auto's heeft echter ook positieve effecten. Er komt een grote groep auto's 
die slechts door een beperkt aantal bedrijven wordt beheerd. Dit biedt de 
mogelijkheid op een snelle wijze nieuwe milieuvriendelijke of brandstofefFiciënte 
voertuigen te introduceren. 

Het is duidelijk geworden dat een toename van het aantal lease-auto's te ver
wachten valt. Eveneens is naar voren gekomen dat hiervoor enerzijds de fiscale 
wetswijzingen (Oort) en anderzijds de voorkeur van bedrijven om steeds vaker 
te kiezen voor leasing in plaats van kopen verantwoordelijk zijn. Onduidelijk is 
gebleven de 'hardheid' van de prognoses. In het bijzonder de relatie met 
eventuele (toekomstige) beleidswijzigingen bli jf t onduidelijk. Speciale aandacht 
verdient daarbij de ontwikkeling van instrumentarium dat inzicht kan geven in 
de gevolgen van beleidsmaatregelen op de autoleasemarkt. 
Voorts is naar voren gekomen dat de mobiliteit van een leaserijder belangrijk 
afwijkt van het gemiddelde. Het jaarkilometrage is veel hoger dan het ge
middelde en daarbij is de motiefverdeling ook nog afwijkend: het aandeel van 
het zakelijk motiefis veel hoger dan bij de niet-leaserijder. De hypothese dat een 
overstap naar een lease-auto een mobiliteitsgenererend effect heeft op de mobili
teit, kan op basis van dit onderzoek bevestigd noch ontkend worden. 
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Noten 

1. Theoretisch kan een privé-persoon ook leasen, dit is in Nederland echter niet gebruikelijk. 
2. V K M = 30.000 t = 50 % 

K S T k m = /0 ,52P C = ƒ 3 0 . 0 0 0 , -
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Abstract 
Some remarks about infrastructure: investments and employment 
I n recent years a r e m a r k a b l e r ev iva l o f the interest i n i n f r a s t r u c t u r e can be observed , b o t h 
f r o m a p o l i t i c a l a n d f r o m a scient i f ic v i e w p o i n t . T h e p o s i t i o n o f T h e Ne the r l ands i n the 
i n t e r n a t i o n a l t r a n s p o r t a t i o n n e t w o r k is under pressure, due t o the deve lopment o f new 
economic centres i n the Sou th o f Europe and the deve lopment o f new i n f r a s t r u c t u r a l p ro jec t s 
such as the Channe l tunne l . I n a d d i t i o n the i n t e r n a l i n f r a s t r u c t u r e gives rise to congest ion 
p rob l ems o n roads. I n a general sense i t appears tha t the ent i re i n f r a s t r u c t u r e sys tem does 
n o t give adequate suppor t t o the emerging i n f o r m a t i o n technology based economy. 
I n th is a r t ic le results o f an i n f r a s t r u c t u r e i m p a c t s tudy i n The Ne the r l ands w i l l be presented, 
w i t h a p a r t i c u l a r v i e w o n the assessment o f i ts economic i m p o r t a n c e i n te rms o f inves tmen t 
a n d (d i rec t a n d i n d i r e c t ) e m p l o y m e n t effects. 

T h i s s tudy was i n i t i a t e d t o p r o v i d e a m o r e so l id e m p i r i c a l basis f o r the ques t ion whe the r 
( p u b l i c ) i n f r a s t r u c t u r e inves tments w o u l d s ign i f i can t ly con t r i bu t e t o an i m p r o v e m e n t o f the 
e m p l o y m e n t s i tua t ion i n T h e Ne the r l ands . 

I N L E I D I N G 

Dit artikel beschrijft de resultaten van een verkennend onderzoek naar de 
ontwikkeling van de infrastructuur in Nederland 1. Bijzondere aandacht wordt 
besteed aan de directe en indirecte werkgelegenheidseffecten van infrastructuur
investeringen. Er wordt geraamd dat - gemiddeld genomen - een investering van 
iets meer dan ƒ100.000 - nodig is om één mensjaar arbeid te genereren. 

In Nederland valt de afgelopen jaren een toenemende aandacht voor infrastruc
tuur waar te nemen. De aandacht is met name toegespitst op de vervoer-
infrastructuur [1]. De toenemende automobiliteit heeft geleid tot congestie, met 
name in de Randstad, waardoor de rol die het openbare vervoer speelt, als 
substituut voor het autogebruik in de diverse mobiliteitsscenario's, aan belang 
wint. Naast deze binnenlandse problematiek komt ook de positie van Nederland 
als - Europees en mondiaal - distributieland de laatste t i jd veel aan de orde. 
Gewezen wordt op de noodzakelijke versterking van de Nederlandse positie op 

* D e auteurs z i j n w e r k z a a m b i j de V r i j e U n i v e r s i t e i t te A m s t e r d a m . D r s . F .R. B r u i n s m a is ver
b o n d e n aan het E c o n o m i s c h Sociaal I n s t i t u u t . Prof . D r . P. N i j k a m p en D r . P. R i e t v e l d z i j n 
v e r b o n d e n aan de V a k g r o e p R u i m t e l i j k e Economie . 

14 Tijdschrift voor Vervoerswetenschap 1990 jrg. 26/1: 74-89 



de Europese vervoermarkt voordat de Europese grenzen in 1992 verdwijnen. 
Daarnaast wordt aandacht gevraagd voor de opkomst van nieuwe - en concur
rerende - economische centra, bijvoorbeeld rond het Alpengebied waar het 
leefklimaat beduidend beter zou zijn. Samen met de bouw van de Kanaaltunnel 
zou een dergelijke ontwikkeling Nederlands centrale plaats in het internationale 
vervoer kunnen verzwakken. Sommige auteurs spreken zelfs van een op handen 
zijnde verschuiving van het economische zwaartepunt van Europa naar het 
zuiden, maar - gegeven de gebrekkige empirische evidentie hiervan - is dat ons 
inziens een te gedramatiseerde voorstelling van zaken. De hernieuwde aandacht 
voor infrastructuur dient echter niet alleen vanuit de mobiliteits- en vervoer-
optiek te worden bezien. Een derde belangrijke factor is, dat na de Europese 
eenwording een goede infrastructuur één van de weinig overgebleven vestigings
factoren is, waarmee de Europese landen onderling concurrerend kunnen dingen 
naar de gunsten van zich in Europa vestigende buitenlandse ondernemingen c.q. 
gunstige voorwaarden voor economische expansie kunnen aanbieden. 
Een laatste rechtvaardiging voor de hernieuwde aandacht voor infrastructurele 
ontwikkeling is de 'timing' van infrastructurele investeringen. Van der Zwan [2] 
stelt dat, naast de lange golfbeweging van het economische leven, een dergelijke 
cyclische beweging eveneens bestaat voor de infrastructurele ontwikkeling. 
Nadat door technologische doorbraken, welke het ontstaan van nieuwe groei
sectoren tot gevolg hebben, een economische opgang gerealiseerd wordt (of zou 
worden), zouden ondersteunende infrastructurele investeringen dienen plaats te 
vinden die nauw aansluiten op deze technologische doorbraken. De sedert 1983 
optredende economische opleving, met name door de ontwikkeling van de 
informatietechnologie, impliceert dat nu het moment aangebroken zou zijn 
waarop ingrijpende trendzettende aanpassingen van het communicatienetwerk, 
het transportnetwerk en de distributieknooppunten noodzakelijk zijn om 
verdere economische groei mogelijk te maken. Deze benadering correspondeert 
met de notie van 'unbalanced growth', geformuleerd door Hirschman [3]. 
Volgens Hirschman vinden uitbreidingen van infrastructuur vaak schoksgewijs 
plaats. In de t i jd gezien wisselen perioden met prioriteit voor publieke en private 
investeringen elkaar af. 

Het 'waarom' van de noodzaak tot substantiële infrastructurele investeringen is 
hiermee aangegeven. De vraag l i jkt zich thans, gezien het restrictieve financiële 
beleid van de overheid, veel meer toe te spitsen op de vraag hoe zulke uitbrei
dingen gefinancierd zouden moeten worden. De weg naar private financiering 
van infrastructurele projecten en naar combinaties van private en publieke 
financiering is thans open. Een onzeker punt dat nog niet duidelijk in de dis
cussie over infrastructuur naar voren is gekomen betreft de werkgelegenheid die 
ontstaat c.q. behouden blijft bij de uitvoering van nieuwe infrastructurele pro
jecten. Mocht het zo zijn dat aan infrastructurele investeringen relatief grote 
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werkgelegenheidseffecten verbonden zijn, dan zou dit een extra argument kun
nen zijn in de discussie rond de uitbreiding van het infrastructuurnetwerk. Op 
dit punt willen we in dit artikel nader ingaan. 

Allereerst wordt een begripsafbakening gegeven voor infrastructuur en de werk
gelegenheidseffecten die hierbij een rol spelen. Daarna volgt een weergave van 
de tijdspaden van de infrastructurele componenten, waarna de directe en indi
recte werkgelegenheidseffecten die verbonden zijn aan infrastructurele inves
teringen behandeld worden. Het artikel wordt met enkele opmerkingen van 
algemeen evaluerende aard besloten. 

INFRASTRUCTUUR E N WERKGELEGENHEID; BEGRIPSAFBAKENING 

Hoewel de laatste jaren veel literatuur over infrastructuur het daglicht heeft 
aanschouwd, bestaat er nog geen ondubbelzinnige definitie van infrastructuur. 
Veelal blijven de pogingen beperkt tot een partiële omschrijving, namelijk van 
een specifiek deel van de infrastructuur waarover de daarop betrekking 
hebbende verhandeling zich vervolgens richt. Een veel voorkomend globaal 
onderscheid, dat in dit artikel ook gemaakt zal worden, is het onderscheid tussen 
economische en sociale infrastructuur. In grote lijnen richt de economische 
infrastructuur zich op het efficiënt economisch functioneren van de samenleving 
(in het licht van een bijdrage aan de produktie) en de sociale infrastructuur op 
het welzijn van de bevolking. Tot de economische infrastructuur worden bij
voorbeeld wegen, spoorwegen en havens gerekend en tot de sociale infrastruc
tuur bijvoorbeeld scholen, musea en buurthuizen. 
In dit artikel wordt economische infrastructuur gedefinieerd conform de definitie 
van de Sociaal Economische Raad [4] in haar Advies Economische Infrastruc
tuur. Deze definitie luidt: 

Economische infrastructuur omvat onroerende goederen die de onderbouw 
van het maatschappelijk voortbrengingsvermogen vormen, waarbij omvang 
en/ofprijs en/'of'kwaliteit van de output van de voorziening niet uitsluitend via 
het marktmechanisme tot stand komt/komen. 

Deze definitie verwijst naar de invloed van de desbetreffende voorziening op de 
produktiecapaciteit van de samenleving en de belangrijke rol die de overheid 
speelt in de realisering en het beheer van economische infrastructuur. Daarnaast 
laat deze definitie de ruimte open voor het inpassen van privaat gefinancierde 
infrastroctorsls projscten. 

Een ondubbelzinnige definitie van economische infrastructuur valt niet te geven, 
daar enerzijds veelal geen absolute scheidslijn te trekken is tussen economische 
en sociale infrastructuur en anderzijds in de loop van de t i jd de samenstelling 
van de infrastructuur door technische en economische ontwikkelingen aan ver-
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anderingen onderhevig is. Als een voorbeeld van de overlapping van de sociale 
en economische infrastructuur is het universitair onderwijs te noemen. Het 
primaire doel van universiteiten is het geven van - academisch - onderwijs 
(sociale infrastructuur); daarnaast echter wordt op de uiversiteiten onderzoek 
verricht hetgeen bijdraagt tot de kennisontwikkeling en dus tot de produktivi-
teitsverhoging. De verandering van de samenstelling van infrastructuur als ge
volg van technologische ontwikkelingen en nieuwe kennis mag blijken uit het 
ontstaan van teleports en de door logistiek management ontstane koppeling van 
diverse transportmodi, waardoor inlandterminals tot ontwikkeling komen. 

Een algemeen gehanteerde hoofdindeling van economische infrastructuur is in 
Nederland niet beschikbaar. Daar zou overigens wel behoefte aan zijn, al dient 
wel beseft te worden dat nieuwe technologische ontwikkelingen altijd aanleiding 
kunnen geven tot aanpassing van een dergelijke hoofdindeling. Een verdere 
uitsplitsing kan dan afhangen van individuele keuzen op project-niveau en het 
tijdsperspectief waarover effecten geraamd worden. De door de S.E.R gemaakte 
indeling is een goed startpunt om als een dergelijke algemene hoofdindeling te 
dienen en zal hier dan ook aangehouden worden (zie Tabel 1). Een punt van 
kritiek op de S.E.R.-indeling betreft het ontbreken van het milieu. Meer en meer 
dringt immers het inzicht door dat het milieu bij uitstek valt onder de S.E.R.-
definitie. 

Tabel 1 - Hoofdindeling van de economische infrastructuur 

TRANSPORT I N F O R M A T I E B E H E E R E N K E N N I S O N T W I K K E L I N G 
1.1 Landwegen 4.1 Informatie-exploitatie 
1.2 Railverbindingen 4.2 Informatie-verwerking 
1.3 Vaarwegen 4.3 Kennisontwikkeling 
1.4 Luchtvaartterreinen 
1.5 Havens STEDELIJKE I N R I C H T I N G 
1.6 Informatietransmissie 5.1 Riolering 
1.7 Buisleidingstaten 5.2 Bedrijfsterreinen 

5.3 Afvalverwerking 
N U T S V O O R Z I E N I N G E N 5.4 Stedelijke structuur 
2.1 Drinkwatervoorzieningen 
2.2 Gasvoorzieningen L A N D I N R I C H T I N G 
2.3 Electriciteitsvoorzieningen 6.1 Landaanwinningen 
2.4 Stadsverwarming 6.2 Ruilverkaveling 

WATERBEHEER 
3.1 Waterkwantiteit 
3.2 Waterkwaliteit 

ad 3.1: Hier worden sluizen, stuwen en gemalen bedoeld ter beheersing van de scheepvaart en het grondwaterpeil 
(ten behoeve van de landbouw). Dijken en dammen zi jn niet opgenomen daar hun primaire doel in de sfeer 
van veiligheid en het milieu ligt. 

ad 3.2: Installaties ter zuivering van het oppervlaktewater. 
ad 4.1: Informatiebestanden; bijvoorbeeld complete bibliotheken opgeslagen in een computer welke publiekelijk 

toegankelijk is voor aangesloten PC-bezitters. 
ad 4.2: Doelgroepbestanden; informatiebestanden gericht op een specifieke gebruikersgroep bijvoorbeeld de 

vrachtafhandelingssystemen Cargonaut en Intis of het douane-afhandelingssysteem Sagitta, alle gericht op 
verladers. 

ad 4.3: T N O en andere GTI's (grote technologische instituten). 
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Het milieu-aanbod wordt immers veelal niet via het marktmechanisme aan
geboden, maar vormt wel degelijk een onmisbaar onderdeel van de onderbouw 
van de economische produktie [5]. 

Infrastructurele investeringen in het milieu leiden tot bestedingseffecten. Beste
dingseffecten komen voort uit het feit dat deze investeringen beslag leggen op 
de produktiecapaciteit van diverse sectoren. In dit artikel zullen de werkgelegen
heidseffecten nader aan bod komen. Er wordt onderscheid gemaakt naar directe 
en indirecte werkgelegenheidseffecten. Onder het directe werkgelegenheids
effect wordt de werkgelegenheid verstaan die direct tengevolge van ontwerp, 
aanleg en constructie van infrastructurele projecten ontstaat, terwijl onder indi
recte werkgelegenheid wordt verstaan: de werkgelegenheid die ontstaat bij toe
leverende bedrijven. Met name zal worden bezien in hoeverre overheidsinveste
ringen in infrastructuur vergroting van de werkgelegenheid tot gevolg hebben. 
Mochten infrastructurele overheidsinvesteringen resulteren in een relatief grote 
werkgelegenheidsontwikkeling, dan ligt het voor de hand dat dit element van 
overheidsbeleid een grotere rol zal kunnen gaan spelen in de bestrijding van de 
huidige en toekomstige werkloosheid dan momenteel het geval is, mede ook in 
het licht van inverdieneffecten van zulke investeringen [6]. 
Niet alle werkgelegenheidseffecten van investeringen in infrastructuur komen in 
dit artikel aan de orde. Naast de directe en indirecte effecten die van beperkte 
duur zijn, zi jn er ook blijvende effecten in de sfeer van onderhoud en beheer. 
Bovendien kunnen investeringen in infrastructuur leiden tot programma
effecten (spin-offs), bijvoorbeeld doordat het land of de regio waarin ze plaats
vinden aantrekkelijker wordt als lokatie voor produktie. Daarnaast dient uiter
aard rekening gehouden te worden met negatieve effecten: investeringen in 
infrastructuur kunnen leiden tot rentestijgingen die private investeringen zullen 
ontmoedigen wat een negatief effect kan hebben op de werkgelegenheid in 
diverse sectoren [7]. 

TIJDSPADEN V A N DE INFRASTRUCTURELE COMPONENTEN 

Voor elk der 22 in de indeling van tabel 1 onderscheiden infrastructuur
componenten zijn tijdspaden onderzocht. Hierbij is gekeken naar de uitbreiding 
van elk infrastructuurelement, de ontwikkeling van de benutting van elk infra
structuurelement en de investeringen die met de uitbreidingen gemoeid waren 2. 
Voor de data-verzameling betreffende de diverse infrastructuurcomponenten 
(benutting, investeringen) is gebruik gemaakt van gegevens van het Centraal 
Bureau voor de Statistiek en het Economisch Instituut voor de Bouwnijverheid. 
Daarnaast heeft, waar mogelijk, dataverzameling plaatsgevonden bij de 
beheerders van de diverse infrastructuurcomponenten (bijv: N.S., P.T.T. en 
Verenigingen van de Nutsbedrijven). 
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In dit artikel zullen de meest opvallende tendensen, die in de 22 tijdspaden te 
onderkennen zijn, aan bod komen. In eerste instantie zal een algemeen beeld 
geschetst worden aan de hand van de ontwikkeling van de investeringen in de 
Grond-, Weg- en Waterbouwsector (G.W.W.). De G.W.W.-sector omvat de 
meeste in dit onderzoek onderscheiden infrastructuurcomponenten met uit
zondering van de categorie 'Informatiebeheer en kennisontwikkeling'. Ver
volgens zal worden gekeken naar de samenhang tussen de uitbreiding en de 
benutting van de infrastructuurelementen. Tenslotte worden de ontwikkelingen 
van de investeringen in de infrastructuurcomponenten, zowel in de nominale als 
in de reële bedragen, nader belicht. 

Ontwikkeling van de investeringen in de G.W.W.-sector 
Alvorens de ontwikkeling in het investeringsvolume in de G.W.W.-sector in 
ogenschouw te nemen, is het van belang na te gaan wie in het algemeen de 
opdrachten aan deze sector verstrekt. In eerste instantie is dit de overheid. Het 
blijkt dat 75 a 80 % van de investeringen in deze sector door de overheid 
gepleegd wordt, waarvan vervolgens weer ongeveer 75 % door Lagere Publiek
rechtelijke Lichamen. Hetgeen niet door de overheid gefinancierd wordt, komt 
grotendeels op naam van semi-overheidsinstellingen zoals de N.S., de Nuts
bedrijven en de sinds kort geprivatiseerde P.T.T.. 
De investeringen in de G.W.W.-sector zijn in de periode van economische 
opbouw na de Tweede Wereldoorlog fors opgelopen. Dit blijkt onder meer uit 
de uitbreidingen in het wegennet om het sterk toenemende wegverkeer in goede 
banen te kunnen leiden. Daarnaast heeft, na de watersnood van 1953, de 
realisatie van de Deltawerken een grote investering in de zogenaamde natte 
waterstaat vereist. 
Beginjaren zeventig vindt echter een kentering plaats. De investeringen in de 
G.W.W.-sector consolideren zich. De S.E.R. [8] schrijft dit toe aan het algemeen 
bewust worden dat aan ongebreidelde groei grenzen zijn gesteld. De recessie als 
gevolg van de eerste oliecrisis heeft de overheidsinvesteringen nog verder 
ingeperkt. Het Centraal Planbureau [9] wijt dit aan de volgende factoren: 

• verzadigingsverschijnselen (bouwrijp maken van gronden); 
• overcapaciteit (bedrijfsterreinen); 
• aflopen van grote werken (Deltawerken); 
• de verslechterde financiële situatie van de overheid. 

In figuur 1 zijn de investeringen in de G.W.W.-sector in lopende en in constante 
prijzen 1980 weergegeven. Bij de lopende investeringsbedragen is sinds het 
midden van de jaren zeventig nog een licht stijgende tendens waarneembaar 
(ƒ7,0 mid. in 1977 tegenover ƒ8,1 mid. in 1985). Wordt dit echter omgezet 
in constante prijzen van 1980, dan is sprake van een redelijk sterke daling van 
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het investeringsniveau (in 1977 nog een bedrag van f9,0 mld. tegenover in 1985 
een bedrag van f 6,9 mld.). 
Ui t recente gegevens blijkt dat de in 1985 ingezette daling van het absolute 
investeringsbedrag in de G.W.W.-sector ook in de daaropvolgende jaren door
zet. Hierbij dient echter opgemerkt te worden dat de Deltawerken in deze 
periode voltooid zijn, hetgeen een forse vermindering van de investeringen in de 
natte waterstaat tot gevolg heeft. 

Figuur 1 - Investeringen in de G. W. W. in lopende prijzen en constante prijzen 1980 (in mld.) 
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B r o n : E c o n o m i s c h I n s t i t u u t v o o r de B o u w n i j v e r h e i d . 

Uitbreiding en benutting van infrastructuurcomponenten 
Een eerste ontwikkeling die met name voor de infrastructuurcomponenten met 
een netwerkkarakter waar te nemen valt, is een groei van de omvang (in de zin 
van lengte) van het netwerk in de jaren zestig en begin zeventig. Deze ont
wikkeling slaat vervolgens eind jaren zeventig, begin jaren tachtig, om in een 
streven de bestaande capaciteit van het netwerk te vergroten. Als voorbeeld kan 
de groei van het wegennet dienen. Eind jaren vijftig beseft men dat de toe
nemende intensiteit van het wegverkeer en het sterk groeiende wagenpark 
uitbreiding van het wegennet vereisen. Met behulp van Rijkswegenplannen 
wordt in de jaren zestig en begin zeventig een compleet net van rijkswegen over 
Nederland uitgespreid, waarmee de steden met elkaar verbonden worden. 
Midden jaren zeventig is dit net, behoudens enkele verbindingsstukken, vol-
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tooid. De aandacht verschuift nu duidelijk naar vergroting van de capaciteit van 
het bestaande wegennet. Dat uitbreiding van de capaciteit van de bestaande 
wegen aandacht verdient mag blijken uit het gegeven dat, bij een slechts lichte 
toename van de lengte van het wegennet, het aantal reizigerskilometers fors bli jf t 
toenemen (figuren 2 en 3). Deze capaciteitsuitbreiding is het meest urgent in het 
grootstedelijke gebied dat de Randstad vormt. 

Figuur 2 - Lengte der wegen buiten de bebouwde kom (x 1.000 km) 
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B r o n : Cent raa l Bureau voo r de Stat is t iek. 

Naast het wegennet is deze trend ook waarneembaar voor het telecom
municatie-, drinkwater-, gas-, elektriciteits- en stadsverwarmingsnetwerk. De 
spoor- en vaarwegen wijken gedeeltelijk van dit patroon af. Voor beide geldt dat 
in de jaren zestig de omvang van het netwerk afneemt als gevolg van de afstoting 
van onrendabele lijnen c.q. vaarwegen. De fase van de capaciteitsvergroting van 
het resterende netwerk is wel aanwezig. Als voorbeeld kan het railnet dienen. 
Figuur 4 laat zien dat tot 1975 de omvang van het railnet sterk is afgenomen. 
Dit wordt grotendeels veroorzaakt door de afstoting van onrendabele (goe-
deren)lijnen. Na 1975 neemt de omvang van het net licht toe door de opening 
van een aantal forensenlijnen (Zoetermeerlijn, Veenendaallijn (de l i jn die 
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Veenendaal op het tracé Utrecht-Arnhem aansluit), Schiphollijn en Flevolijn). 
Naast deze geringe uitbreidingen van het railnet neemt de capaciteit van het 
netwerk sterk toe; enkelspoorlijnen worden bijvoorbeeld dubbelspoor. Figuur 4 
laat zien dat het aandeel van het geëlectrificeerde net in het totale netwerk fors 
stijgt. 

Figuur 3 - Reizigerskilometers auto/motor (in mld.) 
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Ontwikkeling van de investeringen in de infrastructuurcomponenten 
Deze subparagraaf beoogt een algemeen beeld te schetsen van de ontwikkeling 
van de investeringen in de 22 infrastructuurcomponenten. Naast de nominale 
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Figuur 4 - Netkngte spoorwegen w.o. geëlectrificeerd (x 1.000 km.) 
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B r o n : Cen t raa l B u r e a u voo r de Sta t i s t iek 
Neder landse Spoorwegen. 

jaarlijkse investeringen worden ook de reële investeringen weergegeven. Ter 
bepaling van de reële bedragen is gebruik gemaakt van de prijsindex van de 
overheidsinvesteringen. Een prijsindex van de afzonderlijke infrastructuurcom
ponenten is helaas niet beschikbaar. De gekozen prijsindex voldoet echter als 
een gemiddelde prijsontwikkeling voor alle infrastructuurcomponenten. 
Voor vrij veel infrastructuurcomponenten blijkt dat het achterhalen van de 
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jaarlijkse investeringen over een langere periode buitengewoon veel problemen 
oplevert. Investeringsgegevens zijn in het algemeen redelijk goed te verkrijgen 
over infrastructuurcomponenten met één duidelijke beheerder. Te noemen zijn 
de N.S., de P.T.T. en de Verenigingen van de Nutsbedrijven. Grotere inspan
ningen zijn nodig wanneer er meerdere beheerders bestaan, zoals het geval is 
bij bijvoorbeeld wegen en (lucht)havens. In sommige gevallen kunnen tijdreeksen 
van het C.B.S. enige uitkomst bieden. 
De grootste investeringen blijken gepleegd te zijn ten bate van het wegennet, de 
electriciteitsbedrijven en het telecommunicatienetwerk. Op enige afstand volgen 
de investeringen ten behoeve van de spoorwegen en de overige Nutsvoor
zieningen. 
In het algemeen valt op dat de ontwikkeling van de investeringen in nominale 
bedragen een stijgende tendens te zien geeft. Wordt echter naar de reële investe
ringen gekeken, dan is veelal sprake van een duidelijk dalende jaarlijkse 
investering. Als voorbeeld hiervan laat figuur 5 het tijdspad van de investeringen 
van electriciteitsbedrijven zien. De meeste infrastructuurcomponenten vertonen 
een dergelijk patroon. 
Een duidelijk afwijkend patroon wordt gevormd door de investeringen van de 
spoorwegen. De sinds de jaren zeventig in de diverse mobiliteitsscenario's 
toegekende rol van het openbaar vervoer als substituut voor het privé-autoge-
bruik blijkt niet alleen een jaarlijkse nominale toename van de investeringen, 
maar ook een voortdurende reële investeringsstijging tot gevolg gehad te 
hebben, een trend waarin gezien het (Tweede) Structuurschema Verkeer en 
Vervoer, weinig verandering valt te verwachten (figuur 6). Een dergelijke ont
wikkeling blijkt zich in diverse Europese landen voor te doen. Volgens E.C.M.T. 
[10] zijn de investeringen in wegen in Europa duidelijk gedaald gedurende de 
afgelopen periode. De investeringen in railinfrastructuur vertoonden daaren
tegen een lichte stijging op Europees niveau. 
Een tweede opvallende investeringsontwikkeling heeft de laatste jaren in het 
telecommunicatienetwerk plaatsgevonden. De P.T.T. is vlak voor haar privati
sering nog ruimte geboden voor een flinke investeringsimpuls. De investeringen 
stegen van f978 miljoen in 1985 tot f 1,714 in 1988 (figuur 7). Dat het hier een 
forse inhaalmanoeuvre betreft mag blijken uit het feit dat de zelfstandige P.T.T. 
Nederland N.V. in 1989 f3,5 miljard (waarvan 3.25 miljard in het telecommuni
catienetwerk) verwacht te gaan investeren. 

DIRECTE EN INDIRECTE WERKGELEGENHEIDSEFFECTEN 

In deze paragraaf worden de directe en indirecte werkgelegenheidseffecten van 
de investeringen in elk der infrastructurele componenten samengenomen, zodat 
een totaalbeeld ontstaat waaruit afgelezen kan worden wat het totale geraamde 
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werkgelegenheidseffect (exclusief programma-effecten) van de totale infra
structuurinvesteringen in Nederland (in 1985) was. 

Figuur 5 - Investeringen electriciteitsbedrijven (in lopende prijzen en constante prijzen 1980) w.o. ten 
behoeve van produktie (in min.) 
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Bij het vaststellen van de werkgelegenheidseffecten van investeringen in de 
infrastructuurcomponenten is gebruik gemaakt van het rapport 'Terugploegen 
van uitkeringen in de grond-, water- en wegenbouw' [11]. 

Figuur 6 - Investeringen Nederlandse Spoorwegen, exclusief rollend materieel (in lopende prijzen en 
constante prijzen 1980, in min.)* 

* T o t 1981 z i j n gegevens v a n het C.B.S. gebru ik t . V a n a f 1981 z i j n gegevens v a n de N . S . geb ru ik t 
we lke gedetai l leerder en beter ver i f ieerbaar z i j n . H e t ve r sch i l is m o g e l i j k v e r k l a a r d d o o r het 
meerekenen v a n onde rhoudskos t en door het C.B.S. b i j de inves ter ingen. 

Deze gegevens zijn aangevuld en bijgesteld met gegevens, verkregen uit eigen 
onderzoek verricht bij beheerders van infrastructuurcomponenten en, veelal 
grote, ondernemers uit de G.W.W.-sector. Door het zorgvuldig nagaan van 
input-output relaties zijn zo de indirecte werkgelegenheidseffecten van infra
structuur geschat. 
Allereerst is voor 1985 nagegaan wat het directe en indirecte werkgelegenheids-
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effect is per miljoen investering voor de 22 infrastructuurcomponenten. De 
directe werkgelegenheidseffecten van een investering van één miljoen blijken te 
variëren van 5,5 tot 9,0 mensjaar. De indirecte werkgelegenheidseffecten 
variëren van 3,5 tot 5,4 mensjaar. Met behulp van de beschikbare data en enige 
aanvullende ramingen zijn de directe en indirecte werkgelegenheidseffecten van 
de infrastructurele investeringen in Nederland in het jaar 1985, voor de in dit 
onderzoek onderscheiden infrastructuurcomponenten, geraamd (Tabel 2). 

Figuur 7 - Investeringen telecommunicatienetwerk (in lopende prijzen en constante prijzen 1980) w.o. 
centrale inrichtingen (in min.) 
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Tabel 2 - Indeling economische infrastructuur naar investeringen en directe en indirecte werkgelegenheidseffecten in 1985 

Indeling Investering Werkgelegenheid 
Direct Indirect 

T R A N S P O R T 
Landwegen 
Railverbindingen 
Vaarwegen 
Luchtvaartterreinen 
Havens 
Informatie-transmissie 
Buisleidingstraten 

2.600 
585 
130 
95 

164 
978 

7 

14.300 
3.510* 
1.040 

570 
966 

4.172 
42 

12.740 
2.106* 

624 
342 
573 

2.503 
23 

N U T S V O O R Z I E N I N G E N 
Drinkwater 
Gas 
Electriciteit 
Stadsverwarming 

419 
429 

1.990 
290 

2.514* 
3.432 a 

11.110 
1.6190 

1.466* 
2.145a 
5.000 

7300 

W A T E R B E H E E R 
Waterkwantiteit 
Waterkwaliteit 

132 
487 

3.590 2.166 

I N F O R M A T I E B E H E E R E N K E N N I S O N T W I K K E L I N G 
Informatie-exploitatie nn 
Informatie-verwerking nn 
Kennisontwikkeling nn 

STEDELIJKE I N R I C H T I N G 
Riolering 
Bedrijfsterreinen 
Afvalverwerking 
Stedelijke structuur 

L A N D I N R I C H T I N G 
Landaanwinningen 
Ruilverkaveling 

460* 
51* 
15* 
nn 

370 

nn 
nn 
nn 

3.640 a 
306 

90* 
nn 

2.479 

nn 
nn 
nn 

2.116a 
183 
60* 

nn 

1.480 

T O T A A L 9.202 53.380 34.257 
! . Raming. 
£ = Werkgelegenheidscijfers G.W.W.-rapport aangepast. 
1 = Gekoppeld aan werkgelegenheidscijfers van de electriciteitsbedrijven. 
i = Geen gegevens. 

Bij een totale investering in infrastructuur in Nederland in 1985 van ƒ9,2 miljard 
(met een onder- en bovengrens voor onzekerheden in het datamateriaal van 
respectievelijk ƒ8 ,3 en ƒ10,1 mld.) is aan directe werkgelegenheid 53.400 (onder
en bovengrens respectievelijk 40.000 en 66.700) arbeidsjaren gemoeid. Een 
indicatie van het indirecte werkgelegenheidseffect voor dat jaar is 34.300 
arbeidsjaren (onder- en bovengrens respectievelijk 25.700 en 42.900). Neemt 
men dit tezamen, dan kan globaal gesteld worden dat in 1985 iedere ƒ 105.000,-
geïnvesteerd in infrastructuur geresulteerd heeft in een mensjaar arbeid 3). 
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Noten 

1. Het betreft een studie verricht in opdracht van de Organisatie voor Strategisch Arbeidsmarktonderzoek in Den 
Haag. D i t onderzoek heeft plaatsgevonden in de periode augustus 1988 en zal vervolgd worden met een 
onderzoek naar de werkgelegenheidsontwikkeling als gevolg van programma-effecten van infrastructurele 
investeringen. 

2 . Voor nadere details wordt verwezen naar het werkrapport 'Infrastructuur en werkgelegenheid' dat in 1 9 8 9 - 1 9 9 0 
bij de Organisatie voor Strategisch Arbeidsmarktonderzoek in Den Haag zal verschijnen. 

3. Tot slot volgen nog een paar opmerkingen van algemene aard die voor verder onderzoek van belang zi jn: 
- Op landelijk niveau zi jn diverse gegevens betreffende infrastructuur beschikbaar. Het datamateriaal is echter 
zeer versnipperd over de diverse betrokken instellingen. Tevens vertoont de dataverzameling in Nederland enige 
hiaten, met name voor wat betreft nieuwe vormen van infrastructuur. Gezien het belang dat de laatste jaren 
aan infrastructureel onderzoek gehecht wordt, is het gewenst een landelijke databank met infrastructuurgege-
vens te starten. 
- I n dit artikel z i jn de diverse infrastructurele componenten ieder apart behandeld. De onderlinge verwevenheid 
van de diverse elementen dient echter niet uit het oog verloren te worden. D i t geldt met name als men onderzoek 
doet naar de programma-effecten van infrastructuur. Infrastructuur dient dan niet opgevat te worden als een 
aantal afzonderlijke elementen, maar als een complex systeem van onderling aaneengeschakelde en aan elkaar 
gerelateerde elementen. Men kan spreken van een 'infrastructuurcomplex'. I n de loop der t i jd ontstaan door 
technische en economische ontwikkelingen nieuwe infrastructuurcomplexen. Onderzoek dient zich dan ook op 
deze ontwikkeling te richten. 
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Abstract 

T h e influence of telecommunication on traffic and transport; consequences for energy and 
environment 
I n l i t e ra tu re m u c h a t t en t ion has been p a i d t o the possible m i d d l e and l o n g t e r m influences 
o f t e l e c o m m u n i c a t i o n o n t r a n s p o r t a n d t r a n s p o r t a t i o n . M a n y studies have an ent i re ly qua l i 
t a t ive a n d descr ip t ive character . I n d i c a t i o n s o f the a m o u n t o f the inf luences are ra re ly 
presented a n d i f so, the figures d i f f e r s t rongly . 
B y means o f a scenario-analysis a first e x p l o r a t i o n has been m a d e o f possible subs t i tu t ion 
and genera t ion o f t r ip s f o r the m i d d l e and l o n g t e r m . T h e quan t i t a t i ve o r i en t ed s tudy has been 
focussed o n the i m p a c t o f the inf luences o f t e l e c o m m u n i c a t i o n . These impac t s are t rans la ted 
f o r the resul ts o n energy a n d env i ronmen t . 

INLEIDING 

Di t artikel is geschreven naar aanleiding van een onderzoek naar de gevolgen 
van het toekomstig gebruik van telecommunicatie op verkeer en vervoer [1]. In 
het onderzoek wordt uitgegaan van twee toekomstmomenten, de jaren 2000 en 
2025. Het is beperkt tot de Nederlandse situatie. In verband met de vele 
onzekerheden die met dergelijke lange-termijnvoorspellingen gepaard gaan, is 
gekozen voor de scenario-methode. 
Er wordt beredeneerd en berekend wat de gevolgen zijn voor verkeer en vervoer 
van de toepassing van telecommunicatie met betrekking tot zowel de substitutie 
van verplaatsingen als de generatie van nieuwe verplaatsingen. Daarna worden 
de gevolgen hiervan voor energie en milieu vertaald. 

* W e t e n s c h a p p e l i j k medewerke r I n s t i t u u t v o o r R u i m t e l i j k e Organisa t ie ( I N R O ) - T N O 
** S ta fmedewerke r a fde l ing M i l i e u t e c h n o l o g i e , h o o f d g r o e p M a a t s c h a p p e l i j k e Technolog ie ( M T ) • 

T N O 
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SCENARIO'S 

Beoogd wordt een eerste aanzet te geven tot een meer kwantitatieve en integrale 
benadering. Er is gekozen voor een benadering die uitgaat van: 

• scenario-aanpak; 
• zoveel mogelijk bestaande bronnen. 

Het doel van de scenario's [2] is om, uitgaande van mogelijke maatschappelijke 
ontwikkelingen (aannames), enkele - binnen het kader van dit onderzoek -
intern logisch samengestelde toekomstige situaties te schetsen, zodanig dat uit 
de invulling en kwantificering van die situaties effecten op verkeer en vervoer 
kunnen worden aangegeven. De realiteitswaarde van die effecten kan afgemeten 
worden aan de veronderstelde maatschappelijke ontwikkelingen. Naarmate de 
maatschappij zich meer zal ontwikkelen in de richting van het ene scenario, 
zullen de effecten ook meer overeenkomst vertonen met de uitkomsten van dat 
scenario. 
Gekozen is voor een opzet waarin de volgende gedachten tot uitdrukking 
komen. Een hoge economische groei leidt tot meer kansen op investeringen voor 
bedrijven, omdat die enerzijds meer geld ter beschikking hebben of kunnen 
verkrijgen en anderzijds de verwachting hebben dat de investeringen tot op
brengsten zullen leiden (zowel voor bedrijven als voor particulieren). Bij een lage 
economische groei kan er vanuit gegaan worden, dat er minder ruimte voor 
investeringen is en dat de verwachting dat investeringen tot rendement zullen 
leiden, niet zo hoog gespannen is vanwege een geringere koopkrachtige vraag. 
In een situatie met een hoge economische groei is de kans op investeringen in 
telecommunicatie groter. De ontwikkelingskosten van telecommunicatie zijn 
echter hoog. Het is derhalve de vraag of telecommunicatiemogelijkheden ook 
daadwerkelijk allemaal hun toepassing zullen vinden. Voor een deel hangt dat 
af van de mate van acceptatie van telecommunicatietoepassingen door de men
sen. Zo is het mogelijk dat bijvoorbeeld in het bedrijfsleven en voor zakelijke 
activiteiten wel veel van telecommunicatie gebruik gemaakt wordt, terwijl dit in 
de consumptiesfeer veel minder of tamelijk selectief plaatsvindt. Er wordt der
halve bij de ontwikkelingen op het vlak van telecommunicatie een onderscheid 
gemaakt in noodzakelijke voorwaarden (economische groei) en voldoende voor
waarden (maatschappelijke acceptatie en toepassingen). Het gebrek aan inves
teringsmogelijkheden in het geval van een geringe economische groei vormt een 
drempel voor de ontwikkeling van telecommunicatie. 
Er is gekozen voor een drietal scenario's: 

• hoge economische groei, veel gebruik van telecommunicatie; 
• hoge economische groei, selectieve toepassing van telecommunicatie; 
• lage economische groei, geringe toepassing van telecommunicatie. 
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MAATSCHAPPELIJKE ONTWIKKELINGEN 

Er zijn verschillende maatschappelijke ontwikkelingen van belang: 

• bevolkingsontwikkeling; 
• huishoudenssamenstelling; 
• sociaal-culturele ontwikkelingen; 
• economische ontwikkeling; 
• technologische ontwikkelingen en wetgeving; 
• verkeer en ruimtelijke ordening. 

Deze maatschappelijke ontwikkelingen zullen in onderlinge samenhang het 
aanzien van de maatschappij veranderen. Zonder hier nu uitvoerig op in te gaan, 
kan gewezen worden op de toename van de beroepsbevolking, toename van 
alleenstaanden en twee-persoonshuishoudens en de toename van vrije tijd. 
Daarnaast zijn er allerlei sociaal-culturele ontwikkelingen die het activiteiten
patroon van de mens zullen veranderen, zoals bijvoorbeeld individualisering, 
emancipatie en internationalisering. Economische groei is een belangrijke factor 
in de maatschappelijke ontwikkelingen, met de nodige consequenties voor ver
keer en vervoer. 

In het onderzoek zijn een aantal belangrijke veronderstelligen met betrekking 
tot de invloed van de maatschappelijke ontwikkelingen op verkeer en vervoer 
opgesomd en wordt een schatting gegeven van de mogelijke invloed. Er is 
aangenomen dat deze ontwikkelingen niet scenario-afhankelijk zijn. Kennis van 
deze ontwikkelingen is nodig om de toekomstige maatschappelijke context voor 
het gebruik van telecommunicatie te kunnen bepalen. Deze ontwikkelingen 
vormen tevens een referentiekader voor toekomstige situaties met telecommuni
catie. De volgende ontwikkelingen kunnen worden genoemd: 

• internationalisering van de cultuur; 
• meer werkenden; 
• meer deeltijdbanen; 
• meer multi-purpose trips; 
• concentratie van scholen; 
• schaalvergroting en concentratie van winkelvoorzieningen; 
• toename van recreatief winkelen; 
• meer vrijetijdsverplaatsingen. 

Allereerst is een kwalitatieve analyse van de hier genoemde ontwikkelingen 
gemaakt. Vervolgens zijn deze ontwikkelingen zoveel mogelijk gekwantificeerd. 
De internationalisering van de cultuur leidt tot meer kennis van en uitwisseling 
met het buitenland. Dit uit zich in meer lange afstands (internationale) vrijetijds-
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verplaatsingen en een verdere groei van zakelijke verplaatsingen. De demografi
sche en maatschapelijke ontwikkelingen resulteren in een aanzienlijke groei van 
de beroepsbevolking (de groep 18-65 jarigen neemt nog sterk in omvang toe, 
naast o.a.ook een grotere deelname van vrouwen aan het betaalde arbeidspro
ces), die deels gepaard gaat met meer deeltijdwerk. Het teruglopende aantal 
jongeren enerzijds en de voortschrijdende concentratie van onderwijsvoorzie
ningen anderzijds, leidt tot een vergroting van de woon-schoolafstanden. Ook 
de woon-winkelafstanden zullen toenemen. De toename van de vrije t i jd zal 
deels resulteren in meer winkelverplaatsingen (winkelen als vrijetijdsbesteding) 
naast andere vormen van vrijetijdsactiviteiten. 

Economische ontwikkelingen zijn ook van grote invloed op het goederen
vervoer. Deze ontwikkelingen, gecombineerd met ontwikkelingen op het terrein 
van de logistiek, zijn verder in paragraaf 6 uitgewerkt. De uitwerking voor het 
goederenvervoer heeft zich onder andere beperkt tot de binnenlandse situatie. 

Tabel 1 - Huishoudenssamenstelling in 1986-2000-2025 in indexcijfers (naar f3]) 

Huishoudenstype 
1986 2000 

Mannen 
2025 1986 2000 

Vrouwen 
2025 

Alleenstaanden 100 172 227 100 122 173 
Samenwonend zonder kinderen 100 139 160 100 142 163 
Samenwonend met kinderen 100 89 77 100 89 76 
Éénoudergezin 100 92 82 100 97 86 
Inwonend kind 100 90 79 100 101 91 
Totaal personen 100 108 110 100 108 112 

TELECOMMUNICATIE-EFFECTEN 

Telecommunicatie is het geheel van middelen om langs elektronische of elektro-
mechanische weg informatie over te dragen tussen twee of meer personen of 
systemen. Kenmerkend voor de ontwikkeling van telecommunicatie is een 
uiterst sterke groei in capaciteit van de informatie-overdracht. Essentieel is in 
dit verband de uitzonderlijk snelle en brede penetratie van het computergebruik 
in vrijwel alle sectoren van de samenleving. 
Een onderscheid wordt gemaakt tussen bedrijfsmatige toepassingen en toe
passingen in en door huishoudens in vrij besteedbare ti jd. Er zijn verschillende 
telecommunicatie-activiteiten aan te geven: 

• werk: thuiswerken, teleconferencing, communicatie tussen bedrijfsonder
delen via telecommunicatiemogelijkheden, mogelijkheden om internationaler te 
opereren; 
• onderwijs: dagonderwijs en avondonderwijs, cursussen; 
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• huishoudens: teleshopping, gebruik maken van diensten zoals banken, 
administratieve verplichtingen en - informatie (niet meer ter plekke vragen aan 
een loket), vrijetijdsactiviteiten (hobby e.d.), beeldtelefoon. 

De mate waarin een bepaalde activiteit verondersteld wordt invloed te ondervin
den van telecommunicatie, is weergegeven in tabel 2. Scenario 1 gaat uit van een 
hoge economische groei en veel gebruik van telecommunicatie in zowel bedrij
ven als huishoudens. Scenario 2 gaat uit van een hoge economische groei, echter 
met een selectief gebruik van telecommunicatie in huishoudens. Scenario 3 gaat 
uit van een lage economische groei en gering gebruik van telecommunicatie. 

Tabel 2 - Telecommunicatie-effecten per scenario* 

Activiteiten 1 2 
Scenario 

3 

Werken: 
- Thuiswerken 
- Werken in gedecentraliseerde bedrijfs(verzamel)gebouwen 
- Telefonisch vergaderen 
- Uitwisselen van informatie, geschreven teksten en beelden 

+ + 
+ + 
+ + 
+ + 

+ + 
+ + 
+ + 
+ + 

+ 

+ 
+ 

Onderwijs: 
- Thuis onderwijs volgen via interactief PC-gebruik + + + + + 

Zaken in privé-sfeer: 
- Thuisbankieren 
- Informatie verzamelen thuis (Videotex) 
- Thuis afhandelen van administratieve verplichtingen 

+ + 
+ + 
+ + 

+ 
• 

Winkelen: 
- Telewinkelen + + + 

Recreatie: 
- Hobbies thuis via PC i.p.v. elders + + 

* Aangegeven is of een bepaalde activiteit meer ( + + ), minder ( + ) of niet (.) gevoelig is door beïnvloeding door 
telecommunicatie. 

Telecommunicatie speelt verder een belangrijke rol in de logistieke organisatie 
van het goederenvervoer [4]. 
Daarnaast kunnen de toepassingen binnen het verkeer en vervoer zelf genoemd 
worden, zoals elektronisch kaartlezen, routeplanning, verkeersgeleiding en 
autonavigatie. 

MODELOPZET 

Personenvervoer 

Uitgangspunt voor de berekening vormt de mobiliteit per onderscheiden catego
rie van de bevolking in het beginjaar (basisjaar) van de berekening. De mobiliteit 
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in een bepaald toekomstjaar (prognosejaar) wordt bepaald door stapsgewijs de 
invloed van een aantal effecten te berekenen. Hierbij worden de volgende 
invloedsfactoren onderscheiden: 

• de veranderingen in de samenstelling van de bevolking voor wat betreft de 
leeftijd, het type huishouden, de werkgelegenheid en het autobezit; 
• de economische ontwikkeling (economische groei, inkomensontwikkeling, 
brandstofprijzen, tarieven openbaar vervoer); 
• overige maatschappelijke ontwikkelingen (internationalisering, schaalver
groting, meer vrije ti jd); 
• telecommunicatie (substitutie en generatie). 

De onder 1,2 en 3 aangegeven invloedsfactoren samen geven de mobiliteitsont
wikkeling ten gevolge van alle invloedsfactoren exclusief telecommunicatie. 
Door een stapsgewijze benadering is het mogelijk de invloed van telecommuni
catie te vergelijken met die van andere factoren. Tevens is, ten behoeve van 
milieu- en energieberekeningen, een uitsplitsing gemaakt naar vervoerwijze. 

Om de mobiliteit in het basisjaar te beschrijven, is gebruik gemaakt van het 
OVG (Onderzoek Verplaatsingsgedrag) van het CBS [5]. Voor de samenstelling 
van de bevolking zijn voor het basisjaar (1986) en voor de prognosejaren (2000 
en 2025) de volgende bronnen gehanteerd: 

• bevolking: de bevolkingsprognose van het CBS van december 1987 (midden
variant) [6]; 
• huishoudens: de prognose van het PRIMOS-huishoudensmodel van 1986 
(middenvariant) uitgevoerd door het Instituut voor Ruimtelijke Organisatie 
TNO [2]; 
• autobezit: de prognoses voor de autobezit-ontwikkeling van Van den 
Broecke Social Research [7]; 
• werkgelegenheid: de Arbeidskrachtentelling 1985 van het CBS [8] en de 
vooruitberekeningen van het Centraal Planbureau voor de lange termijn [9]. 

De prognoses voor werkgelegenheid en autobezit zijn afhankelijk van het 
sociaal-economische scenario. 
Voor wat betreft de ontwikkeling van de economie is voor de periode tot 2000 
en 2025 aangesloten op de meest recente lange-termijnverkenningen van het 
CPB. Deze verkenningen gaan echter niet verder dan het jaar 2010. 
Op basis van de beschikbare informatie is een projectie gemaakt tot 2025. De 
ontwikkelingen in het persoonlijk inkomen en het reëel nationaal inkomen zijn 
rechtstreeks afgeleid uit de CPB-scenario's. De veranderingen in de variabele 
autokosten en in het tarief van het openbaar vervoer zijn afgeleid uit de ont-
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wikkeling van de energieprijs en de brandstof-efficiency, de loonkostenont
wikkeling en de accijnzen. 
Voor de relatie tussen economische ontwikkeling en de mobiliteitsontwikke
lingen is gebruik gemaakt van de modelstructuur van de Mobiliteitsverkenner 
van VVG-TNO [10]. Elasticiteiten zijn vastgesteld per motief en per vervoer
wijze. Aangezien de Mobiliteitsverkenner standaard korte-termijnelasticiteiten 
hanteert, zijn de waarden hiervan aangepast om voor lange-termijnverken-
ningen te kunnen worden gebruikt. 

Goederenvervoer 
De diverse ontwikkelingen bij het goederenvervoer zijn nog meer aan onzeker
heden onderhevig dan die bij het personenvervoer. Zowel ten aanzien van lange 
termijn prognoses, organisatorische ontwikkelingen als gevolgen van de tele
communicatie. Di t hoofdstuk moet ook in dit licht worden gelezen, hetgeen 
betekent dat genoemde hoeveelheden, aandelen en dergelijke slechts als indica
tief mogen worden beschouwd. Daarnaast ontbreken voor het goederenvervoer 
per spoor zowel voldoende gedetailleerde basisgegevens als prognoses voor de 
langere termijn. Vanwege het geringe aandeel van het goederenvervoer per spoor 
in het energieverbruik (minder dan 3 % van het totale energieverbruik goederen
vervoer), is het goederenvervoer per spoor niet meegenomen. 
Tevens is geen aandacht besteed aan de luchtvracht en ook niet aan het vervoer 
van goederen met bestelwagens. Van beide groepen zijn vrijwel geen basis- en 
prognosegegevens voorhanden. 
De hoeveelheid goederen vervoerd in het basisjaar is bekend uit de verschillende 
CBS-statistieken. In 1982 heeft het N V I de studie 'energieverbruik en energiebe
sparing in verkeer en vervoer' afgerond [11], waarin o.a. modelmatige schattin
gen zijn gemaakt van het aantal afgelegde kilometers, beladen en leeg, op de 
Nederlandse infrastructuur. Gebruikmakend van informatie uit de betreffende 
rapportage zijn kilometrages bepaald. 
De meest recente prognoses van NEA voor een lange-termijnontwikkeling van 
het goederenvervoer zijn te vinden in 'het Transport Economisch Model (TEM), 
rapportage van werkzaamheden 1986' [12]. Laag en hoog uit die rapportage 
sluiten hierbij aan bij de lage en hoge scenario's voor de lange termijn in deze 
studie. 
Tot 2010 wordt een forse groei van het goederenvervoer verwacht. Voor de 
periode 2010-2025 mag, gezien deze forse groei, worden uitgegaan van wat 
gematigder groeipercentages. 

RESULTATEN PERSONENVERVOER 

Om de effecten van telecommunicatie op verkeer en vervoer aan te geven, is 
allereerst gekeken naar de gevolgen voor het kilometrage. Aan de hand van de 



resultaten met betrekking tot de kilometrages kunnen de volgende conclusies 
worden getrokken: 

• Tot 2000 groeit de mobiliteit met 14 % - 35 % ten gevolge van alle invloedsfac
toren (excl. telecommunicatie). Dit blijkt goed overeen te komen met andere 
prognoses voor de periode 1986-2000. 
• Substitutie- en generatie-effecten met betrekking tot telecommunicatie heffen 
elkaar deels op in de periode 1986-2000; per saldo zijn echter de substitutie
effecten groter. 
• In het scenario met de lage economische groei is de invloed van de telecom-
municatie-effecten in het jaar 2000 marginaal; in de scenario's met hoge econo
mische groei is wel sprake van enige invloed. 

Voor de langere termijn wordt gekomen tot de volgende bevindingen: 

• Tot het jaar 2025 groeit de mobiliteit ten gevolge van alle invloedsfactoren 
excl. telecommunicatie met 43 % -77 %. 
• Substitutie- en generatie-effecten met betrekking tot telecommunicatie heffen 
elkaar deels op in de periode 1986-2025; per saldo zijn echter de substitutie-
effecten groter. 
• In het scenario met lage economische groei is de invloed van telecommuni
catie niet zo groot in de periode 1986-2025. In de scenario's met hoge economi
sche groei zijn er verschillen in de omvang van de substitutie en generatie. Per 
saldo is er echter geen verschil in invloed op de totale mobiliteit tussen de 
scenario's. 
• In een scenario met lage economische groei neemt de mobiliteit tot 2025 met 
43 % toe, indien geen rekening wordt gehouden met telecommunicatie. Indien 
wel rekening wordt gehouden met telecommunicatie, bedraagt de groei 40 %. Bij 
hoge economische groei bedragen de percentages 77 % en 69 %. 
• De invloed van substitutie- en generatie-effecten afzonderlijk is vergeleken 
met andere invloedsfactoren (bevolking, werkgelegenheid, autobezit en econo
mische ontwikkeling) vrij groot. Het totale effect van telecommunicatie is echter, 
doordat substitutie en generatie elkaar deels opheffen, niet zo groot vergeleken 
met de andere invloedsfactoren. 

Met betrekking tot het aantal verplaatsingen gelden in grote lijnen dezelfde 
conclusies als met betrekking tot de kilometrages. De veranderingen bij het 
aantal verplaatsingen zijn echter geringer dan bij het kilometrage; dit betekent 
dat de gemiddelde afstand per verplaatsing toeneemt. 
Per saldo treedt in alle drie de scenario's een vermindering van de groei van de 
mobiliteit op als gevolg van de telecommunicatie-invloed. Bij activiteiten met 
een min of meer verplicht karakter die met een zekere regelmaat worden ver-
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T a b e l 3 - Effecten van maatschappelijke ontwikkelingen (excl. telecommunicatie) en totaal (incl. telecom
municatie) op de mobiliteit in de scenario's in 2000 en 2025, in indexcijfers t.o.v. 1986 

2000 2025 
Scenario's Scenario's 

Effecten van H l H2 L H l H2 L 

Maatsch. ontwikkelingen op km. 135 135 114 177 177 143 
Totaal incl. telecommunicatie op km. 132 133 113 169 169 140 
Maatsch. ontwikkelingen op 
aantal verplaatsingen 118 118 108 136 136 118 
Totaal incl. telecom, op 
aantal verplaatsingen 117 117 108 129 134 118 

Tabe l 4 - Substitutie- en generatie-effecten op de mobiliteit in de scenario 's in 2000 en 2025 in percentages 
t.o.v. 1986 

2000 2025 
Scenario's Scenario's 

Effecten van H l H2 L H l H2 L 

Substitutie van km. - 4 - 4 - 2 - 2 6 - 2 3 - 8 
Generatie van km. 2 2 1 18 15 5 
Substitutie van verplaatsingen - 3 - 2 - 1 - 18 - 13 - 5 
Generatie van verplaatsingen 2 2 0 11 11 3 

richt, zoals werken en onderwijs, overheerst het substitutie-effect. In index-
punten uitgedrukt bedraagt het saldo van het effect van telecommunicatie op het 
woon-werkverkeer een substitutie van tussen de 4 en 9 punten in 2000 en tussen 
de 19 en 37 punten in 2025. Werken en privé-zaken worden in alle drie de 
scenario's het meest door telecommunicatie beïnvloed. Daartegenover staan de 
privé-activiteiten in de vrije t i jd en winkelen, die in alle drie de scenario's (als 
gevolg van de toegenomen hoeveelheid vrije t i jd) gegenereerd worden door 
telecommunicatie-invloeden. Dit betekent derhalve een verschuiving in het acti
viteitenpatroon die, behalve met een verschuiving in de aard van de activiteiten, 
mede met een verschuiving in tijdstippen en locaties gepaard zal gaan. 

Tabel 5 - Totaal-effect (incl. telecommunicatie) op het kilometrage per activiteit in de scenario's in 2000 
en 2025 in indexcijfers t.o.v. 1986 

2000 2025 
Scenario Scenario Scenario Scenario Scenario Scenario 

Activiteit H l H2 L H l H2 L 

Zaken 175 175 109 289 289 166 
Werk 131 131 , 0 , 135 135 112 
Onderwijs 117 117 109 121 129 118 
Privé-vrije t i j d 125 124 118 170 164 148 
Winkelen 128 129 123 173 179 160 
Privé-zaken 126 128 117 110 129 127 
Totaal 132 133 113 169 169 140 



Tabel 6 - Bijdrage van het telecommunicatie-ejfect aan het kilometrage per activiteit in de scenario's in 
2000 en 2025 in indexcijfers t.o.v. 1986 

Activiteit 
Scenario 

H l 
Scenario 

H2 

2000 
Scenario 

L 
Scenario 

H l 
Scenario 

H2 

2025 
Scenario 

L 

Zaken - 3 - 3 0 - 17 - 17 - 3 
Werk - 9 - 9 - 4 - 3 7 - 3 7 - 1 9 
Onderwijs - 1 - 1 - 1 - 19 - 11 - 3 
Privé-vrije t i jd + 2 + 1 + 1 + 18 + 12 + 7 
Winkelen 0 + 1 + 1 + 8 + 14 + 5 
Privé-zaken - 4 - 2 - 1 - 4 7 - 2 8 - 14 
Totaal - 3 - 2 - 1 - 8 - 8 - 3 

De mobiliteit neemt sterk toe tot 2000 en zal tot 2025 nog verder stijgen. Het 
kilometrage van het streekvervoer, langzaam verkeer en de autopassagiers ligt 
onder het gemiddelde in alle drie de scenario's, zowel in 2000 als 2025. 
De verschillen tussen de scenario's gebaseerd op een hoge economische groei 
zijn over het algemeen geringer dan de verschillen met het lage scenario. Het 
streekvervoer en het langzaam verkeer worden nog het minst beïnvloed door de 
scenario's; deze blijven op een constant laag niveau, het niveau van 1986. In 
2000 is het saldo van de telecommunicatie-effecten nog niet zo groot. In 2025 
blijken het kilometrage van de trein, auto en het streekvervoer het sterkst door 
de telecommunicatie-effecten beïnvloed te worden, vanwege het effect van tele
communicatie op lange-afstandsverplaatsingen. In scenario 1 ondervindt ook 
het kilometrage van het stadsvervoer de invloeden van de telecommunicatie, 
omdat het grotere telecommunicatiegebruik in dit scenario mede van invloed is 
op korte-afstandsverplaatsingen voor vrije-tijdsactiviteiten en winkelen. 

RESULTATEN GOEDERENVERVOER 

Aangezien het onderzoek betrekking heeft op de binnenlandse situatie, zijn 
alleen resultaten berekend voor het wegvervoer en de binnenvaart. Het aandeel 
van het goederenvervoer per spoor is zeer gering, voornamelijk op het buiten
land gericht en moeilijk te voorspellen. 
De volgende ontwikkelingen worden onderscheiden: 

a Bedrijfsinterne communicatie 
De invloed van de bedrijfsinterne communicatie zal vooral blijken uit de meer 
efficiënte organisatie van de transporten en een betere monitoring daarvan. 
Zowel in de hoge als de lage scenario's zal de bedrijfsinterne communicatie (dus 
ook de communicatie tussen verschillende vestigingen) ver zijn doorgevoerd. 
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Alleen de fasering zal verschillen. Budgetbeperkingen zullen de invoering in de 
2000-laag enigszins beperken. 

/; Communicatie tussen bedrijven 
Deze vorm van communicatie zal vooral van invoed zijn op voorraden (kleinere 
voorraden, vaker bestellen), op de aankoopplaats van goederen (meer informa
tie over de mogelijke aankoopplaatsen) en de 'papieren' afhandeling van trans
porten (paperless transport). 

c Communicatie met transportbedrijven 
Deze vorm van communicatie heeft invloed op de keuze van het transportbedrijf 
en op de vervoerwijze (goedkoper, sneller). Di t type communicatie heeft vooral 
een vermindering van het aantal lege kilometers tot gevolg. 

d Communicatie tussen transportbedrijven 
Bij een goede communicatie en samenwerking tussen transportbedrijven zullen 
mogelijkheden van bundeling van transporten, gecombineerd vervoer en het 
vinden van retourvracht tot een meer efficiënte transportsysteem leiden. De 
realisatie hiervan zal enigszins gematigd worden vanwege mogelijk verwachte 
concurrentienadelen, waardoor een optimale samenwerking achterwege zal bli j
ven. 

e Communicatie met transportmiddelen 
Communicatie met de transportmiddelen zelf schept mogelijkheden tot moni
toring van het transport en het snel doorgeven van andere ritinformatie. De 
invoering van deze vorm van communicatie stelt hoge technische eisen, bijvoor
beeld satelliet-communicatie, zodat zeker in het jaar 2000 de realisatiegraad nog 
laag zal zijn. 

ƒ Communicatie tussen infrastructuur en vervoermiddel 
Deze vorm van communicatie schept mogelijkheden voor navigatiesystemen 
(routebepaling), verhoging van de verkeersveiligheid en betere benutting van de 
infrastructuur. 
De communicatievormen c tot en met ƒ hebben betrekking op transport
bedrijven en transportmiddelen. Voor de weg en voor de binnenvaart zullen 
andere aannamen worden gedaan voor de realisatiegraad, vanwege de grote 
verschillen tussen deze bedrijfstakken. Enerzijds is er een groot verschil in 
transportsnelheid, anderzijds is in de binnenvaart veelal sprake van éénmans-

Voor het wegvervoer zal door telecommunicatie zowel substitutie als generatie 
van verplaatsingen optreden. De substitutie-effecten zijn belangrijker (per saldo 
3 tot 7 % minder kilometers). Vooral in het terugdringen van lege ritkilometers 
kunnen resultaten geboekt worden (20 tot 35 % besparing). De essentiële rol die 
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telecommunicatie binnen logistieke processen kan spelen, gevoegd bij de ten
dens tot afnemende verzendingsgrootte, leidt ook tot generatie van kilometers. 
Bij de binnenvaart neemt telecommunicatie een minder belangrijke positie in. 
Als gevolg van logistieke ontwikkelingen treedt per saldo een toename van het 
kilometrage van de binnenvaart op (4 tot 7 %), ook voor lege vaarten (3 tot 5 % ) . 

Tabel 7 - Verwachte effecten (tele-)communicatie: substitutie en generatie (procenten) 

Substitutie Weg Binenvaart 
Beladen Leeg Beladen Leeg 

2000 laag - 10 - 2 5 - 0 - 0 
2000 hoog - 13 - 3 2 - 0 - 1 
2025 laag - 17 - 3 8 - 1 - 3 
2025 hoog - 2 0 - 4 4 - 2 - 4 

Generatie Weg Binenvaart 
Beladen Leeg Beladen Leeg 

2000 laag + 8 + 8 + 4 + 4 
2000 hoog + 10 + 10 + 5 + 5 
2025 laag + 13 + 13 + 7 + 7 
2025 hoog + 16 + 16 + 8 + 8 

Totaal Weg Binenvaart 
Beladen Leeg Beladen Leeg 

2000 laag - 3 - 2 0 + 4 + 4 
2000 hoog - 4 - 2 5 + 5 + 5 
2025 laag - 6 - 3 0 + 6 + 3 
2025 hoog - 7 - 3 5 + 7 + 3 

GEVOLGEN VOOR ENERGIE EN M I L I E U 

Bij de berekening van het energieverbruik is het van belang rekening te houden 
met het aandeel van de brandstofsoorten in de prestatie per wegcategorie. 
Uit het bezit en gebruik van personenauto's (CBS, 1987) kan het aandeel per 
brandstofsoort in de totale prestatie worden afgeleid. 
Het brandstofverbruik voor 1986 is afgeleid uit het rapport van Tanja en 
Rijkeboer [13]. Verwacht wordt dat het brandstofverbruik in de toekomst nog 
behoorlijk zal dalen als gevolg van lichtere voertuigen, lagere rol- en wrijvings
weerstand en hoger rendement. In het onderhavige rapport wordt een schatting 
gemaakt voor het verbruik in 2010. Voor de tussenliggende periode zijn geen 
berekeningen uitgevoerd. Voor dit onderzoek wordt daarom uitgegaan van de 
volgende veronderstellingen: 

• Over de periode 1986-2010 wordt een gelijkmatige daling van het energiever
bruik verondersteld. Di t betekent dat tot 2000 60 % van de tot 2010 veronder
stelde reductie wordt bereikt. 
• Voor de periode na 2010 wordt aangenomen dat de reductie van het brand
stofverbruik minder snel zal gaan. 
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Voor de berekening van het brandstofverbruik in de binnenvaart is gebruik 
gemaakt van hetzelfde onderscheid als in het wegvervoer. Verbruikscijfers zijn 
afgeleid uit het rapport 'Energieverbruik en energiebesparing in verkeer en 
vervoer' ( N V I , 1982). Er zijn echter geen cijfers voor het energieverbruik in de 
toekomst beschikbaar. Om deze reden is aangenomen dat de brandstofbespa
ring in de binnenvaart in relatieve zin overeenkomt met de brandstofbesparing 
bij het goederenvervoer over de weg. 
Tot 2025 wordt een sterke mobiliteitsgroei verwacht; anderzijds zullen verder
gaande energiebesparingen per verreden kilometer worden gerealiseerd. Beide 
effecten spelen een rol in de energetische gevolgen van telecommunicatie. Zoals 
te verwachten heffen ook bij het energieverbruik substitutie- en generatie-
effecten elkaar ten dele op, maar zijn de substitutie-effecten per saldo groter. De 
resultaten zijn samengevat in tabel 8. 

Tabel 8 - Effect van telecommunicatie in energiegebruiksindices ten opzichte van de situatie zonder 
telecommunicatie 

Vervoerwijze H l H2 
2000 

L H l H2 
2025 

L 

Auto - 2 - 2 - 1 - 6 - 5 - 3 
Trein - 2 - 3 - 1 - 7 - 10 - 3 
Streek - 1 0 0 - 8 - 2 - 2 
Stad - 2 - 3 - 1 - 9 - 10 - 3 
Goederen weg - 7 - 7 - 5 - 9 - 9 - 8 
Goederen binnenvaart 5 5 4 5 5 6 

Totaal - 3 - 3 - 2 - 6 - 6 - 3 

Er zijn diverse milieugevolgen van de invloed van telecommunicatie op verkeer 
en vervoer aan te wijzen. Het belangrijkste is daarbij de luchtverontreiniging. 
Deze ontstaat rechtstreeks ten gevolge van energieverbruik. De overige effecten 
betreffen geluidshinder, versnippering van natuur en landschap en sloopafval. 
Bij luchtverontreiniging gaat het om de uitstoot van koolmonoxyde (CO), kool
waterstoffen (HC), stikstofoxyden (NOx), aërosolen (Aer), zwaveldioxyde 
(S02) en loodverbindingen (Pb-verb.). Daarnaast spelen de uitstoot van poly
cyclische aromatische koolwaterstoffen (uitlaatgassen en bandenslijtage) en 
zware metalen (uitlaatgassen) een rol. De geëmitteerde hoeveelheden van al 
deze stoffen hangen af van het aantal gereden kilometers en van de emissiefacto
ren, de uitstoot per gereden kilometer. De verreden kilometers en de invloed die 
telecommunicatie daarop uitoefent, zijn in het voorgaande geanalyseerd. De 
emissiefactoren hangen af van de technische mogelijkheden, in samenspel met 
door de overheid te stellen emissie-eisen. De emissiefactoren verschillen dus per 
stof, per vervoercategorie, per wegtype en per peildatum. Aangenomen is, dat 
ze scenario-onafhankelijk zijn. De emissiefactoren van 1986 zijn bekend. Op 
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grond van emissie-eisen die door de EG worden gesteld, zijn door extrapolatie 
de waarden voor 2000 en 2025 berekend (Tanja, Rijkeboer). 
De emissies van de aërosolen en zwaveldioxyde nemen toe of blijven gelijk, 
waarbij de groei van het vrachtverkeer een belangrijke rol speelt. De overige 
nemen af. De reductie van de diverse emissies ten gevolge van telecommunicatie 
zijn alle globaal in de orde van 5 % voor de hoge scenario's in 2000 en rond 10 % 
in 2025. Voor het lage scenario moeten de percentages worden gehalveerd. 
Ook hier geldt weer dat substitutie en generatie elk voor zich belangrijke effecten 
hebben, die elkaar deels compenseren. Het substitutie-effect is sterker dan het 
generatie-effect. 

CONCLUSIES 

In dit onderzoek heeft een kwantitatieve verkenning plaatsgevonden van de 
invloed van telecommunicatie op verkeer en vervoer. Gegeven de vele onzeker
heden omtrent de ontwikkeling van de maatschappij in het algemeen, is gekozen 
voor een benadering via scenario's en het hanteren van zoveel mogelijk be
staande bronnen. In de literatuur wordt geen éénduidig beeld geschetst van de 
kwantitatieve invloed van telecommunicatie. Daarom heeft INRO-TNO een 
aantal aannamen moeten doen met betrekking tot maatschappelijke ontwikke
lingen (bijvoorbeeld voor de gemiddelde verplaatsingsafstand voor diverse acti
viteiten) en de mate van toepassing van telecommunicatie. Uit al deze gegevens 
is een rekenmodel samengesteld. De waarde van de studie is niet gelegen in het 
nauwkeurig voorspellen van de telecommunicatie-invloeden, maar in het bieden 
van een kader voor het berekenen van telecommunicatie-invloeden, gegeven een 
aantal andere maatschappelijke ontwikkelingen. Zo is in deze studie uitgegaan 
van scenario's gebaseerd op een hoge en op een lage economische groei (CPB), 
terwijl in de praktijk veelal met een middenvariant rekening wordt gehouden. 
Met het model is het mogelijk ook andere scenario's door te rekenen. Nieuwe 
en andere cijfers over maatschappelijke ontwikkelingen en telecommunicatie 
kunnen betrekkelijk eenvoudig ingevoerd worden. 

Uit het onderzoek komt naar voren dat diverse maatschappelijke ontwik
kelingen erin resulteren dat de mobiliteit nog fors zal groeien in de toekomst. 
Telecommunicatie leidt in de periode tot 2000 nog niet tot al te grote effecten, 
maar dient niet onderschat te worden. Na 2000 zijn aanzienlijke substitutie
effecten te verwachten, vooral bij het personenvervoer. Ook de generatie van 
verplaatsingen is van grote betekenis, waardoor per saldo het substitutie-effect 
voor een belangrijk deel teniet wordt gedaan. Bij het personenvervoer worden 
vooral veel zakelijke en vrijetijdsverplaatsingen gegenereerd. De maatschappe
lijke opvattingen, sociaal-culturele invloeden, mogen daarbij niet onderschat 
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worden. De behoefte aan menselijk contact en ontplooiing speelt daarbij een 
belangrijke rol. Dank zij het gebruik van telecommunicatie wordt t i jd uitge
spaard, die voor een belangrijk deel benut wordt voor nieuwe activiteiten die met 
verplaatsingen gepaard gaan. Dit betekent derhalve een verschuiving in het 
activiteitenpatroon. Behalve met een verschuiving in de aard van de activiteiten, 
zal dit gepaard gaan met een verschuiving in tijdstippen (spitsuren) en locaties. 
Bij verplaatsingen met een verplicht karakter, zoals het woon-werkverkeer, 
overheerst het substitutie-effect. Di t zijn juist de verplaatsingen die in de spits
uren worden gemaakt. Substitutie kan derhalve belangrijk zijn voor het spitsver-
keer. Deze effecten zijn des te interessanter als ook de vervoerwijze in de analyse 
wordt betrokken. 
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E U R O P A R U B R I E K 

De Europese vervoerintegratie, in het bijzonder: actualiteiten. 

Prof . D r . M r . J . G . W . S I M O N S 

TEN GELEIDE 

De lopende reeks beschrijvingen van vervoertechnieken wordt deze keer onder
broken. Er is weer eens daadkracht getoond, met name door de EG-vervoer-
ministerraad van 4 en 5 december 1989; een waarlijke surprise! Er zijn een 
aantal besluiten genomen die niet onvermeld mogen blijven. Ze zijn van essen
tiële betekenis voor de verdere gang van zaken naar het uiteindelijke doel: een 
Gemeenschappelijk Vervoerbeleid. Dat het in de Europese Gemeenschap daar
mee ernst is, kan ook geconcludeerd worden uit het regelmatig terugkeren van 
de vervoerproblematiek op de Europese (Top)Raad, zo onlangs in Straatsburg 
op 8 en 9 december 1989. 
Allereerst noemt deze Raad - aanhakend bij de nog verse en hier in de volgende 
paragraaf te behandelen besluiten van de vakministers - 'het belang van de 
eerste besluiten betreffende de cabotage in het wegvervoer en van de richt
snoeren die voor de luchtvaart zijn vastgesteld'. De Raad wenst, dat er 'op dit 
laatste gebied een coherent beleid van de Gemeenschap komt en dat een af
doende oplossing wordt gevonden voor de oververzadiging van het luchtruim, 
teneinde de veiligheid van de gebruikers optimaal te garanderen. Er is extra 
vooruitgang noodzakelijk in de sectoren wegvervoer, luchtvervoer en zee
vervoer'. Deze laatste zin is nogal opvallend door zijn 'ferme' formulering. H i j 
geeft wel aan dat het menens aan het worden is, niet alleen met de interne markt, 
maar ook de noodzakelijke vervoerinbreng die daarbij hoort. 
Ook in CEMT-verband is belangrijk - en daarom hier vermeldenswaard -
(studie)werk verricht en op de vergadering van 22 en 23 november 1989 te Parijs 
geaccordeerd. 
In de volgende rubriek zal de reeks beschrijvingen van vervoertechnieken weer 
worden opgevat, tenzij er in de nabije toekomst weer verrassende ontwikke
lingen plaatsvinden. Zeker is al dat we zullen stilstaan bij de vervoeraspecten 
met Midden- en Oost-Europa, na de evenzeer verrassende en flitsende ont
wikkelingen eind 1989 in de landen achter het verdwenen IJzeren Gordijn. 
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ACTUALITEITEN 

A Europese Gemeenschap 
Ofschoon het resultaat van 4 en 5 december 1989 tussen de EG-vervoer-
ministers al langer in de lucht zat - omdat met name onder de bezielende leiding 
van de Franse President Mitterand (maar ook van Delors, Voorzitter van de 
Europese Commissie, tevens Fransman) het Franse voorzitterschap van de 
Raad 'coüte que coüte' met resultaten moest komen - was het een goede 
surprise. Van Franse zijde kon ineens wel op het punt van de cabotage in het 
wegvervoer een aantal - eerder onoverkomelijke - hobbels genomen worden. 
Daardoor kwam de stemverhouding in de Raad zo te liggen, dat West Duitsland 
en Griekenland een besluit niet langer konden tegenhouden. Zo kwam bij de 
cabotageregeling, die op 1 ju l i 1990 zal ingaan, het aantal vergunningen op 
15.000 en dan nog wel geldend voor 2 maanden. Overigens moesten deze worden 
omgezet in maandvergunningen, zodat feitelijk een verdubbeling van de 
oorspronkelijke voorstellen tot stand kwam. Met daarvan 3684 maand
vergunningen voor Nederland, respectievelijk 2604 voor België, kunnen in het 
vervolg 307 Nederlandse, respectievelijk 217 Belgische vrachtauto's het gehele 
jaar cabotage (de zuiverste vorm van uitvoer van vervoerdiensten) verrichten. 
Deze regeling is nog maar een klein begin door de beperkte omvang van het 
contingent ( ± 2 % van de internationaal rijdende Nederlandse vrachtwagens) 
naar volledige cabotage. Het percentage (zie hierna bij CEMT-studie) vracht
auto's, dat nu nog leeg binnen de EG rijdt, kan echter omlaag, zeker nu in de 
regeling ook is opgenomen dat de vergunningen de komende twee jaar cumula
tief met tenminste 10 % worden verhoogd, naargelang de gemiddelde ont
wikkeling in het binnenlands goederenvervoer over de weg in de Lidstaten (op 
basis van de beschikbare communautaire statistische gegevens, lineair te ver
delen). De cabotage is bovendien aan voorwaarden (overigens limitatief op
gesomd) onderhevig. Zo moet in het ontvangende land voldaan worden aan de 
regels inzake de nationale tarieven en contractuele voorwaarden van het ver
voer; afmetingen en gewichten (de technische normen blijven internationaal 
georiënteerd), voorschriften inzake het vervoer van sommige categorieën goe
deren, zoals gevaarlijke goederen, bederfelijke levensmiddelen, levende dieren; 
de verkeersregels; r i j - en rusttijden, alsmede de BTW op vervoerdiensten. Door
dat een voorstel om hieraan ook de voertuigenbelasting (verkeersbelasting) toe 
te voegen werd afgestemd, is onomstreden geworden dat bijvoorbeeld de motor
rijtuigenbelasting slechts in het thuisland verschuldigd is. 

Teneinde een concentratie van cabotage-activiteiten in één Lidstaat te voorko
men, is de volgende bepaling opgenomen. Wanneer de Commissie aan de hand 
van gegevens van de Lidstaten constateert dat het aantal dagen dat in een 
Lidstaat aan cabotage-activiteiten wordt besteed meer bedraagt dan 30 % van 
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het totale aantal dagen waarop de cabotagevergunningen van de 12 Lidstaten 
betrekking kunnen hebben, of het volume in ton/kilometers meer dan 30 % 
bedraagt van het totale volume in dit kader gerealiseerde ton/kilometers, de 
Commissie deze situatie, op verzoek van de desbetreffende Lidstaat, bestudeert 
met raadpleging van de andere Lidstaten. Doel is daarbij te bekijken of er hier 
van een ernstige verstoring sprake is, zodat vrijwaringsmaatregelen moeten 
worden genomen. Gezien het grote percentage wat is aangehouden over de 
gehele cabotage in de EG, valt er echter niet snel te vrezen voor marktverstoring. 
Het ziet er naar uit dat deze eerste bescheiden stap geruststellend kan gaan 
werken, zodat in 1992 het beraad over de definitieve cabotageregeling, die dan 
echter wel zal moeten passen in het kader van artikel 59 en 60 van het EG-ver¬
drag, soepel kan worden aangenomen. De 'koudwatervrees' die tot op heden 
heeft bestaan, zal dan hopelijk zijn weggeëbd. 
Nog meer resultaten op het wegvervoergebied: een regeling van de beroepsoplei
ding voor het vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg waarbij de ADR-
regeling, al dan niet bijgewerkt in 1992, voldoende is om in de andere Lidstaten 
te rijden. Overigens zal op Duits verzoek expliciet in de teksten komen, dat aan 
eigen onderdanen een meer stringente regelgeving kan worden opgelegd; een 
overbodige toevoeging omdat dit punt van zogenaamde positieve discriminatie 
reeds gemeenschapsgoed is. Wel staat inmiddels vast, dat de Duitse wens om 
die stringentere eisen ook aan buitenlanders te kunnen opleggen, niet is gehono
reerd. Eveneens werd overeenstemming bereikt over het zonder minimum tijds
limiet gebruiken van gehuurde voertuigen zonder bestuurder voor het vervoer 
van goederen over de weg. Het eigen vervoer zal echter vooralsnog niet van 
verruiming van de mogelijkheden kunnen profiteren. Het formele besluit wacht 
nog op het advies van het Europese Parlement en van het Economisch Sociaal 
Comité. 

De vervoerministerraad nam verder een beslissende stap in de verdere vooruit
gang van de Europese luchtvaart. Hi j onderschreef een aantal richtsnoeren voor 
de 'tweede fase liberalisatie luchtvervoer tot aan 1993'. Hierbij wordt echter al 
feitelijk aangegeven welke principes en doelstellingen in de eindfase zullen 
worden doorgevoerd, namelijk: volledige liberalisatie van passagiers- en vracht
vluchten; gezamenlijke politiek ten opzichte van derde landen, in de tweede fase 
in het bijzonder met Scandinavië en overige EFTA-landen, alsmede het streven 
naar een technisch en sociale harmonisatie. Intussen zal er een verruiming 
komen van de bilaterale capaciteitverdelingen met 7,5 % per jaar. De marge bij 
deze verdeling was vanaf 1 oktober al 60 % -40 %. Daarbij komt dat, van de nog 
bestaande beperkingen al worden uitgezonderd kleine vliegtuigen - nog nader 
te besluiten met een maximum capaciteit van 70 of 100 stoelen - die een 
lijndienst onderhouden tussen regionale luchthavens of tussen zogenaamde 
'hubs' (grotere luchthavens) en regionale luchthavens. Ook het nu al bestaande, 
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doch weinig toegepaste, zonesysteem zal verruimd en daardoor versoepeld 
worden. 
Het door de Commissie voorgestelde systeem van de 'double disapproval' bli jf t 
doelstelling voor 1993. Dat wil zeggen dat een door maatschappijen voorgesteld 
tarief slechts wordt afgekeurd, wanneer beide overheden dat doen. In de tussen
periode zullen de mogelijkheden voor kortingtarieven worden verrruimd. Het is 
nu aan de Raad om dit politieke akkoord onder Iers voorzitterschap om te 
zetten in adequate regelgeving. 
Het gaat erop lijken dat de luchtvaart de zeevaart, die al eerder een Europees 
tintje had gekregen, in Europese resultaten zal passeren. Immers, in deze Raad 
kwam het op zeevaartterrein, met name wat de cabotage betreft en de onder
handelingen met West- en Midden-Afrika inzake ladingsreservering middels de 
zogenaamde 'freightbureaus', niet verder dan het constateren van moeilijk
heden. Wel ging de Raad akkoord met een werkprogramma inzake de haven
staatcontrole, voedselhulpverlening, de regelgeving van consortia, multimodale 
transporten, de juridische status en intracommunautaire registeroverschrijving 
van schepen en het vrije verkeer van zeelieden. 

B CEMT-Werkzaamheden 
In de gewone novemberzitting van de Europese Conferentie van Vervoer-
ministers (CEMT) te Parijs werden Hongarije en Polen toegelaten tot de werk
zaamheden, zij het als waarnemer. Dat wil zeggen: Hongarije nam voor het eerst 
deel aan vergaderingen, terwijl tijdens de vergadering werd besloten dat Polen 
zou toetreden in dezelfde hoedanigheid als Hongarije. Hiermede loopt deze 
intergouvernementele organisatie voorop in de vervoerwereld met naar het 
Oostblok gerichte contacten. 
Soms worden er echter wel afspraken gemaakt die bindend zijn, zoals een 
multilateraal contingent voor het wegvervoer, dat deze keer voor de perifeer 
liggende landen zoals Finland, Ierland, Noorwegen, Portugal en Zweden met 8 
jaar vergunningen per land werd uitgebreid. Een algemene, substantiële ver
hoging werd helaas geblokkeerd door Oostenrijk. 
Een andere bijzonderheid van deze bijeenkomst was een voor de eerste keer 
gezamenlijke bespreking met de Ministers of hun vertegenwoordigers van mi
lieuzaken uit de deelnemende landen. Men zou verwachten dat zo'n groot 
gezelschap, met soms ver uit elkaar liggende standpunten, niet direct al tot 
unanieme uitspraken komt. Niets is echter minder waar: een vi j f pagina's 
tellende resolutie werd unaniem aangenomen. Onder meer wordt daarin - be
moedigend - de vrije keuze van de verlader als principe onderlijnd. Daarnaast 
behoort echter een ecologisch juist transportsysteem ook tot de verantwoorde
lijkheden van de verlader, gedeeld met die van de automobiel- en brandstof
industrie en die van de overheden. De resolutie beveelt vervolgens een aantal 
maatregelen en onderzoek aan op gebieden zoals de emissiecontrole bij voer
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tuigen; verbetering van het gebruik en onderhoud van voertuigen; brandstof
verbetering vanuit milieu-oogpunt; de verkeersbegeleiding, zowel in het alge
meen als in stedelijke gebieden; de vervoerpolitiek, waaronder de stimulering 
van het gebruik van een andere modal-split en de infrastructuur, zowel voor wat 
betreft de planning, design als beoordeling van nieuwe wegen. 
Er komt zelfs een hoorzitting van de ministers met de automobiel- en brandstof
industrie. Een werkgroep werd tenslotte opgericht om, in nauwe samenwerking 
met de OESO, de resolutie uit te voeren en nieuwe voorstellen te doen. Binnen 
twee jaar zal een en ander worden geëvalueerd. 
Het echte CEMT-werk komt tot uiting door de rapporten en studies die worden 
uitgebracht. Zo werd over het internationaal goederenvervoer over de weg een 
overzicht van de prestaties en de fiscale lasten die met het grensoverschrijdende 
wegvervoer verband houden, in statistiekvorm gepresenteerd. Hierdoor kan 
voor ieder land het in het buitenland geëffectueerde wegvervoer worden be
rekend en kunnen de ontvangsten die, met uitzondering van lokale belastingen, 
uit belastingen afkomstig zijn, worden vastgesteld (zie tabel). 
Het betreft hier de lasten die door een vrachtwagen in het buitenland moeten 
worden opgebracht. Hierbij komen natuurlijk nog de nationale belastingen, 
zoals motorrijtuigenbelasting, die een belangrjke rol in de concurrentieverhou
dingen spelen. Want de territoriale lasten doen dat niet, wanneer ze zonder 
discriminatie tussen de nationale en buitenlandse wegvervoerondernemers 
wordt geheven. 
In het rapport wordt de conclusie getrokken dat het duidelijk is dat een harmoni
satie tussen de CEMT-leden op belastinggebied in het wegvervoer, noodzakelijk 
is; met name voor wat betreft de motorrijtuigenbelasting, ofschoon deze in 
nauwe relatie staat met de brandstofbelastingen, tollen en andere lasten. Eén 
belasting harmoniseren zal echter niet veel oplossen, maar moet bekeken wor
den in relatie met de andere lasten, teneinde toeneming van de discrepantie te 
vermijden. Heel expliciet stelt het rapport dat politieke acties op dit gebied, met 
name in de CEMT, eigenlijk niet meer zonder nauwe samenwerking met de 
EG-autoriteiten kunnen worden ondernomen en zowel elementen van het na-
tionaliteits- als van het territorialiteitsprincipe moeten behelzen. 

Een tweede rapport betrof de wijze waarop leeg rijden bij het internationale 
wegvervoer kan worden vermeden. Statistisch materiaal geeft niet altijd onder
scheid aan tussen binnenlandse en internationale ritten, maar de afstand van de 
beladen reis staat in verhouding tot het percentage van de corresponderende 
lege rit. Als voorbeelden worden de volgende cijfers genoemd: in Frankrijk 
wordt geschat dat bij lange ritten 15% leeg rijdt (terwijl het algemeen ge
middelde 29 % leeg is); in Yoegoslavië rijdt bij de internationale lange ritten 
15 % en bij de korte ritten 30% leeg; in Noorwegen rijdt in het binnenlands 
verkeer 41 % leeg, terwijl in Zwitserland bij het transitverkeer 20 % leeg rijdt. 
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Tabel 1 - Territorial taxes and charges paid by foreign goods vehicles on the territory of 17 ECMT Member States for 1986 (with the haulage output of 1984) 

Reference Haulage output of Revenues from motor fuel tax Revenues from general territorial Revenues from road tolls Total territorial revenues in 
Country foreign vehicles on the (1984/1986) taxes and charges in the (1984/1986) reference countries 

territory of the reference country (1984/1986) 
reference country (1984/1986) 

(1984) 
Absolute Specific Absolute Specific Absolute Specific Absolute Specific 

(mio tkm) (mio E C U ) (ECU/1000 tkm) (mio E C U ) (ECU/1000 tkm) (mio E C U ) (ECU/1000 tkm) (mio E C U ) (ECU/1000 tkm) 

D 22658 92,032 4,06 2,345 0,10 - - 94,377 4,16 
F 21321 41,361 1,94 0,263 0,012 90,259 4,23 131,882 6,18 
I 10945 63,637 5,81 3,576 0,33 40,370 3,69 107,583 9,83 
N L 3013 21,541 7,15 - - - - 21,541 7,15 
B L E U 5248 38,101 7,26 - - - - 38,101 7,26 
U K 2890 11,228 3,89 - - - - 11,228 3,89 
I R L 27 0,103 3,85 - - - - 0,103 3,85 
D K 1392 - - - - - - - -
GR 382 2,953 7,73 - - 0,915 2,40 3,868 10,13 
E 2259 16,157 7,15 - - 4,990 2,21 21,147 9,36 
P 149 0,827 5,55 - - 0,170 1,14 0,997 6,69 
A 3114 1,919 0,62 70,626 22,68 16,494 5,30 89,039 28,59 
CH 1016 0,750 0,74 8,242 8,11 - - 8,992 8,85 
N 694 0,477 0,69 11,419 16,45 - - 11,896 17,14 
S 3551 2,031 0,57 16,856 4,75 - - 18,887 5,32 
SF 370 0,705 1,90 1,753 4,74 - - 2,458 6,64 
Y U 3172 9,210 2,90 25,408 8,01 3,933 1,24 38,551 12,15 

82201 303,033 3,69 140,488 1,71 157,131 1,91 600,652 7,31 

Bron: CEMT. 



Ook maakt het nogal wat uit of voor eigen rekening of als beroepsvervoerder 
gereden wordt. In Frankrijk laat een overzicht van 1987 29 % lege ritten zien, 
te onderscheiden in 22 % voor het beroeps- of huurvervoer en 34 % voor eigen 
rekening. In Luxemburg is het onderscheid bij het internationale vervoer nog 
groter, namelijk 43 % bij eigen rekening en 28 % bij het beroepsgoederen-
vervoer. 
In het algemeen kan ook worden gesteld dat volgens de statistieken er meer lege 
ritten zijn bij bilateraal vervoer dan het transitvervoer, voor Duitsland bijvoor
beeld 34 % bij bilateraal vervoer en maar 8 % bij het transitvervoer. 
Vervolgens gaat het document in op maatregelen die tot verbetering van de 
situatie zouden kunnen leiden, zoals transparantie van de markt, commerciële 

Tabel 2 - Enige gegevens binnenvaart 1987 

RIJN D O N A U 

- Bevaarbare lengte 
- Vaarbekken 
- Bevolking 

- Vloot goederenvervoer 
(zonder slepers, duwboten) 
Aantal 
Laadcapaciteiten 
Motorvermogen 

- Aandeel motorvermogen 
(volgens laadvermogen) 
Waarvan motorschepen 
Aantal 
Laadvermogen 
Motorvermogen 

- Waarvan duwbakken/tankschepen 
Aantal 
Laadvermogen 

- Sleepboten, duwboten 
Aantal 
Motorvermogen 

- Goederenvervoer 
waarvan nationaal 
waarvan rivier/zeeverkeer 

- Afgelegde ton kilometers 

- Gemiddelde afstand van het vervoer 

- Dichtheid van het vervoer 
(in duizend ton-km per uur) 

- Ondernemingen 

- Onafhankelijke rederijen 

- Maximale capaciteit duwstellen 
(2 duwboten = 3500 ton) 

900 km 
6.000 k m 
140 miljoen 

11,085' 
10,51 mi l j . ton ' 
3,39 mi l j . k w ' 

76% 

8,452' 

6,37 mil j . ton ' 
2,69 mi l j . k w ' 

1,070' 
2,22' 

470 
0,29 mi l j . kw 

279 mi l j . ton 
104 mi l j . ton 
5 mi l j . ton 

58,1 mil jard t-km 

208 km 

64,600 

diversen 

diversen 

4-6 duwboten 

2.400 km 
2.800 km 
86 miljoen 

4,491 
4,74 mi l j . ton 
3,07 mil j . kw 

11% 

365 
0,45 mil j . ton 
0,27 mil j . kw 

2,157 

2,93 mi l j . ton 

957 
0,52 mi l j . kw 
92 mi l j . ton 
61 mi l j . ton 
11 mi l j . ton 
26,6 miljard t-km 

290 km 

11,100 

1 onderneming per land 

geen 

2-9 duwboten 

De Franse vloot stand 1985. 
CEMT. 
Donaucommissie. 
Centrale Commissie voor de Rijnvaart. 
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Tabel 3 - De Donouvloot, overzicht 1987 

Motorschepen Sleepschepen Duwbakken Totaal 

Aantal Laadver Motorver Aantal Laadver Aantal Laadver Aantal Laadver
mogen (1000 t) mogen (1000 t) mogen (1000 t) mogen (1000 t) mogen (1000 t) 

Sovjet Unie 80 289 188 108 163 698 723 886 1.175 
Roemenië 100 35 21 897 481 587 967 1.584 1.483 
Bulgarije - - - 74 86 169 266 243 352 
Yoegoslavië 81 67 30 470 272 334 413 885 752 
Hongarije 62 31 9 193 138 127 175 382 344 
Tsjechoslowakije 12 24 14 79 75 158 248 249 347 
Oostenrijk 3 44 (38) 50 (48) 34 (32) 104 (43) 85 (43) 65 (97) 108 (142) 213 (178) 243 (233) 
West-Duitsland 25 14 11 5 4 19 27 49 45 

Totaal Donau 2 404 510 307 1.930 1.304 2.157 2.927 4.491 4.741 

Totaal R i j n ' 9.773 7.977 3.385 242 311 1.070 2.219 11.085 10.507 

1 De Franse vloot stand 1985. 
2 De gegevens van de Donauoeverstaten bevatten gedeeltelijk ook dienstvaartuigen. 
3 Voor Oostenrijk zi jn de sleepboten met hulpmotorvermogen ingedeeld bij de sleepschepen. 

Volgens de C E M T statistiekstructuur zou de Oostenrijkse vloot zi jn samengesteld als aangegeven tussen haakjes. 



Tabel 4 - Het aantal motorschepen voor droge lading, duwbakken/tankschepen en duwboten die kunnen 
worden gebruikt op Rijn/MainjDonauverbinding 

Gewone motorschepen Duwbakken Duwboten 
1000-1499 t 1500-2999 t 1000-1499 t 1500-2999 t 751-1125 kw 

Ri jn 
- Aantai 1456 535 52 776 = 50 
- Laadvermogen (1000 t) 1756,7 1031,6 69,4 1851,7 
- Motorvermogen 

totaal/gemiddelde (1000 kw) 740,3/0,508 417,7/0,781 

Donau 
- Aantal 70 43 672 931 63 
- Laadvermogen (1000 t) 92,7 86,5 815,4 1606,0 -
- Motorvermogen 

totaal/gemiddelde (1000 kw) -0,750 -n,o - - 55,75/0,885 

organisatie, vrachtenbeurs via telematica. Maar ook een soepele capaciteits
regeling van het wegvervoer, door bijvoorbeeld het laten groeien van multi
laterale quota's en driehoeks- of drielandenvervoer, het toestaan van cabotage, 
het naar elkaar toe gaan van de maten en gewichten voor voertuigen, kunnen 
hierbij duidelijk positief werken. 
Naast dit rapport heeft de CEMT zich ook nog uitgesproken over een gemeen
schappelijke strategie en coördinatie voor de ontwikkeling van het gecom
bineerde vervoer in Europa, in het bijzonder de coördinatie van de nationale 
investeringsplannen, de normalisatie van het transportmaterieel en de financiële 
mechanismen die voor de noodzakelijke investeringen vereist zijn. Op korte 
termijn zou tot uniforme normen moeten worden gekomen voor wat betreft de 
afmetingen van containers en voertuigen. 
Een derde belangrijke studie gaat over het vervoer op binnenwateren, op grond 
waarvan een resolutie aangenomen is. Daarin worden, nadat de eigen karak
teristieken van de diverse binnenvaartmarkten zoals de Rijnvaart, het noord-
zuidverkeer en de Donauvaart zijn geschilderd, gedachten ontwikkeld over de 
harmonisatie van de verschillende wijzen van commerciële organisatie en hoe 
de bestaande reglementen te wijzigen om tot een grotere liberalisatie te komen. 
Voldoende onderhoud, maar ook verbetering van de bestaande netten en het 
creëren van nieuwe infrastructuur voor grote capaciteit zullen de voordelen van 
de vaarwegen naar voren doen komen. Uitgebreid gaat het rapport in op de 
ontwikkelingen van de Rijn-Main-Donauverbinding die binnenkort geopend 
wordt en de dan broodnodige harmonisatie van beide regimes. Er wordt zelfs 
aandacht besteed aan de mogelijke risico's van verstoring van bestaande mark
ten, die bij de toevoer van capaciteit van de Donauvloten zou kunnen ontstaan. 
Het rapport stelt ons in staat - in aanvulling op de eerdere beschrijving van de 
Westeuropese binnenvaart - binnen te dringen in het toekomstig belangrijker 
wordend Midden- en Oost-Europa. De volgende overzichten mogen daartoe 
dienen. 
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S T A T I S T I S C H E R U B R I E K 

D r s . J. S C H A L E N 

VERKEER EN M I L I E U 

De milieuproblematiek staat de laatste jaren in het middelpunt van de belang
stelling. Strengere controle op de naleving van veiligheidsvoorschriften ten aan
zien van het behoud van het milieu en de hernieuwde invoering van de maxi
mumsnelheid op autosnelwegen, behoren tot de meest besproken discussie
punten in brede lagen van de maatschappij. 
Snelheidsbeperkingen vormen niet de enige manier waarop belasting van het 
milieu door verkeer en vervoer wordt verminderd. 
De ontwikkeling van schonere motoren en de invoering van wettelijke be
palingen ten aanzien van de samenstelling van brandstof hebben de luchtveront
reinigende emissies door het wegverkeer doen afnemen. 
Zonder te streven naar een volledige opsomming, komen in het navolgende een 
aantal vormen van 'milieubelasting' door verkeer en vervoer aan de orde, waar
bij uitkomsten en conclusies uit op dit terrein verricht onderzoek worden ge
bruikt. Onderscheid wordt gemaakt tussen directe, d.w.z. kwantificeerbare be
lasting van het milieu door verkeer en vervoer en indirecte belasting van het 
milieu, waar het effect van verkeer en vervoer niet in cijfers wordt uitgedrukt. 

DIRECTE BELASTING V A N HET M I L I E U 

Ruimtebeslag 
Bijna 4 % van de totale oppervlakte van Nederland wordt in beslag genomen 
door verkeersterrein (verharde en onverharde wegen, spoorwegen en vlieg
velden): ten opzichte van 1970 is dat een verdubbeling. 
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Energieverbruik door het wegverkeer 
In tabel 1 is het energieverbruik in het wegverkeer verdeeld naar soort energie
drager (brandstof). 

Tabel 1 - Energieverbruik (in PJ) door het wegverkeer naar energiedrager 

Totaal Energiedrager Totaal 

Benzine Dieselolie L P G 

1978 268,5 174,6 81,1 12,7 
1982 276,3 150,8 93,9 31,6 
1986 296,9 145,7 116,2 34,9 
1987 307,3 148,8 120,9 37,5 
1988 326,5 154,5 133,8 38,2 

• het totale, directe energieverbruik is in de periode 1978-1988 met bijna 22 % 
toegenomen tot 326,5 PJ 
• vanaf 1982 bedraagt het aandeel van LPG in het totale verbruik 12 %; 
• hoewel het benzineverbruik de laatste jaren weer toeneemt, is het aandeel in 
het totale verbruik afgenomen tot 47 %, geheel ten gunste van het aandeel van 
dieselolie. 

Tabel 2 - Energieverbruik naar voertuigcategorie, 1988 

Totaal 
P J 100% 

Benzine 
P J 

Dieselolie L P G 

Totaal 326,5 100 154,5 133,8 38,2 
Waarvan door: 

Motor- en bromfietsen 2,7 1 2,7 - -
Personenauto's 214,2 66 144,4 33,2 36,5 
Autobussen 7,0 2 0,0 7,0 0,0 
Vrachtvoertuigen 99,0 30 6,9 90,4 1,7 
Speciale voertuigen 3,6 1 0,4 3,2 0,0 

De aandelen van de verschillende voertuigcategorieën in het energieverbruik 
lopen sterk uiteen. Met 66 % van het totaal heeft de categorie personenauto's 
het grootste aandeel. 
Zowel het verbruik van LPG als van benzine kan vrijwel geheel worden toe
geschreven aan de personenauto's. 

Luchtverontreinigende emissies door het wegverkeer 
In tabel 3 worden de verschillende vormen van luchtverontreinigende emissies 
weergegeven, voor 1988 onderverdeeld naar een aantal kenmerken. 
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Tabel 3 - Luchtverontreinigende emissies door het wegverkeer 

Kool
monoxyde 

Vluchtige 
organische 

stoffen' 

Stikstof
oxyden2 

Aërosolen 3 Zwavel 
dioxyde 

Lood-
verbindingen4 

min kg 
Totaal 
1070 1470 280 147 13 16 1,7 
1975 1450 280 194 16 15 2,6 
1980 1000 226 277 25 15 1,7 
1985 763 194 271 28 11 1.2 
1986 737 193 281 31 13 0,80 
1987 722 193 285 33 14 0,34 

1988 723 198 299 36 15 0,34 

W.V. 
Personenauto's 581 135 165 12 4,9 0.32 
Motortweewielers 29 4,6 0,1 0,1 0,0 0,00 
Bromfietsen 15 9,5 0.1 0,1 0,0 0,00 
Autobussen 5,3 3,9 9,1 2,1 0,7 0,00 
Lichte bedrijfsvoertuigen 5 50 14 12 4,5 1,8 0,02 
Zware bedrijfsvoertuigen 6 43 31 113 16 7.9 0,00 

W.V. 
7.9 

Bebouwde kom 392 120 79 20 6,1 0.13 
Autosnelwegen 132 30 140 7,4 -
Overige wegen 199 47 80 8,3 

W.V. 
Benzine 612 135 134 3,1 1,6 0.34 
Diesel 91 48 142 32 14 0,00 
LPG 20 16 23 0,5 0,0 0,00 

' Inclusief verdamping van motorbrandstoffen uit voertuigen. 
2 Uitgedrukt in stikstofdioxyde. 
3 Vaste en/of vloeibare deeltjes van microscopische afmetingen die in de lucht blijven zweven (o.a. roet). 
4 Uitgedrukt in lood (Pb). 
5 Bedrijfsvoertuigen t/m 3500 kg GWV. 
6 Bedrijfsvoertuigen boven 3500 kg G W V (exclusief autobussen). 



Bij tabel 3 kunnen de volgende kanttekeningen gemaakt worden: 

• in 1988 is er een eind gekomen aan de gestage daling van de emissies van 
koolmonoxyde en vluchtige organische stoffen door personenauto's: het effect 
van schonere motoren is teniet gedaan door de sterk toegenomen verkeers
prestatie; 
• de emissie van stikstofoxyden neemt na een vrij stabiel niveau in de periode 
1980-1985 sinds 1986 weer toe, hetgeen vooral toe te schrijven is aan de sterke 
toename van het vrachtverkeer: ook bij de emissie van stikstofoxyden geldt dat 
het effect van schonere motoren door de gestegen verkeersprestatie teniet is 
gedaan. 
• de emissie van aërosolen is in de loop der jaren gestegen door de sterke 
toename van het aantal personen- en bestelauto's met een dieselmotor en door 
de stijging van de verkeersprestatie van zware bedrijfsvoertuigen (bijna alleen 
dieselmotoren). Dieselmotoren emitteren aanzienlijk meer aërosolen dan 
benzine/LPG-motoren. 
• de emissie van loodverbindingen is verminderd door het verlagen van het 
wettelijk toegestane loodgehalte van de benzine van 0,40 tot 0,15 gram/liter per 
1 oktober 1985 en door de invoering van de loodvrije benzine na 1985. Ook het 
in de loop der jaren zuiniger worden van de motoren en de overschakeling van 
benzine op dieselolie en LPG, welke geen lood bevatten, hebben bijgedragen tot 
de vermindering. 

Autowrakken 
Jaarlijks komt bijna 10 % van het motorvoertuigenpark bij de sloop terecht. 
Op de hiervoor benodigde autowrakkenterreinen kan olie weglekken en kunnen 
zware metalen vrijkomen die bodem en grondwater verontreinigen; voorts ont
staat er als afvalprodukt bij het versnipperen en samenpersen van autowrakken 
een hoeveelheid shredderstof die onder de Wet Chemische Afvalstoffen valt. 

Vervoer van gevaarlijke stoffen 
Stoffen die reeds in betrekkelijk kleine hoeveelheden schade of ernstige hinder 
kunnen opleveren voor het milieu of voor de gezondheid van de mens of die 
kunnen leiden tot schade aan goederen en materialen, worden 'gevaarlijke 
stoffen' genoemd. 
Met name de ontwikkeling van de chemische industrie heeft ertoe bijgedragen, 
dat steeds meer (milieu)gevaarlijke stoffen worden verplaatst: 
het totale (binnenlands en grensoverschrijdend) vervoerde gewicht aan gevaar
lijke stoffen binnen Nederland is de afgelopen 20 jaar vrijwel verdubbeld. 
De vervoerprestatie m.b.t. het vervoer van gevaarlijke stoffen bedroeg in 1987 
bijna 10% van het totale binnenlands goederenvervoer, waarbij het in twee
derde deel ging om het vervoer van brandbare vloeistoffen. 
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Uit tabel 4 blijkt dat ruim de helft van het vervoer van de gevaarlijke stoffen door 
de binnenvaart is verricht, bijna 40 % door het wegvervoer en de rest per spoor. 

Tabe l 4 - Binnenlands vervoer van gevaarlijke stoffen per vervoertak' 

1983 11984 1985 1986 1987 

min ton 
Totaal 416 435 430 453 463 
w.o. gevaarlijke stoffen 27 28 29 32 31 
Binnenvaart 
Totaal 77 81 81 84 94 
w.o. gevaarlijke stoffen 12 14 15 18 18 
Spoorvervoer 
Totaal 5 6 6 5 5 
w.o. gevaarlijke stoffen 2 2 2 2 2 
Wegvervoer 
Totaal 334 348 344 364 364 
w.o. gevaarlijke stoffen 12 12 12 13 12 

mld tonkm 
Totaal 25 27 26 28 29 
w.o. gevaarlijke stoffen 2,5 2,7 2,5 2,7 2,7 
Binnenvaart 2 

Totaal 7 7 7 7 7 
w.o. gevaarlijke stoffen 1,1 1.4 1,2 1,4 1,4 
Spoorvervoer 
Totaal 1 1 1 1 1 
w.o. gevaarlijke stoffen 0,4 0,4 0,4 0,3 0,3 
Wegvervoer 
Totaal 17 18 18 19 20 
w.o. gevaarlijke stoffen 0,9 1,0 0,9 1,0 1,0 
1 Exclusief de A D R klassen 4.1 en 6.2. 

2 Berekend cijfer. 

INDIRECTE BELASTING V A N HET M I L I E U 

Verbruik van grondstoffen 
Voor de wegenbouw zijn grote hoeveelheden zand en grind nodig; 
metalen worden gebruikt voor het vervaardigen van voertuigen, bruggen, etc. 

Waterver on trein iging 
Olie- en ladingsrestanten en spoelwater van olietankers verontreinigen het 
oppervlaktewater. 

Vsrc^tJ-drdsktg '•: r y - s. g',:;vV.."".r 
Behalve via autowrakkenterreinen worden bodem- en grondwater verontreinigd 
door het gebruik van onkruidbestrijdingsmiddelen in wegbermen en van zout 
voor de gladheidbestrijding. 
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Indirect ruimtebeslag 
Door geluid- en stankhinder worden gebieden in de omgeving van grote ver-
keersroutes niet meer als woongebied gebruikt. 

Schade aan bodem, flora en fauna 
Het afsluiten en verdichten van de bovenlaag heeft gevolgen voor wortel
systemen; diersoorten kunnen worden bedreigd, doordat hun biotoop door de 
aanwezigheid of de aanleg van een weg verdwijnt of wordt verstoord. 
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B O E K B E S P R E K I N G S R U B R I E K 

Algemene Voorwaarden getoetst door Mr. M.A.L. Verhoeven, Serie Recht en 
Praktijk nr. 52, Kluwer, Deventer, 1989. Omvang X V I + 187 pp. Prijs ƒ 6 5 , -
(Abonnees ƒ52 , - ) . 

1 Deze publikatie is een omwerking van een aan de K U N geproduceerde 
doctoraalscriptie onder supervisie van Mr. D.W.F. Verkade, hoogleraar te 
Nijmegen. Diegenen die zich nader willen oriënteren op het voor de dagelijkse 
praktijk steeds belangrijker wordend terrein van zgn. Standaardcontracten of 
Algemene Voorwaarden (NWB 6.5.2A) kunnen heden ten dage niet meer om 
publikaties als de onderhavige heen. 
Op het belang van Algemene Voorwaarden voor de sector Vervoer werd eerder 
gewezen: zie de in TVW 1989/4 opgenomen recensie van het Duitse symposium 
aangaande de interrelatie Vervoerrecht en algemene handelsvoorwaarden en de 
daarin vermelde verwijzingen. 
2 De definitieve nummering van NBW is sinds september 1989 bekend. Dat 
houdt in dat de artikelen NBW 6.5.2A voortaan gerugnummerd gaan onder de 
artt. 231 t/m 247 in 6 NBW. Aangezien in het (oude, overigens nog vigerende) 
BW een specifieke titel resp. afdeling terzake van Algemene Voorwaarden 
ontbrak, is er geen kolom (met het BW) corresponderende, vervallen artikelen. 
Zijdelings: de transponeringstabel van het Ministerie van Justitie betreffende 
8 N B W (Verkeersmiddelen en Vervoer) vermeldt liefst 1839 wetsartikelen met 
een Algemene Slotbepaling in art. 1840! Daaronder zijn een aantal zgn. gereser
veerde wetsbepalingen die nog niet zijn gepubliceerd, maar waarvoor al een 
plaatsje is ingeruimd. Binnen een jaar of twee zullen dan de vervoersartikelen 
inzake zeevaart, binnenscheepvaart e.d. in het BW en WvK, sommige daterend 
van 1838, vervallen zijn. Terwijl het (internationaal) privaatrechtelijke 
Luchtrecht nog moet worden geproduceerd. Voorontwerp van de hand van 
Schadee en Beekhuis: zie vraaggesprek met deze laatste in Kwartaalbericht 
NBW 1989/3, pp. 65-71. Overzichtelijk is het artikel van Van Huizen in dezelfde 
periodiek 1989/1, pp. 3-8 met als titel De schaderegeling van Boek 8 Nieuw BW. 
3 Met de Algemene Voorwaarden is onverbrekelijk verbonden de Wet van 18 
juni 1987, houdende invoeringswet Boeken 3, 5 en 6 van het nieuwe BW, Stb. 
327. Cf. de Algemene Bankvoorwaarden zoals opgenomen in Stcrt. 13 november 
1987, 220, p. 4/5 en NJB 1987, p. 1374. En voorts het advies van de Hoge Raad 
over standaardverordeningen gemeentelijke belastingen, Stcrt. 11 maart 1988, 
50, p. 5. De noodzaak van overleg terzake van vervoervoorwaarden werd onder 
onze aandacht gebracht door EVO's bedrijfsjurist, Mr. D . M . Andela in TVW 
1989/1, pp. 3-17. Vergelijk in dat verband de meningsverschillen over de 
physical distribution voorwaarden in Nieuwsblad Transport 14 november 1989. 
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Opgemelde wet van 18 juni 1987 is dan ook opgenomen als bijlage in Verhoevens 
heldere werk en wel op p. 157-164. 
4 De publikatie is praktisch van opzet met diverse referenties naar (interna
tionale rechtspraak en literatuur. Het werk is hoofdzakelijk beschrijvend van 
aard: een eigen mening van auteur is niet (overal) te vinden. Dat is beslist niet 
diskwalificerend bedoeld, integendeel! Het is weinigen in de juridische wereld 
gegeven de stof van het komend NBW-recht al zover te hebben doorvorst, dat 
men toe is aan een eigen opinie, zo sommigen daar al ooit aan toe komen. Dat 
doet opgeld voor zowel rechtstheoretici, als voor rechtspractici. 
5 Aardig is altijd de moeite die een auteur neemt in te gaan op de anticiperende 
interpretatie in de jurisprudentie. Een voorbeeld op p. 102 moge illustreren dat 
Verhoeven zijn studie keurig heeft afgerond: HR 14jan. 1987, NJ 1987, 553 
inzake Hooyen/De Tilburgsche Hypotheekbank, waarin de HR deze uitleg bij 
een non-compensatiebeding in een faillissement verwerpt. Uiteraard leze men 
verder zijn hoofdstuk 6 op pp. 145-156 over dat thema. 
De conclusie is dat Verhoeven heel wat arbeid heeft verricht na zijn afstuderen 
en op een geschikt moment Kluwer bereid heeft gevonden het arsenaal rechts-
stellige boeken te verrijken met zijn aangepaste eerdere pennevrucht. Ook de 
vervoerwereld kan genieten van zijn beschrijving! 

M R . D R S . F . A . V A N B A R E L E N 

Reis- en hulpverleningsverzekering door Mr. Sylvia den Ouden-Huijgen, Mr. 
Marlène Philippus en Mr. M . L . M . Renckens, Serie Verzekeringsrecht, W.E.J. 
Tjeenk Willink te Zwolle, 1989. Omvang X I V + 190 pp. Prijs ƒ 5 5 , - . 

1 Dat de drie auteurs allen ANWB-werknemers zijn, behoeft geen ver
wondering te wekken. Ongetwijfeld hebben zij dagelijks te maken met de juridi
sche problematiek van reis-, hulp- en annuleringsverzekeringen. Zoals in het 
voorwoord reeds wordt gememoreerd, zal men in het boek niet teveel (over
bodige) theoretische ballast vinden: het is een boek door en voor praktijk
mensen. Ook worden er geen algemene verzekeringsleerstukken behandeld. 
Groot pluspunt is daarbij de ruime verwijzing naar uitspraken van de Raad van 
Toezicht op het Schadeverzekeringsbedrijf, die niet altijd even goed toegankelijk 
zijn voor eenieder. 
2 Het EG-recht dringt allengs dieper door in het nationale recht, hetgeen moge 
blijken uit hfdst. I I terzake van de EG-Richtlijnen op het gebied van de schadever
zekering (pp. 6-17). 
Het is spijtig dat auteurs geen aandacht schenken aan het Voorstel voor een 
richtlijn van de Raad betreffende pakketreizen, met inbegrip van vakantie- en rondreis-
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pakketten, COM (88)41 def., zoals door de EG-Commissie bij de Raad ingediend 
op 23 maart 1988 (88/C 96/06), PB EG 12 april 1988, Nr. C 96/5-9. Weliswaar 
wordt door deze beperking het thema waarop het boek is gericht zuiver ge
houden, maar anderzijds is het zo actueel en passend binnen de titel van de 
publicatie, dat opname en behandeling mijns inziens een verrijking was geweest, 
bijvoorbeeld in hoofdstuk 16 op p. 108 e.v. 
3 Indien men zich de vraag stelt of en op welke wijze reizigers zich kunnen resp. 
dienen te verzekeren tegen plotselinge tariefverhogingen, was mogelijk een 
verwijzing naar en behandeling van HR 3 april 1981, NJ 1982, 184 aan de orde 
gekomen. Voorts komt aansprakelijkheid van een luchtvaartmaatschappij voor 
een val van een passagier uit een aviobrug resp. non-dekking polis reis
verzekering van de gevolgen van 'parasailing' aan bod in rb. Haarlem 4 mei 1971 
en Hof Amsterdam 18 november 1982, beide gepubliceerd en geannoteerd in het 
in 1988 bij Tjcenk Willink verschenen Compendium Jurisprudentie Luchtrecht. 
Ingeval er een tweede druk wordt overwogen, raad ik auteurs aan de beide 
uitspraken van ons hoogste rechtscollege te bestuderen die zijn gewezen na het 
afronden van hun publicatie: HR 14 april 1989 (geen onrechtmatige daad sport
vlieger die in Engeland met passagier tegen een heuveltop vloog) resp. HR 16 
juni 1989, RvdW 1989, Nr. 170 inzake faillissement touroperator en de gevolgen 
daarvan voor de passager die zijn ticket reeds had betaald en voor het ANVR. 
Beide uitspraken zullen worden opgenomen in het begin 1991 te publiceren 
Vademecum Jurisprudentie Luchtrecht. Voorts kan kennisname en opname van 
althans sommige uitspraken gepubliceerd in Schip en Schade zo'n druk een 
wijdere scope geven. 
4 Terecht besteden auteurs te bestemder plaatse enige aandacht aan de be
palingen van het NBW, zoals bijvoorbeeld in hfdst. I I I over de Reisverzekering 
(de reisovereenkomst in 8.2.6.4 NBW, voor welke afdeling de wetsartikelen 
130-159 zijn gereserveerd), maar ook aan de titel terzake van Algemene Voor
waarden (NBW 6.5.2A, inmiddels vernummerd tot de bepalingen 231 t/m 247 
van Boek 6 NBW). En natuurlijk komen ook artikelen uit 7 NBW aan bod: zie 
o.a. p. 32 (7.17.1.4. lid 5,7.17.1.10 en het hoofdstuk V I I betreffende samenloop), 
waarmede het referentiekader naar het komend recht wordt verankerd. 
5 Een boek toegesneden op de praktijk van het reis-, hulpverlenings- en 
annuleringsverzekeringsrecht, zoals de drie auteurs hebben gecomponeerd, be
staat in de juridische literatuur niet. Het is de moeite van het bestuderen waard, 
ook al heeft het hier en daar enige lacunes. Handig zijn de Bijlagen pp. 151-190, 
bevattende verschillende Modelpolissen, het E-l 11-formulier, EG-richtlijnen, 
Geschillenregeling NORA (Ned. Organisatie van Rechtsbijstandsassuradeuren) 
en Molestclausule. In een volgende druk behoort een trefwoordenregister wel
licht tot de (technisch gemakkelijk te produceren) mogelijkheden, alsmede een 
overzichtelijk rechtspraakregister. 

M R . D R S . F . A . V A N B A K E L E N 
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Wettekst Boek 8 NB W- Verkeersmiddelen en Vervoer samengesteld door Mr. R.W. 
Holzhauer, Kluwer-Deventer 1989/1990, X I X + 151 pp. Prijs: ƒ 2 1 , - . 

1 De voorboden van de invoering van het Nieuw Burgerlijk Wetboek (NBW) 
en o.a. het vervoerrecht, zeg Boek 8 NBW, komen er nu werkelijk aan. Na de 
Transponeringstabel (inzake de boeken 3, 5, 6 en 7) in Kwartaalbericht NBW 
medio 1989 is onlangs een handzaam boekje verscheen met de officieuze (maar 
definitieve) eindtekst van de nummering van 8 NBW. De uitgave behelst een 
tekstuitgave waarbij de bestaande en de definitieve nummering zijn gecombi
neerd. Zo'n overzicht van 8 NBW (bijgewerkt tot 1 augustus 1989) was tot op 
heden nog niet voorhanden. 
2 Voorts is opgenomen een weergave door Mevrouw Mr. Nicole M . van der 
Horst, Raadadviseur Stafafdeling Wetgeving NWB Ministerie van Justitie, van 
de stand van zaken per 1 september 1989: zie ook haar voordracht op het door 
de EUR op 16 maart 1990 te Rotterdam georganiseerde Symposium Zee- en 
Binnenvaartrecht. 
Binnen het door haar geschetste kader zijn van belang de van zeer recente 
datum zijnde wijzigingen in WvK resp. Rv. terzake van de beperking van de 
aansprakelijkheid in het zee- en binnenvaartrecht, samenhangend met het Ver
drag van Londen (19 november 1976, Trb. 1980, 23 en 1984, 31) dat voor 
Nederland op 1 september 1990 in werking zal treden, het zogenaamde CLNI-
Verdrag van Straatsburg van 4 novemer 1988 en de opzegging van het Brusselse 
Verdrag van 1957, Trb. 1958, 46 en 1968, 95. Men bestudere de drie (Rijks)-
wetten van 14 juni 1989, Stb. 239, 240 en 241. 
Van groot belang is ook het Overgangsrecht 8 NBW: WO 21.265. 
3 In het Woord Vooraf vindt men een korte inleiding resp. verantwoording. 
Daarin wordt een uniformering aangekondigd van de lay-out met de overige 
Kluwer wettekstedities in 1991. 
Uiteraard is ook de indeling van 8 NBW een plaatsje toebedeeld - zie de pp. 
V - V I met het eerste stuk I . Algemene Bepalingen, I I . Zeerecht, I I I . Binnen
vaartrecht en het tweede stuk met IVWegvervoerrecht. 
4 Betreffende het Luchtrecht, dat te zijner t i jd in de Titels 8.14A e.v. zal worden 
opgenomen, zijn momenteel op het departement van Justitie besprekingen 
gaande betreffende het Voorontwerp, de laatste activiteit in wetgevingsverband 
van Schadee. 
Men wacht met spanning op het moment van publikatie van de eerste gegevens 
dienaangaande. 
5 Met de onderhavige publicatie is opnieuw een stukje in de legpuzzel van het 
NBW gepast. Samensteller Holzhauer heeft een uiterst secuur werk tot een goed 
einde gebracht en o.a. het (universitair) onderwijs een grote dienst bewezen. Ook 
de praktijk heeft jarenlang reikhalzend uitgekeken naar een handig boekje als 
dit van de bij de EUR te Rotterdam werkzaam zijnde medewerker. M i j n welge
meende complimenten! _„ ._ _ . _ 

F M R . D R S . F . A . V A N B A K E L E N 
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Systems of Road Infrastructure Cost Coverage, Economic Research Centre, 
ECMT, 1989, 185 pag's. 

Naar aanleiding van de 18e Round Table on Transport Economics te Parijs op 9 
en 10 februari 1989 is een boekwerk uitgebracht over systemen voor de finan
ciering van weginfrastructuur. Hierin zijn bijdragen opgenomen die de stand van 
zaken en gedachten over dit onderwerp in achtereenvolgens België, Dene
marken, Frankrijk en Zwitserland weergeven. Daarnaast verzorgen twee 
Engelse auteurs van de Transport Studies Unit van de Oxford University het 
openingsartikel met een uitvoerige en meer algemene verhandeling over 'road 
pricing'. 
De bijdragen verschillen nogal sterk in karakter en opzet. In een relatief kort 
discussieverslag aan het eind van het boek wordt getracht tot een synthese te 
komen. 
Uiteraard vinden we, verspreid over het boek, de drie principe-oplossingen voor 
het financieringsprobleem terug: traditiegetrouw de overheid, (anonieme) 
private belangengroepen of de particuliere gebruiker. Opvallend is hoezeer de 
laatste kandidaat-financierder steeds weer en vooral in de slotconclusies een 
centrale positie in het verhaal inneemt en dan nog wel hoofdzakelijk via één 
instrument: 'road pricing'. 
Onderkend wordt dat 'road pricing' tot nu toe moeilijk van de grond is gekomen 
en op weerstand stuit. De algemene verwachting luidt echter dat de technische 
mogelijkheden tot verfijning van inzet en niveau van de heffing uiteindelijk 
systemen zullen opleveren die optimaal zijn toegesneden op plaatselijke en 
actuele wenselijkheden en dat daarmee veel van de huidige maatschappelijke 
bezwaren zullen vervallen. 
In enkele bijdragen wordt ook nader ingegaan op de kostenkant van de infra
structuur. Ten aanzien van de Belgische situatie wordt ons voorgerekend dat de 
totale lasten van verkeersonveiligheid meer dan BF 100 miljard per jaar 
bedragen. In de Deense bijdrage, die de 'Scandinavian Link' als voorbeeld ten 
tonele voert, wordt gesteld dat nieuwe projecten niet alleen over het geheel 
genomen kostendekkend moeten zijn, maar ook ten aanzien van het milieu 
pertinent geen negatieve baten mogen opleveren. 
Ondanks een gebrek aan overzichtelijkheid (één bijdrage bevat zelfs geen titel) 
l i jkt de moeite van bestudering van dit boek te worden beloond voor diegenen 
die bijvoorbeeld geïnteresseerd zijn in argumenten pro of contra het binnen ons 
land in opspraak geraakte systeem van 'rekening-rijden'. 

I R . D . V A N D E R G O O T 
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N E A - M E D E D E L I N G E N 

ONDERWIJSACTIVITEITEN 

Eind april a.s. komt de nieuwe brochure uit van de NEA-cursussen Vervoers
management en Management & Logistiek. 
Nadere informatie omtrent deze beide managementopleidingen is verkrijgbaar 
bij de afdeling onderwijs van NEA (tel. 070-3988 388). 
Opleidingscentrum Transport (een samenwerkingsverband tussen KNVTO, 
KVO, NOB/SCT Holding BV en NEA) organiseert in het voorjaar 1990 de 
workshops 'Marketing van het wegvervoer' en 'Automatiseringsbeleid in het 
goederenvervoer over de weg'. 
Brochures kunnen worden aangevraagd bij Opleidingscentrum Tranport BV, 
Postbus 1756, 2280 D T Rijswijk, tel. 070-3988 488. 

Onlangs werd te Accra (Ghana) door NEA een korte cursus gegeven bestemd 
voor functionarissen op het middenniveau van het te Accra gevestigde vervoer
bedrijf Omnibus Services Authority (OSA). 
De cursus, door NEA ontwikkeld, omvatte de onderwerpen planning en exploi
tatie van openbaar vervoer, met het accent op busvervoer. Vervolgcursussen, 
gericht op managementinformatie en administratie, zijn in voorbereiding. 
De opleidingen worden gegeven in opdracht van het Ministerie van Buiten
landse Zaken in het kader van de financiering van de aanschaf van DAF-bussen 
door OSA. 

Bij het Eastern and Soutern African Management Institute (ESAMI) in Arusha, 
Tanzania is een nieuw trainingsprogramma van start gegaan op het gebied van 
fysieke distributie en logistiek management. De opleidingen zijn bestemd voor 
managers uit zuidelijk en oostelijk Afrika die zich bezighouden met inkoop en 
verkoop, transport, expeditie en distributie, alsmede op- en overslag. Het oplei
dingsprogramma omvat tevens de opleiding van ESAMI-docenten. 

ONDERZOEKACTIVITEITEN 

Verschuivingen in de vervoerwijzekeuze binnen de vervoerketens 
Het in het Structuurschema Verkeer en Vervoer beschreven beleid ten aanzien 
van het vrachtverkeer richt zich, met het oog op de congestie- en milieuproble
matiek, onder andere op de bevordering van vervoer over water en per spoor. 
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In dit kader voert NEA in samenwerking met het N E I (Nederlands Economisch 
Instituut), in opdracht van de Ministeries van Verkeer en Waterstaat en Volks
huisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, een onderzoek uit. 
In de studie worden de mogelijkheden om een dergelijke verschuiving te bevor
deren in kaart gebracht en de effectiviteit hiervan in kwantitatieve termen 
aangegeven. 
Naar verwachting zal het onderzoek in mei 1990 worden afgerond. 

De effecten op internationaal vrachtvervoer bij de aanleg spoortunnel 
St.-Gotthard 
In Zwitserland worden de mogelijkheden bestudeerd voor de bouw van een 
49 km lange spoortunnel door het Gotthardgebergte als onderdeel van een 
noord-zuid-as tussen Bazel en de Italiaanse grens. Naast de mogelijkheid van 
een directe doorvoer per spoor voor het wegtransport, zou de aansluiting nieuwe 
perspectieven bieden voor het spoorvervoer in Europa (voor met name het 
gecombineerd vervoer) en een positieve invloed hebben op het milieu. 
Ten behoeve van de Franse spoorwegen (SNCF) heeft NEA de aanleg van een 
dergelijke railverbinding tussen Lyon en Turijn geanalyseerd en de effecten 
hiervan op het Europees vrachtvervoer onderzocht. 

Een belangrijke vraag bij dit onderzoek is thans in hoeverre deze verbindingen 
met elkaar zullen concurreren. 
De studie is een vervolg op een recent door NEA voor de SNCF verricht 
onderzoek naar de toekomstige transportstromen per spoor op de assen Rijn-
Rhóne en Lyon-Turijn. 

Kostenstructuur binnenlandse vrachtvaart 
In het kader van de Structurele Tariefherziening Binnenlandse Wilde Vaart is 
het tarief dat geldt binnen het systeem van Evenredige Vrachtverdeling, in het 
begin van de jaren 80 steeds verdergaand gebaseerd op een door NEA ont
wikkelde en onderhouden systematiek van kostencalculatie. Dit systeem wordt 
thans in opdracht van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat geactualiseerd. 
In het licht van het steeds toenemende aandeel in het binnenlands vervoer van 
motorvrachtschepen groter dan 1500 ton en van de vaart met duwbakken, 
worden ook de exploitatiekosten en -kenmerken van de scheepsinzet van deze 
vaartuigen in het onderzoek opgenomen. 

Bedrijfsvervoer 
In opdracht van de organisaties FNOP en K N V T O (thans samen als 
Nederlands Vervoer) heeft NEA een rapport uitgebracht betreffende bedrijfs
vervoer: het groepsvervoer van werknemers in opdracht van bedrijven. 
Het rapport is gebaseerd op een voorstudie waarin de mogelijkheden van be
drijfsvervoer, onder meer in de vorm van sneldiensten, zijn onderzocht. De 
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conclusie uit het onderzoek is dat met name deze vorm van bedrijfsvervoer 
waarschijnlijk grote aantallen autogebruikers ertoe zal bewegen de auto thuis 
te laten. 
De Minister van Verkeer en Waterstaat heeft inmiddels toegezegd één of 
meerdere proefprojecten te zullen starten. 

Rapportages conjunctuurenquêtes en korte-termijnontwikkelingen in het goede
renvervoer 
In januari/februari zijn de navolgende rapporten uitgebracht: 

• Resultaten van de conjunctuurenquête in de sector binnenlands goederen
vervoer over de weg voor het 4e kwartaal 1989 en verwachtingen voor het le 
kwartaal 1990. 
• Resultaten van de conjunctuurenquête in de sector internationaal goederen
vervoer over de weg voor het 4e kwartaal 1989. 
• Bedrijfsvergelijking goederenvervoer over de weg 1988. 

POSTACADEMISCH ONDERWIJS 

Voor de komende maanden staan de volgende cursussen op het programma: 

• 'Modellen voor beleid en verkeer' op 24, 25 april, 1, 2 mei o.l.v. Prof. Dr.Ir. 
R. Hamerslag 
• 'Meer verkeersleefbaarheid in dorpen en kleine kernen' op 2, 3 en 9 mei o.l.v. 
Ir G.M.M. Alink 
• 'Geluidschermen' op 8, 9 en 10 mei o.l.v. Ing. H . Otto en Ir. H . de Vrede 
• 'Geografische informatiesystemen (GIS) in verkeer en vervoer' op 9, 10 en 
11 mei o.l.v. Prof. Dr. H.J. Scholten 
• Bereikbaarheid van onderwijsvoorzieningen' op 15, 16 en 22 mei o.l.v. 
Drs. E. de Boer. 
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LIJST VAN TOT OP HEDEN VERSCHENEN 
THEMANUMMERS VAN H E T TIJDSCHRIFT VOOR 
VERVOERSWETENSCHAP 

Jaargang Nummer Onderwerp 

1965 2 Problèmes de infrastructure des Transports 

1969 2 Honderd Jaren Akte van Mannheim 
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