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De Stichting N E A (Nederlands Centrum voor Onderzoek, Advisering en Onderwijs op het 
gebied van Verkeer en Vervoer) is tot stand gekomen uit een fusie tussen het Nederlands 
Vervoerswetenschappelijk Instituut (NVI ) , het Economisch Bureau voor het Weg- en Water
vervoer en het Administratie- en Automatiseringscentrum voor het Beroepsvervoer ( A C B ) . 
De Stichting stelt zich ten doel: 
• het verrichten of doen verrichten van (wetenschappelijk) onderzoek op het gebied van 

verkeer, vervoer en handels(stromen); 
• het verzorgen of doen verzorgen van onderwijs en voorlichting op het gebied van verkeer 

en vervoer; 
• het uitbrengen of doen uitbrengen van adviezen aan organisaties, bedrijven en (overheids)-

instellingen op het gebied van verkeer en vervoer; 
• het uitvoeren en begeleiden van automatiseringsprojecten op het gebied van verkeer en 

vervoer; 
• het uitbrengen of doen uitbrengen van adviezen op het gebied van de logistiek, alsmede 

het uitvoeren en begeleiden van projecten op dit gebied 
en voorts al hetgeen met een en ander in de ruimste zin van het woord verband houdt, 
waaronder begrepen kan zijn het coördineren van het wetenschappelijk onderwijs op het 
gebied van verkeer en vervoer en het zich interesseren bij en het samenwerken met andere 
instellingen met een soortgelijk doel. 
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V O O R W O O R D 

De regio staat volop in de belangstelling. 
Dit nummer van het Tijdschrift voor Vervoerswetenschap is gewijd aan verkeer 
en vervoer in de regio. Het is toegespitst op vervoer van personen. In een zestal 
artikelen wordt op een aantal aspecten van dit veelzijdige onderwerp ingegaan. 
De teksten zijn afgesloten per 1 oktober 1990. 

Bakker beschrijft in zijn artikel 'De regio: vallen en opstaan' de moeizame weg 
die gegaan en te gaan is om te komen tot een hechte bestuurlijke en openbaar-
vervoerbedrijfsmatige samenwerking, die hij mede als voorwaarde ziet voor 
beheersing van de mobiliteit. Heel actueel daarin is de aandacht voor het advies 
van de Commissie-Houben bij het McKinsey-rapport over de gewenste beheers
structuur voor het openbaar vervoer. 
Hakkesteegt breekt in 'Randstad en mobiliteit' een lans voor integratie van 
Ruimtelijke Ordening en Vervoer/Verkeer tot één ondeelbaar systeem dat hij 
'Ruimtelijke Infrastructuur' noemt. Voorts attendeert hij - in het voetspoor 
van Bakker - op de noodzaak tot ontvlechting van verantwoordelijkheden voor 
respectievelijk bestuur, structuur en uitvoering van een samenhangend open
baar-vervoersysteem. 
Ook de verkeersinfrastructuur vraagt om een bedrijfsmatig beheer om overcapa
citeit - hoe gek dat ook moge klinken in een file-tijdperk! - en niet-selectief 
gebruik te voorkomen. Daarover handelt de bijdrage van Perrels en Van Gent. 
Dat overigens mobiliteit duurder moet worden, staat voor de schrijvers vast; zij 
pleiten daarbij voor een gedifferentieerde doorbelasting van infrastructuur-
kosten die onder meer afhankelijk is van asdruk/slijtage, lawaaibestrijding, 
capaciteit van de weg o.a. piek/dal e.d. 
Van Noord en Van den Bosch sluiten in hun artikel 'Zoektocht naar samenhang' 
aan op de bijdrage van Bakker. Lag daar het accent vooral op de bestuurlijke 
kant, hier wordt met name ingegaan op de samenwerking tussen openbaar-ver
voerbedrijven onderling, toegespitst op de regio Arnhem-Nijmegen. Dat de 
auteurs daarbij niet altijd om 'het bestuurlijke' heen kunnen, spreekt na het 
voorgaande vanzelf. 
Als voorbeeld van een serieuze wetenschappelijke onderbouwing voor een glo
baal vervoerbeleid presenteren Blauwens, Van de Voorde en Vervecken een 
studie naar de factoren die de vervoerkeuze bepalen van personen in het woon
werkverkeer voor de regio Antwerpen: 'Woon-werkverkeer, modale keuze en de 
waarde van de tijd'. 
Hoewel zij menen dat nog veel aanvullend onderzoek nodig is, komen zij op 
grond van empirische resultaten tot de conclusie dat een groter marktaandeel 
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van het openbaar vervoer kan worden bereikt ofwel door de reistijd te ver
beteren, danwel door de prijs te verlagen. 
Het themakatern wordt afgesloten met de bijdrage van Storm van 's Gravesande 
die handelt over Regioluchtvaart. H i j wijst erop dat door een aantal oorzaken 
de Europese regionale luchtvaart pas het afgelopen decennium in een stroom
versnelling is gekomen. Ook bij dit onderwerp komt het gebrek aan samenhang 
in het beleid met betrekking tot regionale luchthavens en de rol van lagere en 
hogere overheid daarbij aan de orde. De vraag wordt geopperd of een regionale 
luchthavenautoriteit nastrevenswaard is. 

D E REDACTIE 
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D E R E G I O : V A L L E N E N O P S T A A N 
Regionale, bestuurlijke en bedrijfsmatige samenwerking openbaar 
vervoer 

Drs. H . J . J . B A K K E R * 

Abstract 
Regional, organisational and corporate cooperation in Public Transport 
Mobility in the Netherlands is mainly carried out on what could be called a regional scale. 
From the total number of travelled kilometers, 37 % take place within distances of 5-30 kms 1 . 
This means that the problems of the present mobility, featured highly in recent times on the 
political agenda, are mainly caused at a regional level. On a national level i t is fully recognised 
that the answer to the problem requires an integral approach of traffic and transport, town 
planning and the environment. The spreading of an effective strategy against the growing 
problem, requires one to look further than at one's own situation, to the possibilities and 
desired changes from a different policy approach. 
This also implies pursuit of made to measure policies: from a general definition of goals, rules 
come into being that fit with the character at the scale of the different parts of the process. 
This article concerns with aspects of administrational and corporate cooperation on a 
regional level. I t wil l be argued that on the side of public management as well as for public 
transport companies the present set of instruments for regional cooperation are not adequate 
enough to contribute to the desired solution. Up to a certain point, the opposite wil l be 
achieved: the existing relationships and the existing set of instruments, stands in the way of 
establishing suitable answers. The fact is that in all situations it wil l be recognised that 
something must be done. This understanding has translated itself into more or less concrete 
policy intentions and here and there even in careful experiments. Although these changes are 
without a doubt positively valued, the lessons learned from history with respect to adminis
trational and public transport/corporate discussions concerning regional organisation and 
cooperation, must not be forgotten. 

INLEIDING 

Mobiliteit speelt zich in Nederland voor het overgrote deel af op wat wordt 
aangeduid als 'regionale' schaal. Van het totale aantal afgelegde personenkilo-
meters vindt zo'n 37 % plaats op afstanden tussen 5 en 30 km 1 . Dit betekent dat 
ook de sinds enige t i jd hoog op de politieke agenda prijkende problemen van de 
huidige mobiliteit voor een groot deel worden veroorzaakt op het regionale 
niveau. Op nationaal niveau wordt thans ten volle erkend dat oplossing van deze 
problemen vraagt om een integrale benadering van zowel verkeer en vervoer, 
als van ruimtelijke ordening en als milieu. Het uitzetten van een effectieve 
strategie tegenover de groeiende problemen vereist het over de grenzen van het 

* De auteur is als stafmedewerker werkzaam bij genoemde afdeling van NS. 
Het artikel is op persoonlijke titel geschreven. 
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eigen terrein kijken naar de mogelijkheden en wenselijkheden vanuit andere 
beleidsinvalshoeken. Dit impliceert ook het streven naar maatwerk: vanuit een 
algemene definitie van doelstellingen maatregelen treffen, die aangepast zijn aan 
de aard en de schaal van de te onderscheiden deelprocessen. Met andere 
woorden: regionale problemen vragen ook om regionale oplossingen. 
In dit artikel wordt ingegaan op aspecten van bestuurlijke en bedrijfsmatige 
samenwerking op regionaal niveau. Betoogd wordt dat zowel aan de zijde van 
het openbaar bestuur als aan de zijde van de openbaar-vervoerbedrijven (OV-
bedrijven) het bestaande instrumentarium van regionale samenwerking niet 
adequaat is om bij te dragen tot de gevraagde oplossingen. Tot op zekere hoogte 
zou zelfs het tegendeel beweerd kunnen worden: de bovenstaande verhoudingen 
en het bestaande instrumentarium staan de totstandkoming van passende ant
woorden in de weg. 
Feit is dat allerwegen wordt erkend dat aan deze situatie iets moet worden 
gedaan. Dit besef heeft zich vertaald in min of meer concrete beleidsvoornemens 
en hier en daar zelfs in voorzichtige experimenten. Alhoewel deze ont
wikkelingen uiteraard positief gewaardeerd dienen te worden, moeten de lessen 
uit de geschiedenis van de bestuurlijke en OV-bedrijfsmatige discussies over 
regionale organisatie en samenwerking niet vergeten worden. 
Daarmee is het kader van dit artikel in grote lijnen geschetst. Zoals meestal, is 
het zeer wel mogelijk hieraan veel meer en gedegen bespiegelingen te wijden dan 
in het gegeven bestek mogelijk is. Het artikel beoogt dan ook niet meer en niet 
minder dan op hoofdlijnen aan te duiden, waaruit de problematiek van het 
'regionale gat' bestaat, welke oplossingsrichtingen in het verleden zijn over
wogen, welke thans actueel zijn en wat van de laatste verwacht mag worden. 

H E T R E G I O N A L E GAT 

Bestuurlijk 

De regio is in ons land geen bepalend criterium voor het inrichten van een eigen 
bestuurlijk niveau. Tussen gemeente en provincie bestaat in de huidige bestuur
lijke constellatie geen bestuurljke organisatie die algemene bevoegdheden heeft. 
Wel bestaat op basis van functionele decentralisatie de waterschapsorganisatie 
en bestaan op basis van meestal alleen intergemeentelijke samenwerking ge
meenschappelijke regelingen. Deze laatste voorzien op regionaal niveau in de 
gezamenlijke aanpak van de afvalverwerking, basisgezondheidszorg, hand
having milieubeleid, kabelexploitatie, e.d. Het betreft hier delen van het gemeen
telijk takenpakket, die via de gemeenschappelijke regeling in samenwerking 
worden vormgegeven en/of uitgevoerd. Van overdracht van bevoegdheden en 
integrale beleidsverantwoordelijkheden is in die regelingen in het algemeen geen 
sprake. 
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Het regionale gat bestaat dan ook voornamelijk uit het niet voorhanden zijn van 
een adequate bestuurlijke voorziening die in staat is gemeentelijk, provinciaal 
én rijksbeleid met betrekking tot de desbetreffende regio op eigen kracht bijeen 
te brengen. Voor zover dit wél gebeurt - en dat is wel degelijk het geval - is dit 
gebaseerd op de kracht van vrijwillige samenwerking. Alhoewel deze niet onder
schat mag worden, is het echter eveneens duidelijk dat, wanneer belangen 
verdeeld liggen, een passende aanpak van maatschappelijke problemen niet 
afhankelijk zou mogen zijn van vrijwilligheid. Dit besef heeft in het verleden 
reeds aanleiding gegeven tot langdurige discussies over hoe de bestuurlijke 
organisatie van ons land zou moeten worden ingericht om de problemen waar
voor de overheid wordt geplaatst zo effectief mogelijk aan te pakken. 
Dit is niet de plaats om uitgebreid in te gaan op bedoelde discussies. Het is echter 
wel illustratief voor het onderwerp, dat wat vandaag-de-dag aan voorstellen aan 
de orde is, vooraf is gegaan door vele andere oplossingsrichtingen. 
Wanneer we die terugblik starten in 1969 - toen was er al een Openbaar Lichaam 
Rijnmond - treffen we als eerste voorzet op het punt van de herziening van de 
bestuurlijke structuur van ons land de Nota Bestuurlijke Organisatie van 
Minister Beernink van Binnenlandse Zaken aan. Deze nota plaatste een belang
ri jk accent bij de gemeente als initiatiefnemer voor het creëren van een vorm van 
regionaal bestuur. 
Het was Minister Geertsema, die de discussie een forse voedingsbron gaf met 
het in 1971 uitgebrachte Ontwerp van Wet op de Gewesten, dat voorzag in 
instelling van een groot aantal gewesten als bestuurlijke laag tussen provincie 
en gemeente. Deze gewesten zouden moeten aansluiten op schaal en aard van 
de regionale structuren die in ons land te onderscheiden zijn. Daarnaast was er 
plaats voor vi j f zogenaamde rijksregio's, die de decentrale staatsfuncties func
tioneel bij elkaar zouden voegen. Aan deze regio's werden geen eigen bestuur
lijke bevoegdheden toebedacht. 
Tot besluitvorming over de voorstellen-Geertsema is het niet gekomen omdat 
het kabinet-Biesheuvel, waarvan hij deel uitmaakte, voortijdig aftrad. 
De Gaaij Fortman, opvolger van Geertsema in het kabinet-Den Uyl 
(1973-1977), presenteerde in 1974 een 'Structuurschets voor de bestuurlijke 
indeling' waarin werd voortgeborduurd op het idee van de gewesten. In deze 
nota werd instelling van een 44-tal gewesten met nauwkeurig aangegeven taken
pakketten voorgesteld. De gemeenten en de Tweede Kamer hadden zodanige 
kritiek op de voorstellen, dat voor behandeling in de Kamer had plaatsge
vonden, de nota werd teruggetrokken. Dezelfde Minister bracht vervolgens in 
1975 een nota 'Indeling van het land in provincies nieuwe stijl' uit. Het gewest
idee werd verlaten, gekozen werd voor het vergroten van het aantal provincies 
tot 26, zodat deze meer op de regionale schaal zouden passen. Het aan deze 
provincies toe te kennen takenpakket zou geringer van omvang zijn dan dat van 
de eerder voorgestelde gewesten. Alhoewel ook deze voorstellen veel kritiek 
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ondervonden, werd in 1976 nog een wetsontwerp ingediend. Van behandeling 
daarvan is het echter onder deze Minister niet gekomen. 
De herbezinning op de organisatie van het binnenlands bestuur was al met al 
een onderwerp geworden waaraan politiek weinig eer te behalen viel. De aan
dacht ging bovendien meer en meer uit naar andere problemen, waaronder die 
van de sterk stijgende werkloosheid. Voor tijdrovende discussies over het bin
nenlands bestuur was het niet meer de ti jd. Minister Wiegel presenteerde in 1979 
nog wel een aantal ideeën, die op de hoofdlijnen aansloten bij de laatste voor
stellen van diens voorganger. Hi j ging echter uit van splitsing van provincies tot 
uiteindelijk een 17-tal zou zijn ontstaan. Het is alleen tot een wetsontwerp tot 
splitsing van Zuid-Holland gekomen. De laatste stap in deze discussieronde 
werd gezet door Rietkerk, Minister van Binnenlandse Zaken in het kabinet-
Lubbers I (1982-1986). Hi j stelde vast dat in de vele jaren van studeren en 
vergaderen geen werkbaar alternatief voor de bestaande bestuurlijke organisatie 
bereikt was en dat de bestaande organisatie met wat extra voorzieningen -
betere basis voor intergemeentelijke samenwerking, voortzetting gemeentelijke 
herindeling, decentralisatie van rijkstaken naar gemeenten en provincies - voor
lopig nog mee zal kunnen. Geen provincies nieuwe stijl, geen vierde bestuurs
laag, wel eventueel splitsing van Zuid-Holland en een nieuwe provincie 
Flevoland. De laatste is er wel gekomen, de splitsing van Zuid-Holland, in 
belangrijke mate uit kostenoverwegingen en twijfel aan de baten, niet. Uiteinde
li jk is zelfs het Openbaar Lichaam Rijnmond, een vierde bestuurslaag met een 
rechtstreeks gekozen bestuur, opgeheven. Wat resteerde derhalve? Naast vele 
meters papier in de boekenkast en frustraties bij ambtenaren en bestuurders, een 
tamelijk ingrijpende wijziging van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen, een 
provincie Flevoland en fraaie intenties ten aanzien van decentralisatie van 
rijkstaken. Wat ook bleef was het ontbreken van een passende bestuurlijke 
regeling voor de regio, de stedelijke agglomeraties met hun eigen specifieke 
problemen daaronder begrepen. 

Bedrijfsmatig 
Waar de bestuurlijke samenwerking op regionaal niveau in ieder geval onder
werp van discussie is geweest, moeten we vaststellen dat institutionalisering van 
de samenwerking tussen de OV-bedrijven op dat niveau tot nu toe in feite een 
non-item is. Dit neemt niet weg dat in het verleden wel degelijk pogingen zijn 
ondernomen om tot een betere afstemming tussen de diverse OV-systemen op 
regionaal niveau te komen. Dit werd echter niet geïnitieerd door een regionaal 
samenwerkingsverband van de bedrijven, maar op basis van ad hoe ontwikke
lingen. Aanvankelijk vonden deze regionale projecten hun aanleiding vooral in 
een oriëntatie op de markt: op welke wijze kan de reiziger een zo optimaal 
mogelijk OV-produkt worden aangeboden. Naast bedrijfseconomische af
wegingen speelden vervoerkundige daarbij een net zo belangrijke rol. Als voor-
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beeld van een dergelijk vervoerintegratieproject kan dienen de wijze waarop het 
aansluitende stedelijk en streekvervoer is opgezet na de opening van de Weste
lijke Tak van de Ringspoorbaan om Amsterdam in 1986. Gaandeweg kwam de 
nadruk bij vervoerintegratieprojecten meer te liggen op het via deze weg 
realiseren van bezuinigingen op OV. In de jaren dat de overheid moest snijden 
in haar uitgaven, werd vervoerintegratie gezien als een mogelijkheid om ook in 
het OV met minder geld toe te komen, zonder de ontsluiting van het landelijk 
gebied de das om te doen. 
In dit verband is het Integroproject in Groningen een interessant voorbeeld. 
Hier deed zich de situatie voor van aanzienlijk verliesgevende NS-nevenlijnen 
(Groningen - Delfzijl en Groningen - Roodeschool), mede als gevolg van 
parallel rijdende streekbussen met een lager tarief. Gegeven het feit dat in het 
kader van noodzakelijke vervangingsinvesteringen de facto reeds gekozen was 
voor het voortzetten van railvervoer in deze regio, is uiteindelijk gekozen voor 
een zodanig OV-systeem dat het streekvervoer voornamelijk een functie heeft 
in het aanleveren van reizigers aan de NS-lijnen en vice versa, waarbij de trein 
zorg draagt voor het vervoer naar en van de stad Groningen. Realisering van 
dit project is niet het resultaat van vrijwillige samenwerking tussen de OV-
bedrijven. Stevige politieke druk was nodig om een en ander geïmplementeerd 
te krijgen, waardoor het geen verwondering behoeft te wekken, dat aan deze 
vorm van integratie met name het streekvervoer in deze regio de nodige gevoelig
heden heeft overgehouden. 
De omstandigheden voor samenwerking op regionaal niveau waren derhalve 
niet erg gunstig. Maar ook op landelijk niveau kwam samenwerking slechts 
moeizaam van de grond. De laatste poging op eigen kracht van de OV-bedrijven 
is het Samenwerkingsverband Openbaar Vervoer, SAMOVE, dat is opgericht 
naar directe aanleiding van de eerdergenoemde dreiging van bezuinigingen op 
de overheidsbijdragen in de exploitatie. Onder de titel van het vormen van een 
gezamenlijke spreekbuis kwamen zo bij elkaar: de N.V. Nederlandse Spoor
wegen, de Vereniging van Streekvervoerondernemingen (ESO), het Beleids
orgaan Subsidiërende Gemeenten (BOS, zijnde de gemeenten die het lokale 
vervoer aan streekvervoerders uitbesteden) en het Beleidsorgaan Openbaar 
Vervoer (BOV, zijnde de gemeenten met een eigen stedelijk vervoerbedrijf). Om 
de tafel zat daardoor het bonte gezelschap van respectievelijk een directeur van 
een onderneming, een voorzitter van een vereniging en twee wethouders. Z i j 
werden ondersteund door een klein bureau dat geen zelfstandige rol toebedeeld 
kreeg. Mede als gevolg van deze niet ondubbelzinnige structuur van SAMOVE, 
maar ook als gevolg van de geringe bereidheid van de partners om iets van de 
souvereiniteit in eigen huis in te leveren, heeft dit orgaan nog niet veel méér 
kunnen opleveren dan de som van (beperkte) gemeenschappelijke belangen, 
terwijl ieder overigens zijn eigen weg zocht.... 
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D E REGIO H E R O N T D E K T 

Bestuurlijk 
Eerder werd reeds vastgesteld dat met de afsluiting door Minister Rietkerk van 
de brede discussie over de bestuurlijke organisatie van Nederland het probleem 
van het ontbreken van een effectieve bestuurlijke voorziening op regionaal 
niveau niet werd opgelost. 
Weliswaar werden binnen de bestaande structuur maatregelen getroffen om 
zoveel mogelijk de grootste knelpunten, met name in de grote steden, op te 
lossen; deze zijn echter niet veel meer dan hulpverbanden - of misschien minder 
eufimistisch: lapwerk - bij gebrek aan overeenstemming over een meer funda
mentele aanpak. 
De laatste t i jd valt duidelijk van een nieuw opleven van de bestuurlijke discussie 
te spreken. Twee hoofdoorzaken lijken hieraan ten grondslag te liggen. Enerzijds 
het economisch herstel dat het mogelijk maakt weer eens plannen te maken in 
plaats van beleid af te bouwen, zoals dat (niet) zo mooi heet. Anderzijds de 
minder aangename ontwikkeling van onder meer langdurige werkloosheid, ver
paupering van stadswijken, toenemend vandalisme, aantasting van het leef
milieu en bedreigde bereikbaarheid. Waar veel van deze problemen vragen om 
een bovenlokale aanpak, wreekt zich het ontbreken van een adequate bestuur
lijke voorziening. 
De recente discussie is voornamelijk aangezwengeld door een tweetal adviezen 
aan de regering: van de Externe Commissie Grote-Stedenbeleid (Commissie-
Monti jn, naar de voorzitter) van 7 maart 1989 en van de Raad voor het Binnen
lands Bestuur (RBB) van 8 maart 1989. De Commissie-Montijn signaleert in 
haar rapport dat het besef van het belang van de grote steden voor de econo
mische positie van Nederland toenam, nadat jarenlang de grote steden toch 
voornamelijk als probleem op de agenda verschenen. Na de periode van leegloop 
van de binnensteden met alle gevolgen die daarbij hoorden, is een nieuwe fase 
van revitalisering ingetreden. Geanalyseerd wordt op welke wijze dit proces 
verder kan worden bevorderd en aan welke voorwaarden daartoe zou moeten 
worden voldaan. Eén van de voorwaarden betreft de bestuurlijke vernieuwing, 
die naar de mening van de Commissie vorm zou moeten krijgen door het 
instellen van vier zogenaamde agglomeratiegemeenten. Hierdoor zouden de vier 
grote steden tot bestuurlijke eenheid op de schaal van de desbetreffende agglo
meratie worden gemaakt, waarbij de identiteit van de afzonderlijke stadsdelen 
en/of gemeenten tot uitdrukking zou kunnen komen door vormen van deconcen
tratie of decentralisatie. In aanvulling op de vorming van agglomeratie
gemeenten pleitte de commissie voor een substantiële decentralisatie van rijks-
en provinciale bevoegdheden naar dit niveau. Hoe een en ander precies zou 
moeten worden uitgewerkt, is in het advies niet aan de orde gekomen. Wel heeft 
de gewaagde stellingname van de Commissie geleid tot het heropenen van de 
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publieke discussie over het thema van de bestuurlijke organisatie, in casu rond 
de vier grote steden. 

De RBB (een adviesorgaan van de regering, bestaande uit deskundigen uit de 
sfeer van openbaar bestuur en wetenschap) heeft in zijn advies over het bestuur 
in (groot-)stedelijke gebieden een veel voorzichtiger benadering gekozen. De 
Raad concludeert dat aan de bestuurlijke organisatie in grootstedelijke gebieden 
belangrijke bezwaren kleven. Het bestuur is niet effectief, niet efficiënt en demo
cratisch weinig beïnvloedbaar en controleerbaar. De Rijksoverheid zou beleid 
moeten ontwikkelen om hieraan tegemoet te komen. De suggestie wordt gedaan 
om bestaande mogelijkheden beter te benutten en het huidige instrumentarium, 
met name de Wet Gemeenschappelijke Regelingen (WGR), te verbeteren. Daar
naast is de Raad van mening dat in agglomeraties het bestuur in overeen
stemming moet worden gebracht met de schaal van het maatschappelijk leven, 
voorzover het voorzieningen betreft die op die schaal moeten worden gewaar
borgd. De Raad stelt dat deze autoriteit een plaats moet krijgen in het bestaande 
stramien van Rijk, provincies en gemeenten. Als mogelijke vorm daarvan noemt 
de Raad de vorming van stadsprovincies of van (ook weer) agglomeratie
gemeenten. 

Het kabinet erkent in het in september 1989 gepubliceerde kabinetsstandpunt 
dat maatregelen in bestuurlijk-organisatorische sfeer op (groot-)stedelijk niveau 
noodzakelijk zijn. Dit geldt met name voor beleidsterreinen als ruimtelijke 
ordening, economische ontwikkeling, milieubeleid én verkeer en vervoer. Aan 
de betrokkenen wordt een oproep gedaan om te komen tot vergaande afstem
ming en samenwerking op deze terreinen, in beginsel op vrijwillige basis. Indien 
dit onvoldoende optreedt of onvoldoende soelaas biedt, behoudt het kabinet 
zich het recht voor tot een structureel ingrijpen als door beide organen bepleit. 
Het instrumentarium van de WGR wordt in dat kader op een aantal onderdelen 
aangescherpt. 
Dit kabinetsstandpunt verwoordt heel duidelijk een 'benadering van onderop'. 
Het wordt niet passend geacht van bovenaf aan te geven hoe de gesignaleerde 
problemen moeten worden opgelost. Slechts indien op het desbetreffende 
schaalniveau actie uitblijft, zal het Rijk ertoe genoodzaakt zijn zijn verant
woordelijkheid in meer dwingende maatregelen te vertalen. 

De invulling van het regionale gat krijgt thans niet alleen vorm door de her
opende brede discussie over de bestuurlijke organisatie, maar ook door het 
creëren van oplossingen per sector van overheidsbeleid. Dit geldt al langer voor 
een aantal typische 'doe-'taken van de overheid, zoals daar zijn: nutsvoor
zieningen, afvalverwerking, basisgezondheidszorg, e.d. Nieuw is, dat thans ook 
in de beleidsvorming op een aantal terreinen gezocht wordt naar vormen van 
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samenwerking op regionaal niveau. Opvallend is dat deze samenwerking ook 
heel nadrukkelijk wordt bevorderd, zo-niet opgelegd door de Rijksoverheid. Te 
denken valt aan de regionale aanpak van de arbeidsvoorziening, de vorming van 
regionale politiekorpsen en de regionale benadering van de problemen van 
verkeer en vervoer: de vervoerregio. Hierop wordt later in dit artikel uitgebreid 
ingegaan. 

Bedrijfsmatig 
Aan de kant van de OV-bedrijven zijn op regionaal niveau eveneens interessante 
ontwikkelingen in gang gezet in de afgelopen jaren. In het streekvervoer is 
sprake van een centralisatietendens. Tot 1982 waren de aandelen van de streek-
vervoerondernemingen vrijwel volledig in handen van NS. In vervoerbeleids-
matige of marketingzin werd echter weinig of niets met dit gegeven gedaan. Waar 
de belangen van de gemeenschappelijke streekvervoerders steeds meer vroegen 
om een eigen inzicht en de toenemende betrokkenheid van de Rijksoverheid bij 
het streekvervoer zich buiten de aandeelhouder om ontwikkelde, is besloten het 
streekvervoer te verzelfstandigen en de aandelen onder te brengen bij een N.V. 
Aandelenbezit Streekvervoer Nederland en daarnaast een Vereniging van 
Streek vervoer ondernemingen (ESO) op te richten. In deze constructie bleven 
de diverse ondernemingen (een 16-tal in totaal) in hoge mate zelfstandige een
heden, overkoepeld door de aandeelhouder en de vereniging. Nadat gebleken 
was dat dit verband onvoldoende krachtig was om de positie van het streek
vervoer voldoende hard te maken, werd in 1989 de N.V. Verenigd Streekvervoer 
Nederland opgericht, die als holding voor het gehele streekvervoer is gaan 
optreden. Deze centrale organisatie heeft in de beleidsbepaling van het streek
vervoer een zeer nadrukkelijke plaats gekregen, hetgeen in feite een centralisa
tietendens binnen deze bedrijfstak impliceert. 

Bij NS is tot op zekere hoogte van een omgekeerde ontwikkeling sprake. Sinds 
1 januari 1990 functioneert binnen het produktiebedrijf van NS, de Dienst van 
Exploitatie, een 8-tal zogenaamde regio's onder leiding van een regiodirecteur. 
Deze regionale organisatie is niet alleen verantwoordelijk voor het feitelijke 
verkoop- en produktieproces binnen de regio, maar dient tevens als vooruit
geschoven post van NS in de regio. Dat wil zeggen dat de regiodirecteur voor 
de overheden in zijn regio in beginsel als eerste aanspreekpunt van NS fungeert. 
Uiteraard heeft de regiodirecteur om zijn functioneren in de nieuwe organisatie 
mogelijk te maken een aantal bevoegdheden - die tot genoemde datum 
'Utrechts' waren - alsmede het ondersteunend apparaat dat daarbij hoort, 
toebedeeld gekregen. 
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V E R K E E R E N V E R V O E R IN D E REGIO 

Wanneer we nu de focus nog specifieker gaan richten op de aanpak van de 
problematiek van verkeer en vervoer in de regio, zowel in bestuurlijke als in 
bedrijfsmatige zin, dan zien we bij beide een aantal belangwekkende ont
wikkelingen. 

Bestuurlijke ontwikkelingen 
In de vorige paragraaf werd aangeduid hoe recent in de discussie over de 
bestuurlijke organisatie de noodzaak van samenwerking en afstemming met 
name voor (groot-)stedelijke gebieden is benadrukt. In algemene zin heeft de 
regering stappen ondernomen om die samenwerking en afstemming te bewerk
stelligen. Daarnaast wordt ook, zoals gezegd, vanuit de diverse sectoren van 
overheidsbeleid aandrang uitgeoefend om waar nodig tot een gezamenlijke 
aanpak van de problemen te komen. 
Voor wat betreft de regionale samenwerking op het terrein van verkeer en 
vervoer zullen achtereenvolgens de revue passeren: het Bereikbaarheidsplan 
Randstad, de vervoerregiogedachte in het Tweede Structuurschema Verkeer en 
Vervoer en diverse experimenten op dit terrein. 

Het Bereikbaarheidsplan Randstad is het gezamenlijk antwoord van de Rijks
overheid, de Randstadprovincies, de grote steden en de OV-bedrijven geweest 
op de geconstateerde bedreigde bereikbaarheid van de Randstad. Wat later in 
het beleidsvoornemen van het Tweede Structuurschema Verkeer en Vervoer 
landelijk werd uitgewerkt, is in dit plan derhalve door alle betrokkenen specifiek 
voor het westen van het land gebeurd. Bestuurlijk gremium voor de totstand
koming van het plan was het Bestuurlijk Overleg Randstad, dat zich in bredere 
zin richt op een adequate positionering van de Randstad in het kader van de in 
de jaren '80 gegroeide internationalisering van de bestuurlijke en economische 
oriëntatie. 
De totstandkoming van het Bereikbaarheidsplan en diens voorloper het Mobili
teitsscenario Randstad geeft aan dat het wel degelijk mogelijk is de betrokken 
overheden op één l i jn te krijgen. Het gemeenschappelijk besef van de dreiging 
die op dat moment manifest werd door de dagelijks toenemende overbelasting 
van wegen- en spoorwegnet, is daar in belangrijke mate debet aan. Een positieve 
invloed gaat echter eveneens uit van het feit dat de Minister van Verkeer en 
Waterstaat middelen ter beschikking wilde stellen voor goede plannen en dat er 
zorg voor werd gedragen dat elk van de betrokken partijen voldoende her
kenning in het resultaat vond om de niet-herkenbare punten te kunnen compen
seren. Dat het plan zich vooral richt op de verbetering van de bereikbaarheid, 
is in dat verband van groot belang. De afwegingen worden immers aanzienlijk 
complexer wanneer tevens beleidsdoelstellingen als verbetering van de leefbaar-
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heid in het geding komen, zoals later veel nadrukkelijker is gebeurd in de 
regeringsbeslissing (Deel D) van het Tweede Structuurschema2. 

In het beleidsvoornemen (Deel A) van het Tweede Structuurschema werd ge
steld dat een behoorlijk overheidsbeleid ondenkbaar is zonder samenwerking 
tussen en bereidheid bij de diverse overheden om ernstig rekening te houden met 
eikaars ideeën. Z i j zijn alleen gezamenlijk in staat een nationaal verkeers- en 
vervoerbeleid gestalte te geven, dat regionaal in gang wordt gezet en regionaal 
gericht is. 
Om deze gedachte te concretiseren werd de vervoerregio bedacht: een lichte 
samenwerkingsconstructie tussen de bestuurslagen, los van 'bureaucratische 
ballast'. Rijk, provincies en gemeenten zouden er vrijwillig in moeten stappen 
en de uitkomsten van de interbestuurlijke beleidsafstemming op verkeers- en 
vervoergebied moeten inpassen in het eigen verkeers- en vervoerbeleid en moe
ten meenemen als uitgangspunten bij de beleidsvoering op aanpalende terreinen. 

Het wettelijk kader voor onder meer het openbaar vervoer wordt sinds 
1 januari 1988 gevormd door de Wet Personenvervoer. Deze wet kenmerkt zich 
door een in sterke mate gecentraliseerde aanpak. De belangrijkste bevoegd
heden, zoals vergunningverlening, vaststelling voorzieningenniveau, goed
keuring dienstregelingen, vaststelling tariefhoogte, enz. liggen bij de Minister 
van Verkeer en Waterstaat. Een uitzondering geldt voor het lokale vervoer in 
de steden, waarvoor de desbetreffende gemeentebesturen op onderdelen be
voegd zijn. Deze invulling van de wet moet worden gezien tegen de achtergrond 
van een tijdvak waarin het openbaar vervoer eerder als probleem dan als deel 
van de oplossing werd gezien. In zo'n benadering past het zoveel mogelijk in één 
(centrale) hand houden van de touwtjes waarmee het openbaar vervoer met de 
overheid is verbonden. Dit neemt niet weg dat ook al ten tijde van de parlemen
taire behandeling van het wetsvoorstel de centralistische benadering ter dis
cussie stond. Van een wezenlijk andere bevoegdheidsverdeling is het naar aan
leiding daarvan echter niet gekomen. Wel is bij amendement een artikel in de 
wet opgenomen, dat het de Minister van Verkeer en Waterstaat mogelijk maakt 
gedurende driejaren af te wijken van de in de wet bepaalde bevoegdheidsverde
ling, teneinde op basis van een experiment na te gaan of een andere verdeling 
van bevoegdheden wellicht doeltreffender zou kunnen zijn. 
In het kader van dit wetsartikel is thans een experiment voor streekvervoer en 
vervoer op de NS-nevenlijnen in de provincies Groningen en Drenthe aan de 
orde. In discussie is een model waarbij deze provincies de huidige ministeriële 
bevoegdheden ten aanzien van vergunningverlening, vaststelling voorzieningen
niveau/goedkeuring dienstregeling en toekenning van financiële bijdragen in de 
exploitatie overnemen voor het interlokale vervoer dat zich binnen de provincie
grenzen afspeelt. De bevoegdheden tot vaststelling van de tariefhoogte, de 
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goedkeuring van de tarieven en de toekenning van financiële bijdragen in de 
infrastructuur blijven bij de Minister. 
Besluitvorming over het al dan niet tot uitvoering brengen van het experiment 
is op korte termijn te verwachten. 

Andere ontwikkelingen worden in bestuurlijke zin gevormd door de eerderge
noemde vervoerregio-ontwikkeling. Na het uitkomen van Deel A van het 
SVV-II , is door de Rijksoverheid in samenwerking met de andere overheden en 
de openbaar-vervoerbedrijven de verdere uitwerking van de vervoerregio-
gedachte ter hand genomen. Daarnaast zijn op verschillende plaatsen in den 
lande initiatieven genomen om vervoerregio's op te richten. Voorbeelden hiervan 
zijn Groningen, Eindhoven en Rotterdam waar de betrokken overheden en de 
OV-bedrijven gezamenlijke doelstellingen ten aanzien van de gewenste ver
keers- en vervoerontwikkeling formuleren, alsmede een gezamenlijk plan van 
aanpak om deze te realiseren. 
Het is bijzonder hoopgevend dat deze overheden elkaar althans op het niveau 
van het formuleren van gemeenschappelijke doelstellingen weten te vinden. 
Vanzelfsprekend zal het uiteindelijk aankomen op het bereiken van deze doel
stellingen door het voeren van een adequaat beleid, hetgeen vraagt om een 
zekere mate van bestuurlijke binding ten aanzien van de te treffen maatregelen. 
Ook hier zal gelden dat het beschikbaar stellen van financiële middelen door de 
Rijksoverheid voor het uitvoeren van het beleid een stimulerende functie kan 
vervullen. 

Bedrijfsmatige ontwikkelingen 
Ook in de sfeer van de openbaar-vervoerbedrijven zijn recent ontwikkelingen 
in gang gezet, die van groot belang zijn voor de invulling van de regionale functie 
van het openbaar vervoer. In dit verband zullen aan de orde komen: de heroriën
tatie op de functieverdeling streekvervoer - NS, de samenwerking of zelfs fusie 
tussen stad- en streekvervoerbedrijven en het verschijnen van het plan 'OV x 2'. 

Met uitzondering van de stedelijke vervoerbedrijven kenmerkt de organisatie 
van het Nederlands openbaar vervoer zich door een scheiding op basis van 
gehanteerde techniek: streekvervoer is busvervoer, NS is railvervoer. Sinds kort 
komt in deze strikte scheiding enige versoepeling. De eerste aanduiding hiervan 
werd gegeven door de sneltram Utrecht-Nieuwegein, die weliswaar in eigendom 
aan NS behoorde en waarvan de exploitatie voor rekening en risico van NS 
gebeurde, maar waarvan de feitelijke uitvoering aan N.V. Verenigd Streekver
voer West-Nederland werd uitbesteed. Thans is een volledige overdracht van de 
exploitatie van de l i jn aan deze maatschappij aan de orde. Andere voorbeelden 
in dit kader zijn de mogelijke 'vertrammingen' van de Zoetermeerlijn en de 
Hofpleinlijn. Voor beide lijnen geldt dat NS in beginsel bereid is tot overdracht, 



waarbij voor de laatste geldt dat realisering hiervan eerst mogelijk is wanneer 
het gehele traject Den Haag HS - Schiedam viersporig is gemaakt, waardoor 
de Hofpleinlijn niet meer als opvangmogelijkheid in geval van calamiteiten op 
de Oude Li jn dienst hoeft te doen. 

Een andere indicatie van het ter discussie staan van de bestaande functie
verdeling tussen de vervoerbedrijven betreffen de nieuwe samenwerkingsver
banden of zelfs fusies tussen stedelijke vervoerbedrijven en streekvervoerbe-
drijven. Op dit moment zijn hiermee ver gevorderd het Haagse vervoerbedrijf 
de H T M en streekvervoerder West-Nederland. De H T M heeft van oudsher, in 
vergelijking met de overige stedelijke vervoerbedrijven, een relatief losse band 
met het gemeentebestuur. Z i j is als enige een naamloze vennootschap. Deze 
positie maakt het ten opzichte van de andere stedelijke vervoerders wellicht 
minder gecompliceerd om relaties aan te gaan met andere vervoerondernemin-
gen. Anderzijds geldt dat Den Haag in dit opzicht in het algemeen een voorbeeld
functie l i jkt te vervullen. Zo was Den Haag de eerste stad waar het 'vervoer-
verbod' voor het streekvervoer binnen de gemeentegrenzen werd afgeschaft en 
vindt hier sinds enige t i jd een gezamenlijke marketingbenadering door alle 
betrokken vervoerbedrijven plaats. 

Ten aanzien van de samenwerking tussen de openbaar-vervoerbedrijven deed 
SVV-II Deel A een rechtstreeks beroep op SAMOVE met 'baanbrekende 
initiatieven' te komen. Het antwoord daarop was de publikatie van het plan 
'OV x 2', dat aangaf onder welke voorwaarden het openbaar vervoer gezamen
li jk een verdubbeling van de vervoeromvang aan zou kunnen. Daarmee was dit 
plan een bundeling van de plannen van afzonderlijke partners in SAMOVE. NS 
had eerder al 'Rail 21' gepubliceerd en het streekvervoer 'Bus op maat'. 
Het plan 'OV x 2' heeft onder meer een belangwekkende follow-up gekregen in 
de vorm van een aantal voorbeeldregio's. Voor een aantal kenmerkende gebie
den worden thans de algemene gedachten uitgewerkt naar concrete toe
passingen. Schiphol wordt genomen als voorbeeld van een knooppunt van OV 
en van een grote werkgelegenheidsconcentratie. Den Haag en omgeving als 
grootstedelijk gebied, Arnhem en Nijmegen als middelgrote steden met veel 
onderlinge relaties3 en Drenthe als landelijk gebied. De experimenten die voor 
deze gebieden worden uitgewerkt, kunnen bijzonder relevante informatie ople
veren over wat de vervoerbedrijven in gezamenlijkheid kunnen verbeteren aan 
de onderlinge afstemming. Dit is niet alleen van belang in verband met de 
gewenste verbetering van de onderlinge produktafstemming, maar ook omdat 
de eerdergenoemde Wet Personenvervoer bepaald geen stimulans inhoudt om 
tot een dergelijke afstemming te komen. Deze wet richt zich in belangrijke mate 
op optimalisering van de bedrijfsvoering per bedrijf, hetgeen niet synoniem hoeft 
te zijn met optimalisering van het vervoerprodukt als geheel. Dit gegeven mag, 
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naast de weinig op onderlinge afstemming gerichte oriëntatie van de afzonder
lijke bedrijven, mede als oorzaak van de op dit punt geconstateerde gebreken 
gelden. 

Na de plannen van NS en streekvervoer hebben inmiddels de vier grote steden 
hun plan voor verbetering van het openbaar vervoer gepubliceerd: 'OV 4, beter 
openbaar vervoer in de vier grote stadsgewesten'. Hoofdpunt van dit plan is de 
stelling dat voor het op peil brengen van het openbaar vervoer in de stadsge
westen investeringsbedragen ter grootte van 12 miljard gulden tot 2010 nodig 
zullen zijn, terwijl in de regeringsbeslissing van het Tweede Structuurschema 
Verkeer en Vervoer 'slechts' 6 miljard is uitgetrokken voor dit doel. 

V E R D E R E CONCRETISERING 

Langs twee hoofdlijnen worden de meest recente algemene ontwikkelingen 
besproken: enerzijds de regeringsbeslissing (Deel D) van het SVV-II en het 
recente Kabinetsstandpunt over het bestuur in stedelijke gebieden en anderzijds 
het onderzoek naar de beheersstructuur van het openbaar vervoer. 

Regeringsstandpunten regionaal-bestuurlijke aspecten 
Ten opzichte van het beleidsvoornemen van SVV-II dat in 1988 werd gepubli
ceerd, bevat de regeringsbeslissing terzake een aanscherping van de vervoerre-
gio-voorstellen. Waar Deel A nog uitging, zoals hierboven aangegeven, van 
lichte bestuurlijke overlegconstructies vrij van bureaucratische ballast, spreekt 
Deel D van de wenselijkheid van het op termijn creëren van een structurele 
regeling voor de regionale samenwerking, bijvoorbeeld in de vorm van een 
bestuursorgaan met eigen verantwoordelijkheden op het gebied van verkeer en 
vervoer. Gesteld wordt echter ook: 'Het op gang brengen van het noodzakelijke 
samenwerkingsproces is er echter stellig mee gediend door, zeker voor de korte 
termijn, enige ruimte te laten voor verschillende verschijningsvormen van sa
menwerking. (...) Waar het om gaat is, dat overheden in een regio het liefst in 
nauwe samenwerking met het bedrijfsleven, vervoerbedrijven en andere van 
belang zijnde partijen tot een gezamenlijk regionaal verkeers- en vervoerbeleid 
komen, dat past binnen de in het Structuurschema uitgezette kaders.' 
Het initiatief om te komen tot de oprichting van een vervoerregio verwacht de 
Rijksoverheid bij de vier stadsgewesten in de Randstad van de grote centrumge
meente, terwijl dat buiten de Randstad kan komen van hetzij de grotere steden, 
hetzij de provincies. Voor de afstemming tussen de vervoerregio's worden pro
vincie en Rijk verantwoordelijk gesteld. 
De vorm waarin de vervoerregio verschijnt, wordt vooralsnog vrijgelaten. Op 
korte termijn telt het resultaat: gezamenlijk onderschreven plannen die op de 
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steun van alle betrokken overheden mogen rekenen. Het Rijk wil meewerken 
aan de totstandkoming en uitvoering van dergelijke plannen door met vervoer
regio's afspraken te maken in de vorm van bijdragen in externe onderzoek-
kosten, respectievelijk het afsluiten van uitvoeringsconvenanten. De vervoer
regio dient dan wel aan een aantal toetsingscriteria te voldoen, waaronder het 
omvatten van een geografisch gebied met een functionele samenhang qua ver
keers- en vervoerrelaties, het voorzien in horizontale (intergemeentelijke) en 
verticale (tussen de diverse bestuurslagen) bestuurlijke dekking en, waar moge
l i jk , aansluiting bij andere bestaande gebiedsindelingen. 

In vervolg op het in september 1989 gepresenteerde kabinetsstandpunt over het 
grote-stedenbeleid naar aanleiding van de adviezen van de Commissie-Montijn 
en de Raad voor het Binnenlands Bestuur, is een jaar later het Kabinetsstand
punt 'Bestuur en stedelijke gebieden; bestuur op niveau' gepubliceerd. In dit als 
tussentijdse rapportage gepresenteerde document wordt aangegeven waar het 
streven op gericht moet zijn, zonder tot van boven opgelegde oplossingen te 
komen. Tot het voorjaar van 1991 krijgen de stedelijke gebieden de t i jd om zelf 
met adequate oplossingen te komen voor de bestuurlijke problematiek in hun 
gebieden. 
De nota stelt dat de bestaande instrumenten voor bestuurlijke samenwerking 
niet zi jn toegesneden op de actuele bovenlokale problematiek. Het kabinet 
meent dat in een aantal stedelijke gebieden, waar sprake is van een sturingsbe
hoefte op bovenlokaal/regionaal niveau over een breed terrein van taken, op 
langere termijn de inrichting van een meer structurele voorziening in de vorm 
van een bestuurlijke autoriteit op bovenlokaal niveau vereist is. Naast deze 
schaalvergroting voor bepaalde overheidstaken past voor andere schaalver
kleining teneinde in het bijzonder verzorgende overheidstaken zo dicht mogelijk 
bij de burgers te kunnen uitoefenen. 
Het kabinet wacht enerzijds weliswaar af wat de stedelijke gebieden zelf aan 
ontwikkelingen ten aanzien van de bestuurlijke oplossingen weten te bewerk
stelligen, anderzijds geldt dat een interimwet in voorbereiding is, die zal moeten 
voorzien in de mogelijkheid om bovenlokale/regionale bestuurlijke organen te 
creëren en in het wegnemen van thans bestaande belemmeringen voor inter
gemeentelijke samenwerking. 

Onderzoek beheersstructuur openbaar vervoer 
In het voorjaar van 1990 hebben de Minister van Verkeer en Waterstaat en de 
gezamenlijke OV-partners opdracht gegeven aan het onderzoekbureau 
McKinsey & Company hen te adviseren over de gewenste beheersstructuur 
voor het openbaar vervoer, gelet op de gewijzigde positie en de rol van het 
openbaar vervoer in het verkeers- en vervoerbeleid. Di t onderzoek beoogt een 
organisatorische structuur te leveren voor wat de OV-partners met 'OV x 2' 
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reeds hadden gepresenteerd ten aanzien van de door hen mogelijk geachte 
produktontwikkeling. 
Het onderzoek werd begeleid door een Stuurgroep Beheersstructuur en -syste
matiek openbaar vervoer (Commissie-Houben, naar de voorzitter en samenge
steld uit de opdrachtgevers van het onderzoek). Deze commissie heeft naar 
aanleiding van de onderzoeksrapportering een advies uitgebracht aan de 
Minister van Verkeer en Waterstaat. De Commissie onderschrijft de conclusie 
van McKinsey dat de focus van de openbaar-vervoerstructuren en -systemen 
moet worden verschoven van lokale naar regionale netwerken, met name in 
verstedelijkte gebieden, zonder daarbij af te doen aan de prioriteit van nationale 
en interregionale verbindingen van bovenregionaal belang. 

De totstandkoming van een regionaal geïntegreerd openbaar vervoerprodukt is 
het meest gewaarborgd door zowel regionale eenheid van beleid en bestuur als 
van uitvoering. Met de vorming van regionaal geïntegreerde bedrijven in ieder 
geval per vervoersysteem is het laatste te realiseren. Voor een goede afstemming 
tussen bestuurlijke verantwoordelijkheid - ook ten aanzien van andere beleids
terreinen met relaties met openbaar vervoer - en de bedrijfsmatige plan-
vormings- en uitvoeringsverantwoordelijkheid voor het openbaar vervoer acht 
de Commissie het instellen van een periodiek regionaal planningoverleg tussen 
bestuurders en vervoerbedrijven een cruciale voorwaarde. De bestuurlijke part
ners wijzen een voorzitter van dit overleg aan, die zich kan laten ondersteunen 
door een deskundige staf. Deze constructie is de invulling die de Commissie geeft 
aan het door McKinsey voorgestelde regionale planningorgaan. 

De Commissie maakt onderscheid tussen 'zachte' vervoerregio's, waarin 
betrokken overheden regionaal samenwerken met een wederzijds verplichtend 
karakter op basis van een convenant waarin zij zich verbinden tot het alleen in 
onderlinge afstemming uitoefenen van hun bevoegdheden en 'harde' vervoer
regio's, waarin naast regionaal geïntegreerde planning, besluitvorming en finan
ciering ten aanzien van openbaar vervoer ook afstemming op aanpalende 
beleidsterreinen als verkeer, ruimtelijke ordening, milieu, volkshuisvesting en 
met economische ontwikkelingen plaatsheeft. Voor wat betreft de bedrijfsmatige 
samenwerking is in de tussenfase van de zachte vervoerregio intensivering van 
de regionale samenwerking geboden, zodat voor de samenwerkende bestuur
ders een aanspreekpunt tot stand komt ten aanzien van gezamenlijke planning 
en uitvoering. 
Naast deze bevat het advies van de Commissie nog enkele andere zeer wezen
lijke elementen. Zo spreekt de Commissie van de noodzaak van tenminste 
regionale integratie per vervoersysteem oftewel de integratie van streekvervoer-
bedrijven en het busgedeelte van het stadsvervoerbedrijf in een regio. Voorkeur 
verdient zelfs een totale integratie van stads- en streekvervoer binnen de regio. 
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De nieuwe vervoerbedrijven zullen een grotere zelfstandigheid ten opzichte van 
het bestuur verwezenlijken. 
De vaststelling van de grenzen van de vervoerregio's zal primair recht moeten 
doen aan vervoerkundige overwegingen, met name ten aanzien van vervoer
stromen. Optimale afstemming wordt bevorderd door het samenvallen van het 
gebied van de vervoerregio en de grenzen van de vervoergebieden van de 
regionale vervoerbedrijven. Het aanbestedingssysteem en de financiering van 
het openbaar vervoer zullen zodanig moeten worden vormgegeven, dat de 
doelmatigheid van de bedrijfsvoering wordt bevorderd. 

E V A L U A T I E E N C O N C L U S I E 

Kennis van de geschiedenis stemt vaak niet tot optimisme. Voor het onderwerp 
van dit artikel geldt dit in sterke mate. De wijze waarop in de afgelopen decennia 
met het vraagstuk van de bestuurlijke organisatie van ons land en de voorziening 
in een regionaal bestuurlijk orgaan is omgesprongen, is weinig verheffend te 
noemen. De samenwerking tussen de openbaar-vervoerbedrijven verdient al 
evenmin de schoonheidsprijs, zelfs wanneer het gegeven van een op dit punt 
weinig stimulerend overheidsbeleid in ogenschouw wordt genomen. Des
alniettemin mag uit het voorafgaande een zekere verwachting resulteren. Het 
belang dat aan de regionale benadering van de verkeers- en vervoerproblemen 
wordt gehecht en de opdruk, die uitgaat van de brede accentuering van de regio 
als schaal waarop vele maatschappelijke problemen om aandacht vragen, recht
vaardigt dat zeker. De oplossingsrichtingen, die in dat verband aan de orde zijn, 
verdienen ondersteuning. Zi j zijn, gegeven de bestaande bestuurlijke en bedrijfs
matige verhoudingen en gevoeligheden, de best haalbare. Bij gebrek aan over
eenstemming over en/of bereidheid tot een meer fundamentele aanpassing van 
structuren, verdient het concreet zetten van een eerste stap de voorkeur boven 
het oneindig voortduren van de discussie. 
De thans voorliggende beleidsdocumenten voorzien ruimschoots in stof voor 
dergelijke langdurige discussies. Zaken die tot voor kort onbespreekbaar leken, 
zijn nu reële varianten voor de oplossing van de gesignaleerde problemen. Waar 
het uiteraard uiteindelijk op aankomt, is of de implementatie van genomen 
besluiten voldoende (snel) van de grond komt. Van degenen die dat proces 
moeten begeleiden, zal de nodige inventiviteit en overredingskracht worden 
gevraagd. Heldere besluitvorming in politieke zin is daarbij een onmisbaar 
element. Of de politiek in staat is in de slangenkuil van niet parallel lopende 
belangen tot dergelijke besluiten te komen, moet worden afgewacht. 
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Noten 

1. Bewerking van Centraal Bureau voor de Statistiek: De mobiliteit van de Nederlandse Bevolking 1989, tabel 6.2 
en 6.5, Den Haag 1990. 

2. Het Tweede Structuurschema Verkeer en Vervoer doorloopt de procedure van de planologische kernbeslissing. 
Het besluitvormingsproces kent 5 stappen, neergelegd in evenzoveel 'delen' van het Structuurschema: 
Dee lA: beleidsvoornemen 
DeelB: samenvatting inspraakreacties 
Deel C: adviezen adviesorganen 
D e e l D : regeringsbeslissing 
Deel E: uiteindelijk besluit na parlementaire behandeling. 

3. Zie voor een toelichting hierop het artikel van Drs. H . van Noord c.s. elders in dit nummer. 
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R A N D S T A D & M O B I L I T E I T 

Prof. Ir . P. H A K K E S T E E G T * 

Abstract 
Mobility within the urban agglomeration of the western part of the Netherlands 
The conurbation in the western part of the Netherlands, known as the 'Randstad', is 
continuously changing. Modern demands call for adjustment and new developments. 
Accessibility is essential, but so are the environment and liveability; the effects of transpor
tation and traffic have caused these to become conflicting interests. A further extension on 
the infrastructure of traffic together with increasing volume will lead to an unacceptable level 
of environmental impact. 
Fundamental choices resulting in political guidelines for Randstad and Mobility wi l l have to 
be decided upon, taking into account strict preconditions dictated by the environment and 
liveability. 
A future of environment-friendly mobility can only be safeguarded by a drastic shift from 
private car to collective (public) transport and slow traffic (bicycles and pedestrians). 
However, guided mobility requires alternative means of transport. 
In order to realise these a different approach is needed: scenarios in terms of goals rather 
than means; desired qualities concerning the environment and liveability translated into 
concrete objectives and an integrated approach with regard to land use planning and 
transport systems harmless (less harmful) to the environment. This requires detailed plan
ning, from the very beginning directed at the functioning of activity spaces and the distinctive 
features of collective transport and slow traffic. 
No longer should 'Land use Planning' and 'Transportation/Traffic' be regarded as separate 
systems; strict (city)building regulations wil l have to be introduced for the spatial infrastruc
ture with requirements of accessibility by environment-friendly transport, formulated by the 
higher authorities and enforced upon the local authorities. 
In order to make collective (public) transport the backbone of the mobility system, consider
able increases in supply (capacity) are necessary, as are drastic alterations in market 
approach. The basic idea must be that of a buyers' market in which the quality of connections 
is decisive. I f a trip requires more than one supplier, a seamless connection wil l have to be 
the rule rather than the exception. 
To achieve this efficiently a disentanglement of responsibilities is called for: the administra
tive management for policy-making and budgeting, the accessibility management for struc
ture and specification of desired products (connections) and the production management for 
supplying the specified products. 
A clearance of costs wil l have to take into account not only travellers-kilometres but also 
and in particular the supplied transportation qualities. 

SAMENVATTING 

De Randstad is in beweging; zij moet zich aanpassen aan en vormen naar 
nieuwe eisen. 

* Hoogleraar vakgroep Verkeer, Technische Universiteit Delft. 
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Bereikbaarheid is essentieel, maar milieu en leefbaarheid evenzeer; effecten van 
vervoer en verkeer hebben deze tot tegenstrijdige belangen gemaakt. Een 
verdere uitbreiding van de verkeersinfrastructuur, gepaard met een toenemende 
verkeersintensiteit leidt tot een onacceptabele aantasting van milieukwaliteiten. 
Principiële keuzen zijn onvermijdelijk, evenals het vorm geven aan een sturend 
beleid voor Randstad en Mobiliteit. Daarbij dient gewerkt te worden vanuit 
strikte randvoorwaarden, door milieu en leefbaarheid gedicteerd. 
Een milieuvriendelijke mobiliteitstoekomst valt alleen veilig te stellen met drasti
sche verschuiving van auto- naar collectief (openbaar) vervoer en langzaam 
verkeer. 
Geleiding van de mobiliteit vergt echter alternatieve vervoermogelijkheden. Om 
die te verwezenlijken is een andere benadering nodig: geen scenario's op het 
'middelen-niveau' maar op het 'doelen-niveau'; gewenste kwaliteiten voor milieu 
en leefbaarheid vertalen naar concrete taakstellingen en een integrale benade
ring voor ruimtelijke ordening en milieuvriendelijke(r) vervoersystemen. Dit 
vergt een gedetailleerde planning, van meet af aan gericht op het functioneren 
van activiteitsruimten en de (gebruiks)kenmerken van collectief vervoer en 
langzaam verkeer. 
Hierbij is het achterhaald om 'Ruimtelijke Ordening' en 'Vervoer-Verkeer' als 
afzonderlijke systemen te blijven zien; er dienen stringente (stede)bouwvoor-
schriften te komen voor de ruimtelijke infrastructuur met bereikbaarheidseisen 
per milieuvriendelijk vervoer, geformuleerd door de hogere overheid en opgelegd 
aan de lagere. 
Om collectief (openbaar) vervoer tot de ruggegraat te maken van het mobiliteits
stelsel zijn zowel aanzienlijke uitbreidingen nodig in het aanbod (capaciteit), als 
drastische wijzigingen in de marktbenadering. Er dient uitgegaan te worden van 
een 'kopersmarkt', waarin de kwaliteit van verbindingen doorslaggevend is. 
En als een verbinding meer dan één leverancier vergt, dan moet een naadloze 
aansluiting geen uitzondering zijn, maar regel. 
Om dit efficiënt te bereiken, is een ontvlechting nodig van verantwoordelijkhe
den: het bestuurlijk management voor beleid en budgetten, het bereikbaarheids-
management voor structuur en specificatie van gewenste produkten (verbindin
gen) en het uitvoeringsmanagement voor de levering van gespecificeerde pro
dukten. Een verrekeningsstelsel dient niet alleen de reizigerskilometers te ver
disconteren, maar vooral ook geleverde vervoerkwaliteiten. 

INTRODUCTIE 

Stormachtige ontwikkelingen in mobiliteit, vervoer en verkeer, gepaard met 
'Zorgen voor Morgen' roepen alle hens aan dek voor het leefbaar houden van 
onze samenleving. 
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Daarin staan we op een keerpunt in de ti jd. 
Eeuwenlang heeft ons (technisch) handelen in het teken gestaan van het beteuge
len van de 'natuur', haar hulpbronnen benutten, de samenleving beschermen 
tegen bedreigingen van buitenaf en de beschikbare ruimte beter bewoonbaar en 
begaanbaar maken. 
Nu zijn we echter in een stadium geraakt dat niet alleen de mens beschermd 
moet worden tegen de natuur, maar dat ook andersom, de natuur gevrijwaard 
moet worden van de nadelige effecten van het menselijk ingrijpen. 
Dit noodzaakt ertoe problemen in een breder kader te plaatsen en oplossingen 
te vinden die duurzaam bijdragen tot het herstel van een verloren evenwicht. 

Problemen met betrekking tot Randstad en Mobiliteit kunnen we in generale zin 
samenvatten met het begrip 'capaciteits-overschrijding': massaal autoverkeer 
vraagt (tijdens spitsen) meer ruimte dan er beschikbaar is. 
De gevolgen zijn bekend: belemmerde verkeersafwikkeling, tijdverspilling, ver
hoging van verplaatsings-weerstanden, kortom een verslechtering van de bereik
baarheid. 
Di t is echter niet de enige capaciteitsoverschrijding: emissies van schadelijke 
stoffen, waartoe het verkeer aanzienlijk bijdraagt, overtreffen de draagkracht 
van het milieu, steden zijn niet opgewassen tegen de grote aantallen voertuigen, 
externe verkeerseffecten hebben een nadelige invloed op kwaliteiten voor woon-
en leefomgeving. 
Bereikbaarheid is essentieel, doch milieu en leefbaarheid evenzeer. 

De Randstad is in beweging; zij moet zich aanpassen aan en zich vormen naar 
nieuwe eisen en wensen; zij moet op internationaal niveau concurreren met 
andere wereldsteden, zowel op het gebied van bereikbaarheid, als op het gebied 
van milieukwaliteit, volkshuisvesting en leefbaarheid. 
Di t verhevigt de conflicten tussen de uiteenlopende belangen. 

Realisme is geboden. De Europese dimensie maakt problemen complexer. Ont
wikkelingen dienen vooral te zijn ingebed in de kwaliteitszorg in/voor de Rand
stad zelf. 
Elke opheffing van een knelpunt voor individueel vervoer blijkt te leiden tot een 
verschuiving/toename in de vervoervraag, die het effect snel tenietdoet. 
Er zijn vergaande maatregelen nodig om te voorkomen dat het lokale en 
regionale (personen)verkeer de beschikbare infrastructuur volledig verstopt. 

Kernpunt is de positie van de auto. 
Het staat buiten kijf: dit vervoermiddel is ideaal voor vele mobiliteitswensen; 
met zijn lage verplaatsingsweerstanden, veel comfort en privacy sluit het naad
loos aan op wat velen willen. 
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Ook voor de ruimtelijke organisatie heeft het 'ideale' kenmerken, aangezien een 
bescheiden planningsinstrumentarium voldoet. Zorg maar voor een weg (na)bij 
elk herkomst/bestemmingspunt die aansluit op een volgende en elke bestuurder 
vindt een geschikte route; bovendien zijn aanpassingen in het systeem relatief 
eenvoudig, want systeem-intern, en lijken oplossingen voor tekortkomingen 
(zoals capaciteitsgebrek) zo plausibel dat uitbreidingen op voorhand de instem
ming hebben van een breed publiek. 
Kortom, de auto komt bij uitstek tegemoet aan individuele vervoerwensen. 
Daarenboven is hij een uitstekend vangnet voor de nadelen van ongecoördi
neerd plannen. 
De laatste decennia is dit uitbundig geschied onder het mom van 'decentralisatie 
in de planvorming'; de ruimtelijke inrichting benutte de vrijheid van het indivi
dueel vervoer en elk (bestemmings)plangebied accepteerde de 'winsten' ervan 
voor zichzelf en schoof de 'verliezen' door naar elders. 

Nu het tij echter keert, vragen die 'verliezen' aandacht. 
Steeds meer wordt duidelijk dat een verdere uitbreiding van de verkeersinfra
structuur leidt tot een onacceptabele aantasting van de landschappelijke waar
den en van de leefbaarheid in lokale woonmilieus. Daarmee doorgaan is licht
zinnig; we staan nu voor de uitdaging (nieuwe) oplossingen te vinden met 
eerbied voor milieu en leefbaarheid. 

Die uitdaging beperkt echter de vrijheid van handelen. 
De vraag is niet meer alleen: "Wat wensen we, wat is nodig voor onze econo
mie?', maar: 'Wat mogen we, tot hoever kunnen we gaan zonder het evenwicht 
tussen 'winsten' en 'verliezen' te verstoren?" 
Tegemoetkomen aan alle individuele verlangens blijkt ontoereikend. Er zijn 
dwingende redenen om voor het welzijn van ieder lid van de samenleving andere 
wegen te bewandelen. 
Daarbij zijn principiële keuzes onvermijdelijk, evenals het vorm geven aan en 
het concreet maken van een sturend beleid voor Randstad en Mobiliteit. 
De leefbaarheid van de toekomst staat op het spel. 

Die toekomst zullen we naar mijn oordeel moeten beschrijven met grenswaarden, 
door milieu en leefbaarheid gedicteerd, veilig stellen door die waarden niet te 
overschrijden en mogelijk maken door ze reeds nu als harde randvoorwaarden 
te hanteren voor 'Randstad en Mobiliteit'. 
Dit is een grootse uitdaging. 
We zullen dienen (leren) te werken vanuit strikte randvoorwaarden en daarvan-
uit moeten terugrekenen om inzicht te krijgen in wat kan, mag en moet om die 
gewenste toekomst veilig te stellen. 
Integratie van ruimtelijke ordening en milieuvriendelijk(er) vervoer/verkeer op 
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meso- en micro-niveau moet absoluut vorm en inhoud krijgen om een effectiever 
ruimtegebruik met minder versnippering en milieu-aantasting kansen te geven. 

I N T E G R A T I E 

Ruimtelijke ordening is in feite niets anders dan het arrangeren van artefacten 
ten behoeve van het best denkbare functioneren van de samenleving; vervoer
en verkeerssystemen zorgen met verbindingen voor de samenhang daarin. 
Dit betekent dat, zonder een heldere formulering van dat 'best denkbare functio
neren', of - beter nog - zonder consensus daarover, ordenen in wezen niet 
mogelijk is, noch van de ruimtelijke inrichting, noch van vervoer- en verkeers
systemen. 
Een maatschappelijke discussie dient primair gericht te zijn/worden op dat 
'functioneren'. 
Met het oog hierop moeten planners mogelijke keuzes in dat 'functioneren' in 
een zo vroeg mogelijk stadium onderkennen, die keuzes consequent inwerken 
in alternatieven en de maatschappij uitdagen daarover, bij monde van de poli
tiek, tijdig beslissingen te nemen. 

Een relevante vraag is nu: 'Welke keuzes moeten worden geformuleerd, dan wel 
welke alternatieven moeten worden aangedragen?' 
Traditioneel geschiedt dit op het 'middelenniveau' (verstedelijkingsmodellen, 
knelpunten in vervoersystemen). 
De Nota's Ruimtelijke Ordening en de Structuurschema's Verkeer en Vervoer 
spreken in dezen voor zich: 
De eerste Nota met het spreidingsbeleid; de tweede Nota met de 'gebundelde 
deconcentratie'; de derde Nota met de groeikernen, waarvan het eerste Struc
tuurschema Verkeer en Vervoer drie grensalternatieven voor vervoer en verkeer 
afleidt; de vierde Nota met de 'stedelijke knooppunten'. 
De laatste loot aan deze stam levert de werkgroep EROMOBIL (.Effecten 
Ruimtelijke Ordening en MOBILiteit) [1]. 
Onder het motto van: 'Een verkenning van een nieuwe aanpak' heeft die werk
groep vier (extreme) scenario's laten uitwerken om te onderzoeken of een op 
beheersing van de (auto)mobiliteit gericht ruimtelijk ordeningsbeleid effecten 
heeft op de beheersing van die (auto)mobiliteit. (Bedoeld zal zijn: autokilome-
trage.) 
Op grond van de resultaten concludeert de werkgroep dat bij een zorgvuldige 
afstemming van wonen, werken en infrastructuur op de ruimtelijke ordening die 
invloed substantieel is. 
Analyseren we echter de resultaten, dan blijkt dat geenszins. 
In de eerste plaats worden de verkregen resultaten afgezet tegen een referentie-

416 



scenario, dat voor de periode 1986-2010 uitgaat van een groei van 70 % in de 
autokilometrage, en in de tweede plaats leveren de ontwikkelde en acceptabele 
scenario's ten opzichte daarvan slechts een daling op van 4-5 indexpunten (dus 
een groei van 65 % in plaats van 70 % 0-

Derhalve, helemaal geen substantiële invloed. 
De methodiek van het grootschalig en afzonderlijk ontwerpen van ruimtelijke 
inrichtingsmodellen en/of van vervoersystemen met daarbij achteraf een koppe
ling (trachten te) leggen tussen beide, blijkt geheel ontoereikend voor een ruimte
li jk beleid gericht op de beheersing van de autokilometrage. 

Naar mijn oordeel moeten voor de noodzakelijke en complexe integratie van 
ruimtelijke ordening met vervoer en verkeer geen scenario's uitgewerkt worden 
op het 'middelen-niveau' (ruimtelijke-ordeningsmodellen), doch op het 'doelen
niveau'. Wat willen we precies bereiken? 
Die doelen zijn niet louter 'systeem-intern', af te leiden van de huidige mobili
teitsbehoefte in de maatschappij, doch vooral 'systeem-extern', bepaald door het 
noodzakelijke evenwicht tussen 'winsten' en 'verliezen' voor de gehele samenle
ving en kwaliteiten voor leefbaarheid en veiligheid. 
Zonder die gewenste kwaliteiten van tevoren te expliciteren, vertaald in rand
voorwaarden en streefwaarden voor mobiliteit, vervoer en verkeer bli jf t er alle 
ruimte tot vrijblijvendheid in het handelen, én voor ellenlange - vaak schimmige 
- discussies over het al dan niet gewenst zijn van maatregelen. 
Het publieke debat over het vervoer- en verkeersbeleid getuigt daarvan; dat ligt 
dan niet aan die maatregelen, doch vooral aan het ontbreken van relevante, van 
doelstellingen afgeleide, beoordelingsmaatstaven. 

De vakgroep Verkeer heeft met haar studie Trend(breuk)scenario vervoer en 
verkeer' [2] getracht richting te geven aan een 'doelenbenadering'. 
In dit onderzoek is eerst in een 'trendscenario' voor het jaar 2010 de milieu
belasting berekend bij voortzetting van huidige ontwikkelingen, inclusief alle 
mogelijke technische verbeteringen om voertuigen schoner te maken. 
Die berekeningen leren dat aanzienlijke reducties bereikbaar zijn, door de bank 
genomen zo'n 30-50% (zie tabel 1). 
In die reducties verheugen zich vele nota's, vanaf het SVV-II tot en met het 
NMP. 

Zetten we echter het emissieniveau 2010 af tegen het zgn. 'No-effect-level', nodig 
om het evenwicht in de natuur te doen herstellen en te handhaven, dan blijken 
grenswaarden onaanvaardbaar overschreden te worden. 
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Tabel 1 - Emissies trend(breuk)scenario en grens- en streefwaarden toelaatbare milieubelasting (106 kg) 

1984 2010 Streefwaarde Grenswaarde Trendbreuk 

N O ( x ) 152 117 15 32 22 
C(x)H(y) 128 63 13 31 15 
SO(2) 14 9 1.4 2.7 4.1 
CO 660 300 66 165 56 

1984: Berekend obv onderzoek verplaatsingsgedrag CBS. 
2010: Berekend obv trendontwikkeling, inclusief voertuigtechnische ontwikkelingen tbv schoner voertuigpark. 
Streefwaarde: Gebaseerd op doelstelling krachtig herstel natuur en milieu (nog geen consensus). 
Grenswaarde: Waarden waarover reeds in brede kring consensus bestaat. 
Trendbreuk: Berekend obv trendbreuk in de ontwikkeling van voertuigkeuze en kilometrage. 
Bron: Mil ieu & Verkeer: Symposium 22 maart 1989 Vakgroep Verkeer T U D ; maart 1989. 

Deze conclusie is extra schrijnend, omdat er in die studie nog diverse onzeker
heden zijn omtrent de haalbaarheid van aangenomen verbeteringen, en de 
duurzame effectiviteit ervan. 

Met die overschrijding voor ogen is vervolgens een trendbreukscenario doorge
rekend, met het zgn. 'No-effect-level' als harde randvoorwaarde. 
Hierin dient het vervoer- en verkeerssysteem naar evenredigheid bij te dragen 
aan de oplossing van verzuring en luchtverontreiniging. 
Aan die randvoorwaarde blijkt alleen te kunnen worden voldaan bij een sterk 
aangepaste mobiliteitstoekomst, waarin een drastische verschuiving optreedt 
van auto naar collectief (openbaar) vervoer en langzaam verkeer (zie tabel 2). 

Tabel 2 - Verschuiving in vervoerprestatie van trendontwikkeling naar trendbreuk (%) 

Vervoerwijze 1984 

Trendontwikkeling 

2010 

Trendbreuk 

Auto 76 83 27 
Openbaar vervoer 12 9 50 
Langzaam verkeer 12 8 23 

Bron: Milieu & Verkeer: Symposium 22 maart 1989 Vakgroep Verkeer T U D ; maart 1989. 

Hierbij is dus niet aan de orde of dit wel kan. Neen, het moet, want zonder die 
verschuiving zullen we de natuurlijke opnamecapaciteit overschrijden en het 
milieu langzaam maar wel heel zeker blijvend aantasten. 

Doorrekenen van de financiële consequenties van het trendbreukscenario door 
de VU-Amsterdam [3] leert, dat een milieuvriendelijke mobiliteitstoekomst voor 
de Rijksoverheid weliswaar een bittere financiële pil betekent, maar dat er 
maatschappelijk gezien zeer positieve economische effecten tegenover staan. 
Nationaal-economisch levert het trendbreukscenario een forse besparing op. 
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Zo'n andere mobiliteitstoekomst moet dus mogelijk zijn. Maar we kunnen haar, 
het zij gezegd, nog zo moeilijk voorstellen, gewend als we zijn aan wegen van 
geleidelijkheid, aan veranderingen die aansluiten op het bestaande en ook, aan 
beperkingen in ons voorstellingsvermogen. 
Wel zijn we te overtuigen van de wenselijkheid, desnoods van de noodzaak van 
een ommekeer, doch het is niet gemakkelijk en we deinzen er zelfs voor terug 
de consequenties als reëel te accepteren. 
Maar laten we eerlijk zijn, was de situatie van vandaag-de-dag, met zijn uitzon
derlijke welvaart en alle technische verworvenheden tot in de verste uithoeken 
van ons bestaan, zo'n vijftig, zeventig jaar geleden niet evenzeer onrealistisch? 
Zou toen een schets van de huidige mogelijkheden en problemen geloofwaardig 
zijn geweest? 
Ik meen van niet. Toch is het ervan gekomen. Dit moet ook gaan gelden voor 
een milieuveilige toekomst, ondanks beperkingen in het voorstellingsvermogen. 
Een gerichte aanpak is nodig. 
In het verlengde van het eerder gestelde zullen we ons (helaas) niet meer mogen 
richten op de vraag welke vervoersystemen de meest goedkope en comfortabele 
verplaatsingsmogelijkheden kunnen bieden, maar dienen we ons te concen
treren op de opgave verplaatsingen op een acceptabele wijze te laten plaats
vinden. 
Di t is louter mogelijk bij het bieden van alternatieve mogelijkheden; die dienen 
vooraf te gaan aan beperkingen, want anders blijft een maatschappelijk draag
vlak ontbreken en is de kans op averechts effect groot. 
Onderzoek naar de maatschappelijke acceptatie van een sterke overgang naar 
openbaar vervoer en langzaam verkeer van het Verkeerskundig Studiecentrum 
Groningen [4] laat zien dat de burger zich in het algemeen wel bewust is van de 
fileproblematiek, maar een zeer onvolledig beeld heeft van de door het verkeer 
veroorzaakte milieubelasting. Ten onrechte menen velen dat deze milieuproble
matiek geheel opgelost kan worden door voertuigtechnische ontwikkelingen. 
Geconcludeerd werd dat voorlichting over de relatie tussen verkeer en milieu 
een eerste vereiste is om een voldoende maatschappelijk draagvlak te creëren 
voor de benodigde maatregelen. 
Zo'n draagvlak kan alleen ontstaan indien er zicht is op alternatieve verplaat
singsmogelijkheden. 

Om dat te bewerkstelligen zullen we echter: 
• geheel anders moeten omgaan met integratie van Ruimtelijke Ordening en 
Vervoer/Verkeer; 
• werkelijk, maar dan in de diepste zin van het woord, vorm en inhoud moeten 
geven aan de geleiding van de mobiliteit; 
• serieus moeten gaan werken aan een systematisch opgebouwd stelsel van 
collectief openbaar vervoer. 
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Collectief vervoer, openbaar dan wel particulier, geïntegreerd met individueel 
vervoer (fiets, auto) zal en moet de ruggegraat gaan vormen van ons mobiliteits
stelsel. 

Dat betekent veel, heel veel. 
In de eerste plaats zijn aanzienlijke uitbreidingen nodig in het aanbod van 
collectief vervoer, evenals de nodige investeringen voor langzaam verkeer. 
Het is hoog t i jd om aan de planning, het ontwerp en de realisering van openbaar -
vervoerstelsels, welke die collectieve functie adequaat kunnen vervullen, min
stens evenveel aandacht, onderzoeks- en ontwikkelingscapaciteit te gaan be
steden dan we de afgelopen decennia hebben gedaan aan de totstandbrenging 
van het wegennet. 
Als ik zeg 'evenveel', dan ondervraag ik. 
We weten immers allemaal dat het proces van planning, ontwerp en realisering 
van stelsels voor collectief openbaar vervoer vele malen complexer is dan voor 
individueel particulier vervoer, zowel technisch als bestuurlijk-politiek. 
En als we dan de huidige capaciteit van de studiedienst(en) voor het openbaar 
vervoer afzetten tegen die voor het autovervoer, dan tart die elke noodzakelijke 
verhouding. 

Di t blijkt ook uit de (laatste) voorstellen: autotunnels bepleiten omdat er stroken 
voor openbaar vervoer in gereserveerd kunnen worden. Hoe verzint men het? 
Alsof autoroutes zomaar uitwisselbaar zijn met openbaar-vervoerlijnen. 
Dat er afgelopen decennia vrijwel geheel voor de auto gepland is, met achteraf 
nog wat openbaar-vervoerroutes toewijzen, wil nog niet zeggen dat dit juist is. 
Integendeel, daardoor zijn de huidige problemen immers ontstaan. 

Hoe belangrijk ook, een ruggegraat is niet alles, het is alleen het voornaamste 
vormend deel van iets; samenwerking met andere delen is essentieel. 
Collectief (openbaar) vervoer alleen kan niet alles met alles verbinden, zeker niet 
in de gegroeide situatie. 
Vergaande integratie met individueel vervoer is geboden. 
Traditioneel te voet en/of per fiets, maar de komende jaren verdienen nieuwe 
vormen speciale aandacht; bijvoorbeeld het concept van de onlangs geïntrodu
ceerde trein-taxi, maar dan veel verder gepopulariseerd en uitgebreid tot het 
(toekomstige) regionale vervoer. 
Ook de in het Tweede Structuurschema Verkeer en Vervoer geïnitieerde 'Trans
feria' bieden, mits consequent toegepast in de daartoe te onderscheiden typen, 
goede perspectieven. 
Een op punt van afronding staande verkennende studie hierover [13] leert dat 
deze, mits zorgvuldig gepland, zoden aan de dijk zetten bij het streven de door 
het massale autoverkeer veroorzaakte problemen te beperken. 
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In eongestiegebieden l i jkt een intensiteitsreductie mogelijk tot zo'n 40 %. Ook 
op het gebied van kilometrage-, dus emissiereductie bieden ze soelaas; elk 
transferium kan zo'n 0.3-0.5 % van de landelijke kilometrage bijdragen. Bij 
veelvuldige toepassing kan dit derhalve oplopen tot tientallen procenten. 

Het transferium-concept buit sterkten uit van de twee systemen; oppervlakte
ontsluiting per individueel vervoer en bundeling van geconcentreerde vervoer
stromen met collectief vervoer. 
Dit concept wijkt af van het P&R-concept. 
Een P&R-station kan beschouwd worden als een afgeleide van het openbaar
vervoersysteem; voor autogebruikers zijn die voorzieningen niet (altijd) logisch 
gelegen. 
Het transferium-concept daarentegen is een afgeleide van het autovervoersys
teem; collectief (openbaar) vervoer moet naar de auto toekomen, niet omge
keerd. 

In Nederland, vooral in de Randstad, moet in de komende jaren nog veel 
gebouwd worden. Een half miljoen woningen zijn nodig, maar ook voor de 
werkgelegenheid zal het proces van vervanging, toevoeging en modernisering het 
een en ander vergen. 
De uitwerking van die opgave moet worden beschouwd als een testcase voor het 
geïntegreerd de toekomst ingaan, voor het 'Zorgen voor Morgen'. Ont
wikkelingen in de Verenigde Staten kunnen ons leren wat voorkomen dient te 
worden. 

ONTWIKKELINGEN IN D E USA 

In de Verenigde Staten is de massa-motorisering een aantal decennia eerder 
ingezet en is het proces van (ongebreidelde) suburbanisatie al een fase verder. 
Kenmerkend zijn grote spreidingen in de lokatie van activiteitsruimten, lage 
dichtheden en geheel op de auto georiënteerde ontwikkelingen. 
In diverse regio's overtreffen de suburbs inmiddels de binnensteden voor wat 
betreft werken, winkelen en overige voorzieningen en is woon- werkvervoer naar 
de suburbs groter dan naar het centrum van de steden. 
Bij ongewijzigd beleid staat Nederland/Europa hetzelfde te wachten, met de 
daaraan verbonden problemen. 

Ook voor wat betreft congestie is de situatie in de Verenigde Staten al veel 
nijpender dan bij ons. Grote vertragingen treden op in ochtend-, middag- en 
avondspits en de spitsen breiden zich uit over steeds meer uren van de dag. 
Volgens de inleiders op het symposium 'Megatrends' van de Transportation 
Research Board [5] staat er nog meer te wachten. 
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USA-TODAY van 14-1-1988 verwoordde dat kernachtig: 
'(•••) The forecast offered by federal and state experts was: Commuting in the 21st century 
wil l make today's commute seem like a Sunday drive. 
The outlook in 20 years: more delays, more commuters, not enough roads.(...)' 

In een uitgebreide beschouwing stelde Rothenberg [6] al in 1985: 
• (suburban) congestion is a current and worsening problem; 
• demographic and urban development trends indicate significant new demand patterns; 
• there are significant institutional problems, which cannot and should not be ignored; 
• public planning efforts are not addressing the problems adequately; 
• a successful response to the problems requires a degree of technical-political leadership, 
which is currently not apparent; 
• the mechanism for developing a concerted technical-political approach at national, state 
and local level needs to be explored now. 

In Transportation Research News van december 1988 schetst Deakin [7] uiteen
lopende visies op deze problematiek, zoals: 

• there is no problem, or at least not one that demands special attention; suburbanities wi l l 
adjust like many other urban parts of metropolitans; 
• the problem is simply one of inadequate financing; the plans and programs to alleviate 
congestion are available and could be implemented quickly i f only there were enough money; 
• federal and state transportation agencies are unable or unwilling to redirect their efforts 
to today's problems and opportunities, neither local nor regional agencies can fill the 
leadership gap; 
• transportation facilities are improperly priced; consumers are getting the wrong signals; 
new pricing strategies could simultaneously discipline transportation demand and generate 
needed transportation financing; 
• government officials, civic leaders and regional planners and engineers have failed to 
acknowledge shifts in land development away from the central city and to respond with 
facilities - principally roads - designed to serve suburban realities; 
• transportation planners have failed to devise realistic, effective commuting alternatives for 
the suburbs (carpooling an vanpooling programs, alternative work hours, work-at-home 
options, and the like); 
• failure to control land use in the suburbs has produced current congestion; development 
should be measured against housing development; coordinating land development with 
transportation capacity is considered a necessity. 

Na een grondige beschouwing luidt de conclusie: 
'Unless new technologies emerge or economie conditions take a sharp turn for the worse, 
reducing congestion wil l likely prove difficult, even with well-conceived and extensive 
strategies. 
Avoiding congestion appears more feasible, but it wi l l too require major changes. 
Concerned efforts to develop new policies and plans that can win public support wil l be 
needed, along with the financing to implement them. 
Planners and engineers can support such efforts by helping to clarify the issues and identify 
promising paths; 

Het bovenstaande betreft louter kwantitative aspecten; ook op het gebied van 
de kwalitatieve aspecten is er echter veel in beweging. Het Technieuws 
Washington van november 1988 [8], een uitgave van het Ministerie van Econo
mische Zaken, verzorgd door de Technisch-Wetenschappelijke Afdeling van de 
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Nederlandse Ambassade te Washington, is geheel gewijd aan de problemen van 
het wegverkeer en milieu in de Verenigde Staten. 
De wijze waarop de problematiek benaderd wordt en de verwachtingen voor de 
toekomst stemmen tot nadenken. 
Een paar punten: 

• auto's met katalysatoren en loodvrije benzine zijn al vijftien jaar gemeengoed in de VS; 
dit heeft niet kunnen voorkomen dat de luchtkwaliteit in een tiental steden nog ver onder 
de wettelijke maat ligt; 
• een drastische vermindering van de uitstoot van schadelijke stoffen door het wegverkeer 
l i jk t de enige oplossing om aan de limieten te voldoen die de 'Clean Ai r Act ' stelt; het gaat 
hier vooral om beperking van het autoverkeer en stimulering van het gebruik van alternatieve 
brandstoffen: methanol, aardgas en elektriciteit; 
• voor Zuid-Californië is een wet in werking getreden, die werkgevers dwingend voorschrijft 
om het aantal personenauto's van en naar de werkplek te verminderen; 
• het leidt geen twijfel dat in de VS de luchtkwaliteitseisen alleen maar strenger zullen 
worden; indien het C0 2-probleem de komende jaren de aandacht van het Congres zal krijgen 
die sommigen verwachten (c.q. velen noodzakelijk achten ph), dan is het niet onmogelijk dat 
de methanol-technologie slechts een kort leven beschoren zal zijn; er zal dan meer gezocht 
moeten worden naar maatregelen die een gunstige invloed hebben op alle emissies; (ver
mindering gebruik en brandstofgebruik van de auto, gebruik van elektriciteit, verkregen uit 
zonne-, wind- of kernenergie). 

Ook al is dit overzicht slechts kort, duidelijk is dat ook elders een sturend beleid 
in ontwikkeling is om de vervuilende invloed van het autoverkeer op de leefom
geving drastisch te verminderen. 
Ontwikkelingen in het vervoer- en verkeerssysteem c.q. de bereikbaarheid mo
gen niet langer beschouwd worden als een zelfstandig en niet te beïnvloeden 
proces. 
Milieuvriendelijke(r) verbindingen, als schakel tussen ruimtelijk gescheiden 
menselijke activiteiten voor produktie, consumptie en recreatie, zullen steeds 
meer het structuurvormend element moeten worden voor de toekomstige ruim
telijke organisatie van de samenleving. 

W E R K E N AAN D E TOEKOMST 

Om een drastische verschuiving in het mobiliteitsstelsel te kunnen verwezen
lijken, is een andere benadering dan tot nu toe nodig. 
Integratie van stadsontwikkeling en collectief (openbaar) vervoer vergt een 
gedetailleerde planning, die van meet af aan gericht moet zijn op de samenhang 
tussen het functioneren van activiteitsruimten (voor wonen, werken, winkelen en 
recreëren) en de gebruikskenmerken van milieuvriendelijke(r) vervoersystemen. 
En daar de gebruikskenmerken daarvan ten principale afwijken van die van het 
autovervoer, dient een daarop gerichte (planning) methodiek te worden toege
past. 
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Dit betekent allereerst het vertalen van gewenste kwaliteiten voor milieu en 
leefbaarheid naar normen/taakstellingen en daarvan af te leiden gekwanti
ficeerde doelen voor ruimtelijke ordening en vervoersystemen. 
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Inzicht is nodig in het proces van vertaling van 'externe' kwaliteiten naar maat
regelen voor de 'mobiliteitsgeleiding'. 
Naar mijn oordeel is het totaal zinledig om maatregelen voor te stellen en ze 
onderwerp van publieke discussie te maken, zonder ze (verifieerbaar) getoetst 
te hebben op hun bijdrage aan de verwezenlijking van gewenste kwaliteiten voor 
milieu, veiligheid en leefbaarheid. 
Immers, geleiding van de mobiliteit vergt alternatieven. 
De betekenis van geleiden is volgens Van Dale niet alleen: 'in een zekere richting 
sturen', maar ook: 'op een andere stof gemakkelijk laten overgaan'. Zonder die 
andere stof, zonder alternatieve vervoermogelijkheden, is ge-leiden niet moge
l i jk , hooguit mis-leiden. 

Het dilemma waar de samenleving voor staat, is daarom duidelijk. 
Wat moet (beperking van autogebruik) is zonder acceptabele vervoeralternatie-
ven irreëel en roept dientengevolge bij velen weerstand op. 
Wat we willen (geen beperking van autogebruik) is onverantwoord; het milieu 
bli jkt niet afdoende te kunnen worden beschermd met uitsluitend technische 
voorzieningen aan de voertuigen. 
Wat ontbreekt is een overheid die de dreiging onderkent, bereid is principiële 
keuzen te maken én de consequenties daarvan (volledig) te accepteren. 
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Zolang er nog geen zicht is op milieuvriendelijk individueel vervoer dient de 
overheid niet de individuele vervoervraag passief te blijven volgen, maar actief 
richting te geven aan het gebruik van collectief vervoer. 
Collectief (openbaar) vervoer dient de ruggegraat te worden van het mobiliteits
systeem. 
Hiervoor is een sterke verbetering van het aanbod nodig, zowel in kwantitatieve 
als in kwalitatieve zin. 

Veel aandacht trekt het woon-werkverkeer. 
Er mag echter niet vergeten worden dat dit slechts een kwart van de jaarlijkse 
autokilometrage omvat. 
De optiek dient derhalve wijder te zijn; de aandacht dient vooral gericht te 
worden op een integraal openbaar-vervoersysteem dat, in samenhang met indi
vidueel vervoer, voor veel verplaatsingsmotieven acceptabele - met die in het 
autovervoer concurrerende - reistijden biedt tussen alle geconcentreerde her
komst- en bestemmingsgebieden in de Randstad. 
Zo'n systeem moet worden aangeboden én functioneren als één samenhangend 
stelsel, dat reizigers snel en comfortabel van velerlei herkomsten naar relevante 
bestemmingsgebieden kan brengen. 

Zo'n samenhangend stelsel vormt de noodzakelijke voorwaarde voor mobili
teitsgeleiding. 
Afdoende is het niet, want zonder een vergaande integratie van de ruimtelijke 
inrichting met de gebruikskenmerken van collectief (openbaar) vervoer is het 
maar half werk. 
Nodig is bovendien een 'sturend beleid', duidelijke taakstellingen en daadkrach
tiger) sturingsinstrumenten, structureel van aard én voor de langere termijn 
effectief. 
Dit vergt in elk geval: 

• het op nationaal niveau formuleren van het minimum-aandeel in de bereik
baarheid van concentraties van bestemmingspunten per 'milieuvriendelijk ver
voer'; 
• het opleggen van dit aandeel aan lagere overheden als taakstelling voor 
beheer en (re)organisatie van ruimtelijke structuur en van vervoer- en verkeers
systemen; 
• het gebruiken van deze taakstelling als eenduidige toetssteen voor alle maat
regelen en plannen. 

Het is niet meer dan logisch dat dan de besluitvorming op nationaal niveau over 
grote infrastructurele voorzieningen (zoals verruiming infrastructuur, aanleg 
autotunnels, etc.) hieraan getoetst moet worden en dat deze dit taakstellend 
beleid zeer zeker niet mogen doorkruisen. 
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Als schakels tussen geografisch gescheiden activiteitsruimten vormen verbindin
gen een van de belangrijkste sturende elementen van de ruimtelijke organisatie 
van de samenleving. 
Omgekeerd is bijsturing en beheersing van de ruimtelijke organisatie een middel 
ter beïnvloeding van mobiliteit, vervoervraag en verkeersaanbod. 
Die bijsturing kent beperkingen. 
Ze heeft namelijk wél invloed op de potentiële herkomst- en bestemmingspunten 
(produktie/attractie van verplaatsingen) en - door dichtheid en structuur - op 
de keuze van vervoerwijzen, maar niet op de keuze van bestemmingen door 
reiziger/verlader c.q. de koppeling van herkomst- en bestemmingspunten (ver-
voerdistributie). 

Di t ondersteunt het pleidooi voor een samenhangend collectief (openbaar)ver-
voerstelsel door de gehele Randstad en een ruimtelijk ordeningsbeleid dat er 
maximaal op gericht is de lokatie van activiteitsruimten afhankelijk te stellen van 
de gebruikskenmerken van dit vervoerstelsel. 

R U I M T E L I J K E INFRASTRUCTUUR 

In het licht van de zo noodzakelijke integratie is het achterhaald 'Ruimtelijke 
Ordening' en 'Vervoer/Verkeer' als afzonderlijke systemen te blijven bezien. 
Het moet gaan om één ondeelbaar systeem, de zo te noemen 'Ruimtelijke Infra
structuur' met de activiteitsruimten en de 'milieuvriendelijke' verbindingen als 
wederzijds afhankelijke elementen. 

R U I M T E L I J K E I N F R A S T R U C T U U R 

1 

1 

ruimten voor wonen, werken, 
voorzieningen 

verbindingen per milieu
vriendelijke vervoerwijzen 

We spreken toch ook niet over chassis, motor en wielen als het om een vervoer
middel gaat. Eisen aan de bruikbaarheid stellen we aan het geheel, hoewel elk 
van de onderdelen een specifieke invulling vergt. Rijden met versleten banden 
of een doorgeroest chassis, beide maar ook elk afzonderlijk, zijn in strijd met 
verantwoord rijden. 
Datzelfde geldt ook voor de ruimten waarin activiteiten tot ontplooiing komen. 
Het gaat er niet alleen om dat daarin mensen kunnen werken, produkten maken, 
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van voorzieningen gebruik maken, recreëren, participeren in cultuuruitingen, 
neen, het gaat er ook en vooral om dat die mensen er op verantwoorde wijze 
kunnen komen en hun produkten en diensten afzetten. 
En onder verantwoorde wijze dan te verstaan: met gebruikmaking van milieu-
vriendelijke(r) vervoerwijzen. 

Die Ruimtelijke Infrastructuur moet derhalve voldoen aan een set van eisen, die 
daarvan afgeleid zijn. 
Zoals er bouwvoorschriften zijn ingesteld voor een gezond en veilig functioneren 
van mensen en werk/produktieprocessen in gebouwen, zo moeten er ook strin
gente (stede)bouwvoorschriften komen voor de bereikbaarheid per milieuvriende
lijke vervoerwijzen, om die mensen naar die gebouwen te laten komen en 
produkten af en aan te voeren. 
Voor elke (verzameling van) activiteitsruimte(n) behoren derhalve zulke bereik-
baarheidseisen geformuleerd te zijn door de hogere overheid en opgelegd aan 
de lagere. 

Die eisen mogen niet globaal zijn, maar moeten in detail zijn afgeleid van de 
functies in die activiteitsruimten. 
Wat dat betreft zijn de in de vierde Nota Ruimtelijke Ordening, resp. het Tweede 
Structuurschema Verkeer en Vervoer geschetste bereikbaarheidsprofielen veel 
te oppervlakkig. 
Daarin wordt volstaan met een onderscheid naar een drietal lokatieklassen, te 
weten: goed gesitueerd ten opzichte van openbaar-vervoerhaltes/knopen, goed 
ten opzichte van autowegen en een tussenklasse. 

Hieruit zou de conclusie kunnen volgen dat een lokatie nabij een metrohalte of 
een spoorwegstation geheel voldoet aan de gestelde bereikbaarheidseisen. 
Soms kan dat zo zijn, maar helaas in vele gevallen niet. 
Voor dat inzicht is het nodig de bereikbaarheid fundamenteel te benaderen. 

Bereikbaarheid gaat vooraf aan vervoervraag. 
Ze geeft aan hoeveel personen binnen gegeven verplaatsingsbudgetten, bestem
mingspunten kunnen bereiken. 
Of beter gesteld: bereikbaarheid is de potentie tot interactie van een bestem
mingszone met herkomstzones. 
Ze heeft te maken met draagvlakken, met de omvang/inhoud van gebieden 
waarin herkomsten kunnen liggen (inwoners, werkers) en met verplaatsings
weerstanden. 
Mobiliteit is daarvan een contramal, aangevende de aantallen personen die zich 
tussen herkomst- en bestemmingspunten verplaatsen. 
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Het functioneren van activiteitsruimten is vooral afhankelijk van potentiële 
interacties met herkomstzones. 
Zo kunnen we voor werkgelegenheid stellen dat een gebouw pas goed func
tioneert met de juiste mensen op de juiste plaats. 
Om hierin duurzaam te voorzien, moet er een brongebied zijn, waaruit ze 
kunnen worden geput. 
Nu stelt elk type werkgelegenheid specifieke eisen aan omvang en inhoud van 
dit brongebied; hoogwaardige werkgelegenheid, met goed geschoolde specialis
ten, vergt een groter potentieel om zich heen, een groter brongebied, dan een 
eenvoudig produktieproces. We kunnen stellen dat elk type werkgelegenheid een 
specifieke minimale inhoud/omvang van het brongebied nodig heeft. 

Uitgaande van een gegroeide onafhankelijkheid tussen woon- en werkplaats
keuze is die werkgelegenheid pas goed en duurzaam bereikbaar per openbaar 
vervoer, wanneer er vanuit het gehele (specifieke) brongebied acceptabele open-
baar-vervoerverbindingen zijn. Eenzelfde overweging geldt voor diensten en 
produkten. 

Ter toelichting een voorbeeld: 
Stel dat een zekere werkgelegenheidslokatie een brongebied nodig heeft van zo'n 
2.000.000 mensen, dat er 50.000 mensen wonen binnen loop- en fietsafstand en 
dat er nog zo'n 350.000 mensen het binnen de grenswaarde van 45 minuten met 
openbaar vervoer kunnen bereiken. Een simpel rekensommetje leert dan dat, 
gemiddeld gesproken, hooguit 20 % gebruik kan maken van milieuvriendelijk 
vervoer en dat de rest veroordeeld is tot autogebruik. 
Daar verandert rekeningrijden, noch reiskostenforfait, noch spitsvignet, noch 
noem maar op, één syllabe aan. 
We mogen derhalve alleen over mobiliteitsgeleiding spreken, wanneer we bereid 
zijn de consequenties daarvan te accepteren door bruikbare verplaatsingsalter
natieven aan te bieden. 
Zo niet, dan bouwen we luchtkastelen. 
En wanneer die berekende 20 % onvoldoende is, dan is een stringente uitvoering 
van een taakstellend beleid nodig om het vereiste aandeel te (kunnen) bereiken. 

Het draaiboek voor het investeren in Ruimtelijke Infrastructuur laat zich dus 
schetsen. 
Nauwkeurig gespecificeerde bereikbaarheidsprofielen moeten als (stede)bouw-
voorschrift gelden, zowel voor de realisering én duurzame mgebruikhouding van 
projecten en gebouwen als voor de opbouw van een integraal stelsel van collec
tief (openbaar) vervoer, samen met aantrekkelijke routes voor voetgangers en 
fietsers. 



Voor elke lokatie moet gelden dat het specifieke brongebied daarmee voldoende 
wordt ontsloten. 
Evenals voor de constructie, moeten berekeningen voor gebouwen aantonen dat 
het bereikbaarheidsfundament voldoende milieuveilig is. 
Weldra zal blijken dat we dan niet meer raak mogen blijven bouwen en alleen 
maar kijken naar de gemakkelijkste of goedkoopste lokaties, ongeacht de be
schikbaarheid van openbaar vervoer en dan achteraf klagen over de slechte 
bereikbaarheid. Voor elk bedrijf wordt het een primair belang goed door 
collectief vervoer ontsloten te zijn. 
Naarmate die (stede)bouwvoorschriften stringenter worden, zullen bedrijven 
bovendien gaan aandringen op, meedenken met en betalen aan voorzieningen 
voor milieuvriendelijke verbindingen; die worden immers essentiële onderdelen 
van het gebouw. 
Stedebouwkundige en/of projectontwikkelingsvoorkeuren worden dan direct 
geconfronteerd met consequenties voor milieuvriendelijke bereikbaarheid. 
Als vanzelf zullen dan knooppunten van hoogwaardig openbaar vervoer de 
meest begerenswaardige lokaties worden en de 'Ruimtelijke Infrastructuur' een 
dominante 'pull-factor' in de geleiding van de mobiliteit. 

Voorbeelden uit het buitenland leren waartoe dit kan leiden. 
In Toronto (Canada) heeft men gedurende tientallen jaren 90 % van alle nieuwe 
kantoren en 50 % van de appartementen gebouwd binnen vi j f minuten loopaf
stand van metrohaltes, met als resultaat dat meer dan 70 % van alle down-town -
verplaatsingen plaatsvindt met collectief vervoer en er een kostendekking is van 
ruim 75%.[9] 
Ook Hamburg plukt de vruchten van een structurele aanpak. 
Woon-werkvervoer naar de city gaat voor 80 % per openbaar vervoer en winkel-
vervoer voor 67 %. In het centrum is het parkeren er streng beperkt, maar 
kantoren en winkels dienen op hun kosten te voorzien in parkeervoorzieningen 
bij perifere haltes/station van raillijnen, gericht op het centrum. 
Van het totale personenvervoer heeft het openbaar vervoer in Hamburg een 
marktaandeel van 41 % bij een kostendekkingsgraad van ruim 62 %. [10] 
Vergeleken met Nederland betekent dit een veel efficiëntere benutting, want hier 
kent het stedelijk openbaar vervoer een dekkingspercentage van globaal 25 %, 
zij het dat in de exploitatiekosten ook een deel van de investeringskosten wordt 
doorberekend. 
Investeren in Ruimtelijke Infrastructuur dient niet beperkt te blijven tot werkge
legenheid, het moet ook gelden voor het wonen. Vrijheid van woonplaatskeuze 
is een groot goed, maar vergt geleiding.Voor bestemmingsplannen dient niet 
alleen de exploitatierekening sluitend te zijn, ook die van milieuvriendelijk 
vervoer. 
Omdat het hier voornamelijk herkomstpunten betreft, moeten mobiliteitsprofie-

429 



len, als contramal van bereikbaarheidsprofielen, gaan behoren tot de bouwvoor
schriften: 
Dus alleen daar woningen bouwen waar voorzieningen en specifieke werkgele
genheid, zulks in overeenstemming met de in het bestemmingsplan beoogde 
doelgroepen, per milieuvriendelijk vervoer bereikbaar zijn, dan wel op kosten 
van dat bestemmingsplan gemaakt worden. 
Dus ook hier directe relaties leggen tussen de elementen van de ruimtelijke 
infrastructuur, tussen gebouwen en verbindingen. 

Voor de uitwerking van een taakstellend beleid voor milieuvriendelijk(er) 
bereikbaarheid dringt zich een analogie op met de werking van de Wet Geluids
hinder. 
Dat was de eerste wet die grenswaarden stelt voor milieukwaliteiten, randvoor
waarden voor de ruimtelijke ordening en een systeem van voortschrijdende 
meerjarenplanning. 
Die wet kan gezien worden '(...) als een eerste legalisatie van de kwaliteitseisen 
voor de omgeving, die tot een fundamentele discussie kan leiden over de waarde-
bepalende en niet-waardebepalende voordelen van autobezit en autogebruik. 
Als zodanig dient ze niet alleen een instrument te zijn om (...) het verkeerslawaai 
binnen de perken te houden, doch een breekijzer om gegroeide misstanden in 
het verkeerssysteem fundamenteel aan te pakken (...)'. [11] 
Ondanks alle commotie bij de introductie heeft die wet opmerkelijk bijgedragen 
tot het kwaliteitsgericht plannen en handelen, ook is die fundamentele discussie 
nog lang niet afgelopen (begonnen?). 

De essentie van dit taakstellend beleid heeft de destijdse VROM-minister bij de 
installatie van de Evaluatiecommissie W G H (1983) expliciet gesteld. 
Die commissie mocht alles bestuderen en overal aanbevelingen over doen maar: 
'(. . .) de evaluatie mag niet leiden tot een minder stringente normstelling met 
betrekking tot de in de wet gegeven grenswaarden (...). [12] 

Uit die aanpak valt lering te trekken; er is een proces in werking gesteld, waarbij 
niet alleen elk plan op voorhand getoetst wordt aan lawaaikenmerken, maar 
waarbij ook op alle niveaus intensief en creatief gewerkt wordt aan nieuwe 
oplossingen om te voldoen aan gestelde kwaliteitsdoelen. 
Zo'n aanpak dient richting te geven aan wat nodig is om collectief (openbaar) 
vervoer te maken tot de ruggegraat van ons mobiliteitsstelsel. 
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OPENBAAR V E R V O E R IN E E N KOPERSMARKT 

Een samenhangend openbaar-vervoerstelsel voor de gehele Randstad is een 
noodzakelijke voorwaarde voor een effectieve geleiding van de mobiliteit. 
Afdoende is het echter niet, want geboden alternatieven moeten ook gebruikt 
worden. 
Dat stelt hoge eisen aan de dagelijkse kwaliteit van de verbindingen en die dient 
drastisch te worden aangepast aan veranderende omstandigheden. 
Traditioneel heeft het openbaar vervoer vooral een functie voor hen, die niet de 
beschikking hebben over een ander voertuig. 
Vervoerbedrijven hebben daarbij een monopoliepositie en opereren in een zoge
naamde 'verkopersmarkt'. 
Waartoe dat ook vandaag nog leidt, kon een redacteur van Intermediair (26/6; 
9 februari 1990) noteren uit de mond van een bestuurder, het 'visitekaartje' van 
het vervoerbedrijf: 
'Met een dienstregeling heb ik niets te maken, wij hebben onze eigen tijden. Op 
zondag te vroeg, op andere dagen te laat, wat maakt het uit. U komt toch maar 
weer mooi waar U wezen moet'. Als dagelijks gebruiker van openbaar vervoer 
kan ik dit met talloze voorbeelden ondersteunen en ook de machteloze woede 
verwoorden, wanneer de bus weer eens te vroeg voor je neus wegrijdt of wanneer 
op terminals bestuurders tot het allerlaatste moment wachten om met hun 
voertuig voor te rijden en ondertussen hun klanten in regen en wind letterlijk 
en figuurlijk in de kou laten staan. 
Reizigers zijn geheel afhankelijk van willekeur in de dienstverlening, hebben 
maar te accepteren wat geboden wordt, anders - zo li jkt het - moeten ze maar 
thuisblijven. 

Het behoeft weinig betoog: elk dienstverlenend bedrijf zou zich hierover uiterste 
zorgen maken en alles in het werk stellen om dit terstond te verhelpen en te 
trachten een beter imago te verwerven. 
Zo niet het openbaar vervoer. 
De verwikkelingen rond de OV-kaart voor studenten zijn hiervan het laatste 
voorbeeld. 
Ingevoerd (?) als panacee voor budgetoverschrijdingen in het onderwijs, wordt 
keer op keer beklemtoond dat het zo druk zal worden dat de scholen hun 
aanvangstijden maar moeten aanpassen, want anders puilen de treinen uit. 
Welke potentiële klant voelt zich tot zo'n produkt aangetrokken? 
Een NRC-grapje spreekt boekdelen: 'Hard studeren in de trein om zo snel 
mogelijk een auto te kunnen betalen'. 
En dat in een t i jd waarbij het er juist om gaat aantrekkelijk te worden voor de 
groep van 'keuzereizigers'. 
Mensen die een auto voor de deur hebben staan en zich keer op keer afvragen: 

431 



'Waar zou ik zijn met de trein?'. Om maar niet te spreken over tram en bus. 
Keuzereizigers trekken, vraagt om een nieuwe benadering. Z i j vormen immers 
een 'kopersmarkt', waarin de kwaliteiten van een produkt doorslaggevend zijn. 
Om daarin goed te kunnen functioneren, is het allereerst nodig eens goed na te 
gaan welk produkt feitelijk moet worden aangeboden. 
In de huidige situatie wordt dat nog maar al te vaak gezien als vervoerlijnen 
(voertuigen, die trajecten rijden en haltes aandoen) en dienstregelingen als 
puzzelboeken voor reizigers om van A naar B te komen. 
Dit is achterhaald en voldoet niet meer. 
Vervoerconsumenten vragen om 'Verbindingen naar bestemmingen met accep
tabele reistijden''. 
Die produktdefinitie moet centraal staan. 

M A R K T B E N A D E R I N G 
COLLECTIEF (OPENBAAR) VERVOER 

gedwongen 
reizigers 

keuze 
reizigers 

verkopers
markt 

kopers 
markt 

monopolie 
bedrijven 

eisen van 
consumenten 

V E R B I N D I N G E N M E T ACCEPTABELE REISTIJDEN 

In de produktontwikkeling kunnen de volgende stappen te onderscheiden wor
den: 
1 Als uitwerking van het taakstellend beleid voor een milieuvriendelijke(r) 

mobiliteitstoekomst: het definiëren van het minimum aandeel in de bereik
baarheid per collectief openbaar vervoer (volgens het trendbreukscenario zou 
dat zo'n 50 % moeten zijn!). 
Deze stap is essentieel, omdat deze het toetsingskader voor het gehele proces 
levert. 



2 Het definiëren van de belangrijke vervoerrelaties. 
Omdat collectief openbaar vervoer niet alles met alles kan verbinden, dient 
hierbij uitgegaan te worden van geconcentreerde bestemmingsgebieden en 
daarvoor gedefinieerde 'targets' voor het marktaandeel, teneinde aan de 
generale taakstelling te (kunnen) voldoen. 
De fundamentele benadering van de bereikbaarheid vergt hierbij een analyse 
van functies van activiteitsruimten per bestemmingszone en op grond daarvan 
de bepaling van de brongebieden, welke per collectief openbaar vervoer 
ontsloten dienen te zijn/worden. 

3 Het ontwerpen van een samenhangend collectief openbaar vervoersysteem, 
dat rekening houdt met zowel de verbindings- als de ontsluitingsfunctie. 
De eerste is gericht op de snelle afstandsoverbrugging, de tweede op de 
oppervlakte-ontsluiting. Aangezien de ene functie geheel andere eisen stelt 
dan de andere, dienen we in stelsels te denken, ingedeeld naar schaalniveau. 
Die stelsels staan niet op zichzelf, maar functioneren in sterke onderlinge 
samenhang. 

PRODUCT O N T W I K K E L I N G 

bestemmings
gebieden 

functies in 
gebouwen 

brongebieden 

'targets' marktaandeel plus 
normen voor acceptabele reis-/ 

verplaatsingstijden 

systematisch ontwerp van een 
samenhangend collectief opbenbaar 

vervoerstelsel 

aansluitcondities op knooppunten 

N E T W E R K V A N V E R B I N D I N G E N 
DOOR GEHELE R A N D S T A D 
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Onder leiding van Prof. Ir. M . van Witsen heeft de vakgroep VERKEER zich 
hiermee de laatste jaren intensief beziggehouden en de principes uitgewerkt 
voor o.m. Noord-Holland en Zuid-Holland. [15] [16] 
In deze studies bleek het grotendeels ontbreken van regionaal vervoer met een 
verbindende functie de meest opvallende leemte te zijn in het bestaande 
stelsel. En juist hiervoor valt de grootste groei in de vervoervraag te verwach
ten. 

4 Het met behulp van beschikbare componenten ontwerpen van de benodigde 
verbindingen. 
Dit reikt verder dan het huidige opstellen van dienstregelingen. 
Het gaat om de vertaling van vervoerrelaties in acceptabele reistijden. 
En met een groot aandeel van herkomst- en bestemmingspunten buiten de 
directe invloedssfeer van één vervoerlijn dient het te gaan om geïntegreerde 
diensten van alle betrokken vervoerbedrijven. 

Individuele vervoerbedrijven zijn toeleveranciers aan een gemeenschappelijk 
eindprodukt; zonder een naadloze aansluiting van deelprodukten diskwalifi
ceert het eindprodukt zich in een kopersmarkt. 

De consument heeft geen boodschap aan de manier waarop verbindingen tot 
stand komen; voor hem telt alleen het produkt als geheel. Dat beoordeelt hij op 
kwaliteitsaspecten: 'snelheid, betrouwbaarheid en comfort. 

Hiervoor zijn grote logistieke inspanningen nodig, maar geen uitzonderlijke, 
want in het bedrijfsleven zijn die al lang gemeengoed. 
De fabricage van een auto is daar een sprekend voorbeeld van. 
Net zoals die geleverd wordt als eindprodukt, met talloze toeleveringsbedrijven, 
zo moeten verbindingen worden geleverd, waarvan de onderdelen precies op 
elkaar passen. 
Vergelijken we de huidige logistieke inspanningen die in de praktijk al toegepast 
worden met die welke momenteel in het openbaar vervoer operationeel zijn, dan 
zal alleen al het inhalen van de achterstand tot onvoorstelbare verbeteringen 
leiden. 

Om dit doeltreffend te effectueren is een ontvlechting nodig van verantwoorde
lijkheden. [14] 
Zulks naar analogie met de bouw, met een ontkoppeling tussen de ene partij, 
die belangen van de opdrachtgever vertegenwoordigt door specificatie van ge
wenste produkten, en een andere partij, die deze produkten realiseert. 
Voor het collectief openbaar vervoer bestaat de opdrachtgever uit zowel de 
overheid, verantwoordelijk voor de taakstelling van het collectief openbaar 
vervoer en daarvoor budgetten beschikbaar stelt, als de vervoerconsument, voor 
wie de vervoerprodukten bestemd zijn. 
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De behartiging van de belangen van de vervoerconsument vergt een 'bereikbaar -
heidsmanagement', die een architectsfunctie vervult, door gewenste produkten 
zowel naar kwantiteit als kwaliteit nauwkeurig te specificeren en ze (om bij het 
voorbeeld van de bouw te blijven) in een 'bestek' vastlegt. 
De realisatie vergt een 'uitvoeringsmanagement': gespecialiseerde vervoerbe
drijven die op verrekeningsbasis de gespecificeerde produkten leveren. 

M A N A G E M E N T COLLECTIEF OPENBAAR VERVOER 

bestuurlijk-management 

'targets' marktaandeel budgetten 

bereikbaarheids-management 

specificatie gewenste 
verbindingen en 

reistijden 

specificatie gewenste 
kwaliteit: snelheid, 

betrouwbaarheid, comfort 

contracten met vervoerbedrijven 

uitvoerings-management 

vervoerprestaties verrekening-stelsel 

evaluatie 

Produkt noch kwaliteit zijn vrijblijvend. 
Reizigers ervaren dagelijks wat hen geboden wordt. 
Bij de beoordeling ervan is niets menselijks hen vreemd. Een enkele keer dat het 
fout gaat, weegt vele malen zwaarder dan de keren dat het goed gaat. 
Daarom verdient het kwaliteitsmanagement bijzondere aandacht, gericht op het 
formuleren, realiseren en beheren van produktkwaliteiten. 
De consument moet erop aan kunnen dat (meestal) reistijden niet worden 
overschreden, wachttijden op instaphaltes beperkt blijven, zonder de kans te 
lopen de bus of tram te missen, dat er direct kan worden overgestapt en dat 
voertuigen slechts zelden overbelast zijn. 
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Een en ander vereist het toepassen van operationele beheersing om geformuleer
de kwaliteiten waar te maken. 
Ook in het stedelijke en regionale vervoer moeten (en kunnen) voertuigen 
precies op t i jd rijden, ter waarborging van regelmaat, stiptheid en directe aan
sluitingen op knooppunten. 
De vakgroep Verkeer heeft daar inmiddels diverse methoden en technieken voor 
ontwikkeld. 
Berekeningen voor stedelijk vervoer wijzen bovendien uit dat operationele 
beheersing niet alleen leidt tot een daling van wachttijden voor de passagiers, 
maar ook tot een veel gelijkmatiger verdeling van passagiers over voertuigen. 
Di t betekent dat vooral op intensieve relaties een beter serviceniveau geboden 
kan worden, dan wel dat hetzelfde serviceniveau minder voertuigen, dus minder 
geld hoeft te kosten. 

K W A L I T E I T S M A N A G E M E N T 

Produkt-kwaliteiten formuleren 

* verbindingen met (max) waarden voor 
- reistijden 
- wachttijden op instaphaltes 
- overstaptijden 
- voertuigbezetting per dagperiode 

Produkt-kwaliteiten realiseren 

* regelmaat/stiptheid op alle lijnen 
* synchroniteit op (alle) knooppunten 

Produkt-kwaliteiten beheren 

* contractmanagement in bedrijven 
* informatiesystemen ter beoordeling 

geleverde kwaliteiten 
* verrekeningsstelsel op basis van: 

- vervoerprestatie (reizigerskms) 
- vervoerkwaliteit (snelheid, 

betrouwbaarheid, reiscomfort) 
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Tenslotte het beheren van de kwaliteit. 
Dit vergt allereerst management-informatiesystemen voor een continue beoor
deling/verbetering van geleverde produktkwaliteiten. Vervoerbedrijven, maar 
ook 'opdrachtgevers', dienen van dag tot dag inzicht te hebben in wat er op straat 
aan de consument wordt geleverd. En bij tekortkomingen moet snel worden 
ingegrepen. 
Toepassing van de principes van contractmanagement met én in de vervoerbe
drijven dienen het kwaliteitsgericht handelen te stimuleren. 
Het sluitstuk is een verrekeningsstelsel waarin niet alleen reizigerskilometers 
verdisconteerd zijn, maar (vooral) ook de geleverde vervoerkwaliteit. 
De ontwikkelingen in de moderne elektronica maken ook dit op korte termijn 
mogelijk. 

ZORGEN VOOR MORGEN 

In het voorgaande is een aantal opmerkingen gemaakt over veranderingen, die 
naar mijn oordeel noodzakelijk zijn om de milieuvriendelijke toekomst voor 
Randstad en Mobiliteit veilig te stellen. 
Als tegenwerping kan gelden dat het wel niet zo'n vaart zal lopen. We kunnen 
wel met minder veranderingen toe. Er zijn per slot van rekening nog grote 
tegenstellingen in milieukwesties. 
Want zetten we bijvoorbeeld de scenario's van het Nationaal Milieu Beleidsplan 
(Plus of geen Plus) naast die van de Stichting Natuur en Milieu, dan gaapt er 
een geweldige kloof. 
De conferentie in Washington (april 1990) over het zogeheten broeikaseffect 
getuigde daar nog eens van:'(...) het is nog niet onomstotelijk bewezen, dus eerst 
verder studeren, alvorens actie te ondernemen (...)'. 

Naar mijn oordeel mag deze kloof niet als alibi gebruikt worden om op het 
gebied van Ruimtelijke Ordening en Vervoer/Verkeer door te gaan op de tradi
tionele manier, want daarvoor zijn de belangen te groot. 
De discussie moet niet beperkt blijven tot de 'hoogte van de normen', maar 
vooral gericht worden op de consequenties van uiteenlopende normen voor 
Ruimtelijke Ordening en Vervoer/Verkeer. 
Die consequenties dienen helder en inzichtelijk gemaakt te worden in varianten, 
die elk voor zich verifieerbaar voldoen aan zekere waarden van normen voor 
milieubelasting, energieverbruik en leefbaarheid. 
De opgave is dan, om voor verschillende varianten een (zoveel mogelijk) eendui
dig beleidsinstrumentarium te ontwikkelen om gestelde doelen te verwezenlij
ken. 
Zodra er dan consensus ontstaat omtrent randvoorwaarden/normen, is er niet 

437 



alleen helderheid omtrent de mate van bijsturing, maar ook over de wijze 
waarop. 
Deze complicerende uitdaging dienen we in het integratieproces te incorporeren. 

Zorgen voor morgen verbiedt speculeren. Er staat teveel op het spel om licht
vaardig om te springen met eisen vanuit milieu en leefbaarheid. 
Anders gaat ook Randstad en Mobiliteit voldoen aan primaire wetten in de 
Civiele Techniek. 
Voor mezelf heb ik die maar als volgt geformuleerd: 'Er wordt geen dijk ver
hoogd, noch verbreed, alvorens er water over stroomt'; en de tweede, daarvan 
afgeleid: 'Hoog water komt altijd op zaterdagavond, dus uiterst ongelegen'. 
De vraag waarvoor we staan is derhalve: 'Wachten we tot zaterdagavond of 
beginnen we morgen?' 
Naar mijn oordeel zijn we verplicht tot het laatste. 
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Z O E K T O C H T NAAR S A M E N H A N G 
Samenwerkend Openbaar Personenvervoer in de regio 
Alle bussen gaan naar het station 

H . H . V A N N O O R D * , P. V A N D E N BOSCH** 

G E B R E K AAN SAMENWERKING OORZAAK TEKORTKOMINGEN OV? 

De commentaren van deskundigen op het Openbaar Vervoer in het Structuur
schema Verkeer en Vervoer (SVV) I I deel A logen er niet om: 
Tn teveel gevallen wordt het openbaar vervoer niet als een redelijk alternatief 
voor de auto ervaren. Ook de (..) betrouwbaarheid van het systeem speelt een 
rol, bijvoorbeeld bij het overstappen'. 
De geringe aandacht voor het leveren van 'maatwerk' wordt betreurd. Men heeft 
er moeite mee te begrijpen waarom het materieel soms overvol, soms vrijwel leeg 
rijdt. 

Vervolgens laat het SVV diezelfde deskundigen zich uitspreken over de oorzaak 
van het tekortschieten van het openbaar vervoer en over mogelijke oplossingen. 
De circa 200 openbaar-vervoerdeskundigen in ons land, die in de analysefase 
van deel A geïnterviewd zijn, voerden als voornaamste oorzaak voor tekortko
mingen van het openbaar vervoer aan: '(...) een gebrek aan samenwerking 
binnen de bedrijfstak, mede veroorzaakt door het ongelijksoortige en ver
brokkelde karakter van de bestuurlijke verbanden in die sector'. 

Elders in dit blad wordt uitvoerig ingegaan op de bestuurlijke en de bedrijfs
matige samenwerking in de regio, alsmede de samenwerking tussen de bestuur
lijke en bedrijfsmatige verbanden. 
In dit artikel ga ik in op met name de ervaring met de bedrijfsmatige aspecten 
van samenwerking in de regio. 
Een analyse van de samenwerking tussen OV-bedrijven blijkt echter alleen 
mogelijk te zijn door de relatie met het bestuur in de beschouwingen te be
trekken, zowel op decentraal niveau (in de regio) als op centraal niveau. 

De heer Van Noord is werkzaam bij SAMOVE-staf, 
Het artikel is op persoonlijke titel geschreven. 
De heer Van den Bosch is werkzaam bij GSM. 
Het artikel is op persoonlijke titel geschreven. 
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Ik wil u meenemen op een tour d'horizon van de recente geschiedenis van het 
samenwerken. Inzicht vanuit de dagelijkse ervaring met samenwerking in de 
regio wordt in het tweede deel van dit artikel beschreven door de heer 
P. van den Bosch, projectleider van de door SAMOVE in het kader van OV x 2 
geïnitieerde (voorbeeld) regio Arnhem-Nijmegen. 

SAMENWERKING IN H E T V E R L E D E N WEINIG D O E L G E R I C H T 

In deel A van het SVV wordt de herziening van de bestuurlijke verbanden 
ondergebracht in project 121: vervoersregio's en de intensivering van de samen
werking bij de bedrijven in project 131: het tot stand brengen van één samen
hangend, marktgericht totaalprodukt openbaar vervoer. Aan de vervoer
bedrijven werd gevraagd de samenwerking binnen SAMOVE te intensiveren en 
met baanbrekende initiatieven te komen. 

Samenwerking tussen bedrijven is niet van vandaag. In en om de steden is het 
reeds jaren de gewoonte in goed overleg tot afstemming tussen stad- en streek
vervoer te komen. De doelstelling was voornamelijk produktgericht dat wil 
zeggen, gericht op efficiency. Integratie tussen streekvervoer, stadsvervoer en 
NS is reeds jaren onderwerp van overleg. De verlegging van de doelstelling van 
integratie naar bezuinigingen beginjaren '80, bleek niet motiverend voor samen
werking. Met ingang van 1 januari 1988 heeft de Wet Personenvervoer zelfs de 
- onderlinge - concurrentie bevorderd. 

Op het gebied van de bestuurlijke/bedrijfsmatige samenwerking is reeds jaren 
sprake van wisselende partners, zoals uit onderstaand overzicht blijkt: 

Samenwerkingsvorm/jaar 1968 1977 1982 1986 

bestuurders + bedrijven COCOV (CKN-Plus) SAMOVE 

alleen bedrijven K N V T O / N S C K N 

In de COCOV, de Coördinatiecommissie OV werkten NS, BOS (Beleidsorgaan 
Subsidiërende Gemeenten), BOV (Beleidsorgaan OV van Gemeenten met eigen 
Vervoerbedrijf) en ESO (Vereniging van Streekvervoer Ondernemingen) samen. 
De opvolger was het C K N , de Coördinatiecommissie KNVTO/NS. 
De Planninggroep Vervoerintegratie (PGVI) was het (bedrijven)platform van 
waaruit integratieprojecten werden gestuurd. Deze groep was niet betrokken bij 
SAMOVE en is vrij spoedig na de instelling van SAMOVE opgeheven. 
Eerdergenoemde deskundigen zagen: '(•••) het initiatief van de bedrijven tot 
meer samenwerking (SAMOVE) als een belangrijke, eerste stap voorwaarts'. 
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Het basismisverstand in deze uitspraak ligt in het feit dat SAMOVE bestaat uit 
een platform op topniveau tussen bestuurders en bedrijven, ergo geen samen
werkingsverband tussen bedrijven. Dit leidt tot een essentieel verschil in doel
stelling en uitwerking. 
De afgelopen jaren is met name dit misverstand er waarschijnlijk de oorzaak 
van geweest dat velen zich teleurgesteld voelden over de resultaten van 
SAMOVE. 

These 1: 
Bij het oprichten van samenwerkingsverbanden in het Openbaar Vervoer 
dient grote aandacht te worden besteed aan de positionering ter voorkoming 
van misverstanden op het gebied van doelstelling, taken, bevoegdheden, 
draagvlak en daadkracht. 

De historie van stuivertje wisselen bij bedrijfsmatige en bestuurlijke samen
werking binnen de OV-sector toont dit aan. 
Bovenstaande samenwerking had betrekking op het centrale niveau. 
Op decentraal niveau is in de afgelopen jaren sprake van overleg geweest. 
Meestal tussen stads- en streekvervoerbedrijven, hier en daar aangevuld met 
een inbreng van gemeentelijke en provinciale overheden. De NS-vertegenwoor-
diging was in dit circuit door het sterk centrale karakter van de NS-organisatie 
geen duidelijke partner. Dankzij de NS decentralisatie, eerst rayons en later 
regio's, is dit sterk verbeterd. 

N I E U W E BEDREIGINGEN L E I D E N TOT N I E U W E SAMENWERKINGS
VORMEN 

SAMOVE startte in 1986 als bezuinigingsorgaan, met als aanleiding een bedrei
ging: de eerste begroting van het Kabinet-Lubbers I I in 1986 streefde naar een 
bezuiniging van ƒ150 miljoen in 4jaar. 
Het Openbaar Vervoer (bestuur + bedrijven) verzocht de Minister af te zien 
van een rigoreuze tariefmaatregel gezien de slechte ervaringen met het Tarieven-
plan uit 1983 en het Openbaar Vervoer toe te staan zelf met voorstellen tot 
invulling van de bezuinigingstaakstelling te komen. 

In de beginfase van SAMOVE werd het besluitvormende kader gevormd door 
de C K N aangevuld met bestuurders (de voorzitters van het BOV en het BOS; 
het zogenaamde CKN-Plus overleg). Deze samenwerking resulteerde in februari 
1987 in de nota 'Samenwerken aan bereikbaarheid'. 
Het was een belangrijk strategisch en actiegericht document, waarin concreet 
zes projecten werden voorgesteld, te weten: 
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netstructuur, systeemopbouw, dienstbeheersing, tarieven, marketing/informatie 
en flankerend beleid. 
De conclusie luidt dat onder druk van een gemeenschappelijke dreiging het 
mogelijk blijkt bestuurders en bedrijven achter één doelstelling te krijgen. 
Opmerkelijk in deze nota was de opgetreden accentverschuiving, door de oor
spronkelijke bezuinigingstaakstelling, een negatieve incentive, om te buigen tot 
een positieve naar 'meer markt'. 
De aanbevelingen waren onder andere om door samenwerking op regionaal en 
landelijk niveau een beter produkt te leveren, gekoppeld aan een relatief gema
tigde tariefverhoging en beperkte efficiencymaatregelen. Tevens werd gepleit 
voor meer flankerend beleid van de overheid. 

De reacties op de nota waren gemengd positief over de samenwerking van de 
hele OV-bedrijfstak, maar men oordeelde dat het Openbaar Vervoer zich niet 
moest uitspreken over het flankerend beleid. De OV-bedrijven werden beschul
digd van branchevervaging. Kennelijk was het niet duidelijk dat het rapport 
mede werd gedragen door bestuurders. Deze zijn geëigend om vanuit hun 
bestuurlijke rol met hun verantwoordelijkheden op aanpalende beleidsterreinen 
als verkeer, ruimtelijke ordening en milieu het flankerend beleid van de overheid 
(parkeerbeleid, ruimtelijke ordening, etc.) van kanttekeningen, suggesties en 
dergelijke te voorzien. 

De zes projecten zouden in fase I I worden uitgevoerd. Men sprak vanaf dat 
moment van het project SAMOVE. 
Echter vrij snel na het uitkomen van 'Samenwerken aan bereikbaarheid' startte 
het Project 'Mobiliteit Scenario Randstad', later het 'Bereikbaarheidsplan 
Randstad' geheten, met als besluitvormend kader, het Bestuurlijk Overleg 
Randstad (BOR). NS en het Streekvervoer zijn in dit BOR niet vertegenwoor
digd, doch zijn in het 'gevolg van de Minister' opgenomen. Na het uitbrengen 
van 'Samenwerken aan bereikbaarheid' oordeelden de bestuurders binnen 
SAMOVE dat drie van de zes projecten in het BOR geïntegreerd zouden moeten 
worden: 'netstructuur' (vanwege de relatie met Ruimtelijke Ordening) 'tarieven' 
en 'flankerend beleid'. 

Desondanks startte het 'project' SAMOVE door zich in eerste instantie sterk 
te maken voor twee projecten: netstructuur en systeemopbouw in de Randstad 
en daarbuiten. Dit geschiedde uitsluitend in de bedrijvensfeer. 

These 2: 
Een platform bestaande uit bestuurders en bedrijven kan onvoldoende zeg
gingskracht ontwikkelen als spelregels over scheiding van verantwoordelijk
heid tussen bedrijven en bestuur ontbreken. 
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Het uitgangspunt in deze fase was, dat de systeemopbouw van een toekomstig 
geïntegreerd OV-aanbod slechts goed zou kunnen functioneren indien er voor 
de oplossing van concrete knelpunten een algemeen raamwerk bestond. 
Door een aantal projectteams (onder algehele leiding van een extern project
manager) werd het land verdeeld in landsdelen en daarbinnen in regio's en 
corridors. 
Medio 1987 zijn de werkzaamheden gestopt, omdat de achterban (bestuur èn 
bedrijven) vreesde dat deze top-down structuren dwingend zouden worden 
opgelegd. 

These 3: 
Samenwerking van bedrijven met als doel verbetering van het OV-aanbod 
vereist nauwkeurige afspraken over centrale en decentrale taken. 

KENTERING IN H E T D E N K E N OVER H E T OPENBAAR V E R V O E R 

Inmiddels werd het Openbaar Vervoer steeds meer gezien als een deel van de 
oplossing voor maatschappelijke problemen. Onder andere de notitie 'Verkeer 
en Milieu' eind 1987 gaf voedsel aan deze hernieuwde aandacht voor de strategi
sche rol van het OV als instrument. Een herbezinning op doeleinden van samen
werking volgde. Na een werkconferentie in Tiel met de voltallige top van be
drijven en bestuurders werd besloten de bezuinigingsopdracht, vanwege de 
weinig stimulerende prikkel èn omdat het t i j voor het OV begon te keren, niet 
meer als leidraad voor de werkzaamheden te beschouwen. Als nieuwe doel
stelling werd geformuleerd: het bevorderen van de samenwerkingsbereidheid, 
met de nadruk op de bottom-up aanpak. Tevens werd besloten het extern 
projectmanagement te vervangen door een vaste staf uit de eigen gelederen van 
full-time inzetbare deskundigen: SAMOVE was geen project meer, maar een 
aantal instituties: Voorzitter, Stuurgroep en Vaste Staf. De basis was nog altijd 
een vrijwillig samenwerkingsverband tussen bedrijven en bestuur. 

De vaste staf heeft, ondersteund door de Stuurgroep in 1988, in het land tien 
regionale bedrijfsgesprekken georganiseerd. Deze aanpak leverde veel informa
tie op, verstevigde oude en creëerde nieuwe contacten in de regio's op bedrijven-
niveau. 
De regionale bedrijfsgesprekken hebben alle een follow-up gehad die echter 
plaatselijk sterk verschilde. Er werd een concreet voorbeeldproject, het 
Schiphol-project, gestart (van 20 % OV-modal-split nu tot 40 % in 2010). 
Het gemeenschappelijke kenmerk van de meeste van deze regionale follow-up 
activiteiten is het in eigen hand willen houden van het gestalte geven aan 
gezamenlijke activiteiten. Toch was een doorbraak bereikt ten aanzien van de 
samenwerkingsbereidheid van bedrijven in de regio. 
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Ter versterking van de samenhang tussen de diverse samenwerkingsactiviteiten 
werd in september '88 door het Openbaar Vervoer besloten tot een studie naar 
een strategisch plan voor het hele openbaar vervoer. 

De studie mondde in augustus '89 uit in de nota 'Kiezen voor Openbaar Vervoer: 
OV x 2', uitgevoerd door het organisatie-adviesbureau McKinsey & Company. 
Di t OV x 2 gaat tevens in op het SVV deel A en het Nationaal Milieube
leidsplan (NMP). 
De resultaten van deze studie werden gedragen en ondersteund door de gehele 
OV-bedrijfstak, bedrijven en bestuurders. 

These 4: 
Samenwerking tussen bedrijven en tussen bestuurders, alsmede tussen 
bestuur en bedrijf blijkt vruchtbaar te kunnen zijn bij een wenkend perspec
tief. 

McKinsey introduceerde de gecombineerde aanpak van enerzijds het centraal 
vaststellen van de strategie en de aanpak taakstelling/maatregelen en effec
ten/implementatie en anderzijds het tegelijkertijd instellen van voorbeeldregio's. 
Drie representatieve regio's werden verzocht produktplannen in overleg tussen 
bedrijven en bestuur te maken voor de verschillende taakstellingen die weer als 
input dienden voor OV x 2. 
Deze regio's waren Drenthe (representatief voor ruraal gebied), Arnhem-
Nijmegen (middelgrote steden) en Den Haag (grote stad). Daarnaast werd het 
eerder gestarte voorbeeldproject Schiphol qua methodiek geschakeld aan de 
OV x 2-aanpak. 
Tijdens de studie OV x 2 bleek dat er sterke regionale verschillen waren in 
aanpak, organisatie, uitwerking en presentatie, en - later - in de uitwerking van 
de voorstellen. 
McKinsey heeft bewezen dat het mogelijk is een duidelijke set van maatregelen 
te ontwikkelen, toe te passen en te vertalen naar een totaal produkt. McKinsey 
adviseerde voor wat betreft de follow-up van OV x 2 een verbeteringsstrategie 
op vier hoofdsporen: 

1. Verbeteren van het concrete produktaanbod (snelle verbindende netten, 
ontsluitende netten, aansluitingen, dienstbeheersing, comfort, tarieven, etc.) 

2. Wegnemen van de misperceptie (de meeste automobilisten overschatten de 
reistijd en prijs van het OV en onderschatten die van de auto). 

3. Verhogen van de bereidheid met het OV te reizen (bewustwordings
campagnes, promotie) 

4. Een organisatie om dit te realiseren. 
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McKinsey raadde aan om de impuls van OV x 2 verder te ontwikkelen door 
op korte termijn een reeks snelle successen na te streven. Daarnaast was het 
volgens McKinsey noodzakelijk binnen afzienbare t i jd naar buiten te treden met 
één standpunt over aanpak, werkwijze en organisatorische opzet van het OV. 
Bovendien moet worden aangegeven hoe met de voorbeeldregio's moet worden 
doorgegaan. 
Ook bij andere dan de voorbeeldregio's dient onderzoek plaats te vinden en 
moeten maatregelen worden genomen, zodat de belangrijkste keuzebepalende 
factor de reistijdverkorting voor de korte en lange termijn zonder vertraging ter 
hand wordt genomen. 
Een tweede uitkomst van OV x 2 was dat de SVV-taakstelling een aanzienlijk 
grotere stijging van de exploitatiebijdrage zouden vereisen dan in deel A werd 
aangenomen, hetgeen later bevestigd werd in een studie van het Instituut voor 
Onderzoek van Overheidsuitgaven (het I.O.O.). Bij de presentatie van Deel D 
van het SVV werd deze uitkomst eveneens aangenomen, alsmede een verhoging 
van het benodigde investeringsniveau. 

Een jaar na OV x 2 kan geconstateerd worden dat veel energie gestoken is in 
met name de structuurwijziging, zoals de instelling van de Commissie-Houben, 
die een studie in opdracht van Ministerie en SAMOVE-partners, uitgevoerd 
door McKinsey, begeleidt. 
De overige aanbevelingen van McKinsey in OV x 2 zijn nauwelijks ter hand 
genomen, omdat de ervaring heeft geleerd dat dit bijzonder veel energie vergt, 
die slechts ten dele tot resultaat leidt, wat veroorzaakt wordt doordat het 
(regionale) kader ontbreekt en er stagnatie optreedt in de planvorming zodra 
keuzen dienen te worden gemaakt. 
Dit dilemma zal een voorname plaats innemen in de implementatievoorstellen 
van de Commissie-Houben. 

DOORKIJK NAAR D E TOEKOMST 

Het belang van bestuurlijke en bedrijfsmatige samenwerking in de regio wordt 
alom erkend. De adviezen van de Commissie-Houben aangaande de bedrijfsma
tige samenwerking houden voorwaarden in ten aanzien van de (minimaal nood
zakelijke) samenwerking tussen de bestuurders, met als doelstelling het bereiken 
van regionale eenheid in beleid en uitvoering. 

De samenwerkingsverbanden op landelijk niveau, voorlopig uitmondend in 
SAMOVE, een platform van bestuurders èn bedrijven, heeft tot positieve resul
taten geleid. Niet alleen betreffende een succesvolle lobby en een groeiend 
bewustzijn van de OV-sector zelf, maar ook leverde het een reeks van centrale 
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en decentrale experimenten en acties op en de bereidheid tot een fundamentele 
heroriëntatie op de eigen organisatorische structuur. Mede dankzij deze dyna
miek heeft het advies van de Commissie-Houben voor structurele herziening van 
bedrijfsmatige samenwerking in de regio draagvlak. 
In het advies van de Commissie-Houben worden de bedrijven aangesproken op 
gezamenlijke planning en uitvoering van het geïntegreerd regionale vervoerplan. 
Op basis van de ervaringen uit het verleden kan optimisme worden uitgesproken 
over de mogelijkheden tot realisatie. 
De motivatie bij de OV-partners voor een fundamentele organisatorische veran
dering is buitengewoon hoog; onder meer door het in Deel D en NMP-Plus 
wederom bevestigde belang van het OV als instrument in het leefbaarheids- en 
bereikbaarheidsbeleid en de toegezegde hogere investeringsbedragen en exploi
tatiebijdragen. 
Er zal nog zeer veel energie moeten worden gestoken in de totstandkoming van 
samenwerkingsverbanden. Hoe snel de samenwerking ook gestalte zal krijgen, 
het Openbaar Vervoer zal op korte termijn worden aangesproken op concrete 
resultaten van een verbeterd produktaanbod. 
De vraag in hoeverre afstemming en coördinatie tussen de vervoersregio's dient 
te bestaan, is niet eenvoudig te beantwoorden. Dat er afspraken zullen moeten 
worden gemaakt, moge blijken uit de bijzondere situatie van NS. NS heeft als 
landelijk opererend bedrijf ook een functie in het regionale OV-aanbod. Het 
regionale NS-aanbod dient volledig in de regionale OV-planvorming te worden 
opgenomen. Doordat een groot aantal agglo/regiotreinen meerdere regio's door
kruisen, zal in elk geval interregionale afstemming dienen plaats te vinden. Dit 
laatste maakt bestuurlijk overleg tussen regio's noodzakelijk, en door de recht
streekse verantwoordelijkheid van de Minister voor NS is ook afstemming op 
nationaal niveau nodig. 

Er zijn v i j f factoren die de uitkomst voor wat betreft de samenwerking aan 
bedrijvenkant zullen bepalen: 
1. De ontwikkeling en de mate van 'hardheid' van de bestuurlijke kaders in de 

vervoersregio's en op landelijk niveau. 
2. Succesvolle decentralisatie, door samenwerking van bedrijven op regioni

veau, met tijdelijk een naar binnen gerichte energie als logisch gevolg. 
3. De centralisatietendens bij het Streekvervoer in Nederland, ingeluid door de 

instelling van de holding. 
4. De regionalisatie van de NS. 
5. Het aantal en de omvang van de regio's (meer regio's vereisen meer 

afstemming). 

De praktijk zal tenslotte moeten uitwijzen óf en in hoeverre de bedrijven 
behoefte hebben aan een vorm van samenwerking op centraal niveau. 
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'Alle bussen gaan naar het station' 

H E T V O O R B E E L D ARNHEM-NIJMEGEN 

De regio Arnhem-Nijmegen is aangewezen als een proefregio voor de OV x 2-
studie uit 1989 als voorbeeld voor de middelgrote steden. In de regio wonen ca. 
600.000 mensen, de werkgelegenheid in het gebied kent een opgaande l i jn. 
Arnhem heeft veel werkgelegenheid in de zakelijke dienstverlening en in de 
chemische industrie. Nijmegen biedt veel 'high-tech' - en onderwij s-/onderzoek-
werkgelegenheid. 
Het openbaar vervoer in het gebied wordt verzorgd door een zevental bedrijven, 
te weten: NS, de stadsvervoerbedrijven CVD (Centrale Vervoerdienst gem. 
Nijmegen) en GVA (Gemeente Vervoerbedrijf Arnhem), en de streekvervoeron-
dernemingen CN (Centraal Nederland), GSM (Gelderse Streekvervoer Mi j . ) , 
V A D (Verenigde Autobusdiensten), en ZO (Zuidooster Autobusdiensten) (zie 
fig. 1 kaartje). De stadsvervoerbedrijven zijn in handen van de respectievelijke 

Figuur 1 - Concessiegebieden 1989 

gemeenten, de streekvervoerbedrijven maken deel uit van de holding Streek
vervoer Nederland. 
Om een inzicht te krijgen in het huidige functioneren van de bedrijven moeten 
we terug in de tijd. 
Er blijken twee te onderscheiden factoren te zijn die de huidige structuur van 
het openbaar vervoer in dit gebied hebben bepaald. Dit zijn de tramhistorie en 
de regelgeving in de jaren zeventig. 
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De tramhistorie 
Van de zes busondernemingen, die in dit gebied actief zijn, vinden vi j f hun 
oorsprong in vóóroorlogse (stoom)trambedrijven. De samenvoeging van deze 
bedrijven tot grotere onderemingen in de jaren dertig en veertig onder invloed 
van de Wet Autovervoer Personen (1939) bepaalde voor een groot deel de 
structuur van de huidige concessiegebieden. De samenvoeging was erop gericht 
een sanering van het openbaar-vervoeraanbod tot stand te brengen na de groei 
van de z.g. 'wilde busdiensten', die veel spoor- en trambedrijven (inclusief de 
rechtsvoorgangers van NS) in ernstige problemen bracht. Teneinde concurrentie 
te beteugelen, werden aan de bedrijven bepaalde concessiegebieden toegewezen 
waarbinnen het vervoerbedrijf een hoge mate van autonomie had. De grote 
steden vormden vaak een hoekpunt van dergelijke gebieden, zodoende ont
stonden z.g. taartpuntige gebieden. 

Schaalvergroting en regelgeving in de jaren zeventig 
De verliesgevende exploitatie van openbaar vervoer leidde in de jaren zeventig 
een verdergaand proces van schaalvergroting binnen het streekvervoer. De 
verwachting bestond dat schaalvergroting zou kunnen leiden tot een doel
matiger bedrijfsvoering, tevens kon hierdoor het aantal financiële stromen 
tussen overheid en bedrijven worden beperkt. Met het stijgen van de tekorten 
werd de regelgeving op basis waarvan exploitatietekorten konden worden afge
dekt, sterk aangescherpt. 
Di t heeft tot gevolg gehad dat de ondernemingen zich steeds sterker op de eigen 
bedrijfsvoering gingen richten ('het voldoen aan de regels'). In deze periode heeft 
er geen omschakeling plaatsgevonden van de produktgerichte structuur van de 
bedrijven naar een meer marktgerichte structuur. Omdat de structuur van het 
stadsvervoer ongewijzigd bleef, (de opdrachtgever is hier het gemeentebestuur 
en niet de Minister van V & W), en ook de regelgeving afweek (en nog afwijkt), 
waren er weinig directe aangrijpingspunten voor een samenwerking. Enig posi
tief punt in dit verband was de invoering van het nationaal tariefsysteem in 1980 
(de 'strippenkaart'), dat z.g. doortarifering mogelijk maakte (d.w.z. een door
gaand plaatsbewijs van het ene concessiegebied naar het andere). 
Als gevolg hiervan verdween in 1981 het laatste vervoerverbod, het gebied: een 
verbod voor GSM-bussen om in het concessiegebied van het GVA passagiers 
op te nemen. 

De stringente regelgeving die weinig speelruimte gaf, is een belangrijke oorzaak 
geweest voor de eigen, onafhankelijke ontwikkeling van de bedrijven. 
Met name het handhaven van de produktgerichte aanpak heeft grote invloed 
gehad op de netstructuur van het Openbaar Vervoer. Het traditionele, centrum-
gerichte net werd verder geperfectioneerd. 
De nieuwe Wet Personenvervoer (1988) bood de bedrijven meer mogelijkheden 



naar een meer marktgerichte aanpak (loslaten van de concessiegebieden, en 
regelgeving met incentives voor doelmatigheid en marktvergroting). 

Openbaar vervoer en ruimtelijke ordening 
De positie van het openbaar vervoer wordt in grote mate bepaald door de manier 
waarop het kan inspelen (en in een ideaal geval invloed kan uitoefenen) op de 
ruimtelijke ontwikkelingen. 

In de laatste tien tot vijftien jaar ontwikkelden zich zowel in Arnhem als in 
Nijmegen concentraties van vervoeraantrekkende objecten, zoals werkgelegen-
heidscentra, onderwijsinstellingen/winkelcentra buiten het stadscentrum (b.v. 
Presikhaaf, Dukenburg). 
Vergelijkt men echter de lijnenloop in Arnhem en Nijmegen van 1989 met die 
van b.v. 1974 (zie fig. 2 en 3), dan blijkt dat de enige wijziging in de structuur 
gevonden kan worden in het doortrekken, dan wel invoeren van een aantal 
radiale lijnen voor de verbinding van de centra met de nieuwe stadswijken. De 
basisstructuur van het netwerk bleef dus ongewijzigd, met andere woorden: 'alle 
bussen bleven naar het station rijden'. 
Het Openbaar Vervoer heeft door deze ontwikkeling een groot gedeelte van zijn 
aandeel verloren aan de auto. (In zeven jaar t i jd daalde het gebruik van de bus 
op 'de route naar het station' met 10% en steeg het autogebruik naar de 
concentraties met meer dan 15 %.) 
Het inzicht dat de bediening van de concentratiegebieden sterk verbeterd moest 
worden, is een belangrijke aanzet geweest om in het Arnhemse en het Nijmeegse 
over eikaars grenzen heen te kijken. 

Samenwerken in OV x 2 
De geloofwaardigheid van samenwerking tussen vervoerbedrijven kan alleen 
worden hooggehouden als zowel voor de reizigers, de medewerkers en de 
overheden duidelijke verbeteringen zichtbaar worden. 
Bij het opstellen van de rapportage van de studie in de voorbeeldregio in de nota 
Tn Stappen naar de Toekomst' is uitdrukkelijk geprobeerd aan deze doelstelling 
te voldoen. Dit betekende dat concreet zichtbare resultaten op korte termijn 
gepresenteerd moesten worden (binnen 1 jaar) en dat, gelet op het voorgaande, 
bestaande beheersstructuren voorlopig gerespecteerd moesten worden. Het op
zetten van een formele structuur van de samenwerking diende te worden nage
streefd, waarbij een actieve rol van de lokale en regionale bestuurders onont
beerlijk is. 
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In de nota ' In Stappen naar de Toekomst' is, zoals de titel ook kan aangeven, 
gekozen voor een tweesporenbeleid, te weten: 

• op korte termijn: doorvoeren van verbeteringen in dienstregeling, voor
lichting en service en 
• voor de langere termijn: werken aan een gestructureerde opzet zowel van 
planningsorganisatie als van bestuurlijke vertegenwoordiging. 

Beide projecten werken versterkend op elkaar, omdat enerzijds snel blijkt dat 
fundamentele wijzigingen in het Openbaar Vervoer alleen kunnen plaatsvinden 
bij een goed bestuurlijk draagvlak en omdat anderzijds druk op een snelle 
bestuurlijke besluitvorming wordt gezet door de eerste tastbare produkten van 
de samenwerking. 

De stand van zaken na een jaar OV x 2 
Ruim een jaar OV x 2 heeft een groot aantal projecten opgeleverd. De voor
lopige conclusies die getrokken kunnen worden zijn: 

Samenwerken is een zaak van mensen 
Een goede samenwerking in projecten die op korte termijn gerealiseerd moeten 
worden, staat of valt met goede onderlinge relatie tussen de diverse planners van 
bedrijven en instanties. Hierbij is met name het 'gebrek aan historisch besef 
voor wat betreft het concessiegebied een groot voordeel, evenals een dynami
sche instelling ten opzichte van het vak Openbaar Vervoer. 

De reiziger staat centraal, niet het systeem 
Uitgaande van de gedachte dat het Openbaar Vervoer in Arnhem en Nijmegen 
een hoogwaardig produkt moet zijn dat aan diverse groepen gebruikers kan 
worden afgezet, moet centraal staan welke criteria de (toekomstige) klant han
teert bij zijn keuze voor (of tegen) onze produkten. Het is bekend dat we 
verschillende groepen gebruikers hebben die niet allemaal de bus naar het 
station willen nemen. Dit betekent dus een aanpak gebaseerd op de marktseg
menten. Di t resulteert in de ombouw van de bestaande netstructuur, waarin 
produktdifferentiatie beter tot uitdrukking komt. Een nieuwe structuur kent 
weliswaar een belangrijke rol toe aan de knooppunten bij de stations in Arnhem 
en Nijmegen, maar in deze structuur komt ook de plaats van andere activiteiten
concentraties beter tot uitdrukking. Eigenlijk ontstaan er twee structuren die in 
de dagelijkse werkelijkheid over elkaar vallen: 

• een net met directe verbindende lijnen met concentratiegebieden (korte r i j 
tijden maar langere halte afstanden); 
• een net met ontsluitende lijnen (grote dekking van de bebouwing, maar 
daardoor langere rijtijden). 
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Figuur 4 - Lijnnet nieuwe woon/werklijnen t.g.v. Ie fase OV2 1990 

De structuur wordt gecomplementeerd door specifieke, rechtstreekse verbindin
gen tussen de woonwijken en de concentratiegebieden (zie fig. 4). 
In de nieuwe structuur vervagen de begrippen stads- en streekvervoer en dus 
de historische concessiegebieden. De spoorwegen zullen zich in het regionale 
vervoer concentreren op de toevoer naar het landelijk IC-net en de onderlinge 
hart-op-hart verbindingen. 

Laat zien dat het een produkt is 
In de voorlichting naar de reizigers, maar ook naar het eigen personeel moet het 
Openbare Vervoer als een eenheid gepresenteerd worden. De bedrijfsgerichte 
informatie (per concessiegebied) moet worden vervangen door informatie per 
regio. 
De zeven(!) aparte dienstregelingboekjes zijn vervangen door twee handzame 
regiogidsen. De kosten voor goede openbaar vervoerinformatie daalden voor de 
reizigers van ƒ 2 5 , - naar ƒ 5 , - . 
Het samenstellen van de gidsen is een goede testcase voor de onderlinge samen
werking tussen de OV-partners, met name het overwinnen van 'dit hebben we 
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altijd zo gedaan' moet voor iedereen leiden tot een gevoel dat het nieuwe produkt 
voor de reiziger (en dus voor de medewerkers in het bedrijf) beter is. 

Laat zien dat door samenwerking meer aangeboden kan worden 
Uit de dienstregeling moet duidelijk blijken dat er sprake is van één produkt. 
Di t kan door de onderlinge aansluitingen te verbeteren op belangrijke relaties. 
Door het opheffen van doublures in het aanbod, kunnen vrijkomende middelen 
worden ingezet op nieuwe verbindingen. Omdat het de reiziger echt niet interes
seert wat de kleur van de bus is waarmee hij reist, kunnen lijnen ook doorrijden 
naar punten in het vervoergebied van een collega-bedrijf. 
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Een empirisch onderzoek voor de regio Antwerpen * 

G . B L A U W E N S , E. V A N D E V O O R D E , G . V E R V E C K E R 

Abstract 
Commuter traffic; modal choice and time value 
Almost every major urban area is today confronted by increasing transport difficulties. 
Measures at the level of modal choice are necessary to solve these problems. I t still remains 
unclear, however, which measures are to be taken in specific situations. 
This article investigates the most determining factors of the decision-making process con
cerning modal choice, specifically for commuter traffic such as travel time and travel costs. 
I t is tried to estimate the influence of differences in travel time and travel costs on the modal 
choice of the main mode. The output of these estimations results in the valuation of time, 
i.e. time savings are expressed in their corresponding monetary value. These findings enable 
us to calculate the effect of different policies. 
It is found that every minute spent on the way to work costs 1.46 B F R . ( = 0.096 H F L . ) . 
It goes without saying that this information provides essential support to the decisionmakers 
in matters of traffic congestion and transport policy in general. 

INLEIDING 

Mobiliteit heeft heden ten dage iets van een negatieve bijklank. De fileproblema-
tiek bijvoorbeeld is niet meer uit de dagelijkse actualiteit te branden. Daarbij 
komt dat mobiliteit vaak gekoppeld wordt aan negatieve factoren zoals een 
stijgende onveiligheid, milieuschade - ook voor wat het woonmilieu betreft - , 
een gebrekkige ruimtelijke ordening. 
Nochtans is mobiliteit eerst en vooral positief gecorreleerd met de groei van de 
economische activiteiten, de tewerkstelling en de welvaart. De sterke band 
tussen de transportsector en de totale prestatie van de nationale, Belgische 
economie kan het best met behulp van een aantal indicatoren aangetoond 
worden. In 1987 was 6,9 % van de tewerkgestelde beroepsbevolking actiefin de 
transportsector; in datzelfde jaar was het aandeel van de sector vervoer, en 
verkeer in het bruto nationaal produkt tegen factorkosten 7,6 %, in de bruto 
binnenlandse kapitaalvorming 10,7%. 
Alle prognoses van de economische activiteiten wijzen op een groei. Vermits het 
afgeleid karakter van de vervoervraag speelt, zal ook een groei van de mobiliteit 

Dit onderzoek werd gefinancierd door het Ministerie van Economische Zaken, Programma 
Energie (overeenkomst nr. 88-10). 
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optreden. Een mobiliteitsgroei houdt echter in dat op een bepaald ogenblik 
'barriers' kunnen optreden, vooral veroorzaakt door een concentratie van het 
vervoer in t i jd en ruimte. Op dat ogenblik dringen maatregelen zich op. Een 
voorbeeld: de competitieve positie van een wereldhaven zoals Antwerpen is niet 
gebaat bij een slechte toegankelijkheid voor het hinterlandvervoer. 
Tot dusver werd de mobiliteitsproblematiek in ons land zeker niet globaal 
aangepakt. Het mobiliteitsdebat bleek te vaak beperkt tot het vrijblijvend sugge
reren van mogelijke (fragmentaire) wisseloplossingen: een fundamentele verbe
tering van het openbaar vervoer, uitbreiding of aanpassing van de wegeninfra
structuur, alternatieve systemen zoals carpooling en 'park and ride', waarbij 
grote parkings nabij stations worden aangelegd, het begeleiden van vervoer
stromen met behulp van toegepaste informatica (cfr. het Europese DRIVL-pro-
ject), het duurder maken van het autogebruik, onder meer via het variabihseren 
van de vaste kosten en/of het rekeningrijden ('road pricing'). 
Een globaal vervoerbeleid vereist echter een serieuze wetenschappelijke onder
bouw, in de eerste plaats de kennis van de determinanten van het beslissingsge
drag i.v.m. transport. Daarbij wordt het onderscheid gemaakt tussen personen-
en goederenvervoer. Een modelmatige aanpak die toelaat het effect van diverse 
scenario's en strategieën te simuleren, dringt zich dan ook op. 
Het voorliggende artikel is de neerslag van een onderzoek naar de deter
minerende factoren inzake modale keuze van personenvervoer, meer bepaald 
in het woon-werkverkeer. Het woon-werkverkeer (en vice versa) neemt een 
belangrijk deel van het totale aantal verplaatsingen voor zijn rekening. Daarbij 
komt nog dat veel van de dagelijkse problemen in het wegverkeer, bijvoorbeeld 
congestie en filevorming, in hoofdzaak veroorzaakt (en/of beïnvloed) worden 
door datzelfde woon-werkverkeer. In een eerste fase maakt dit de opsplitsing 
tussen woon-werkverkeer enerzijds en het overige vervoer anderzijds, uitermate 
zinvol. 
Het schatten van de vraag naar personenvervoer bleef in ons land in het verleden 
vooral beperkt tot tijdreeksanalyse met behulp van eenvoudige econometrische 
modellen (zie onder meer De Borger, 1987). In deze studie werd bij de modelop-
bouw echter geopteerd voor het werken met dwarsdoorsnedegegevens, waarbij 
ook de ruimtelijke component expliciet wordt opgenomen. 
De voorliggende bijdrage is als volgt ingedeeld: vooreerst wordt ingegaan op de 
modelspecificatie, toegespitst op de modale uitsplitsing; vervolgens worden het 
datamateriaal en de empirische resultaten besproken en tenslotte wordt de 
waarde van ti jd bepaald en wordt ingegaan op de beleidsimplicaties. 
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M O D E L S P E C I F I C A T I E 

Afsplitsing van het woon-werkverkeer 
Bij de analyse van de vraag naar personenvervoer wordt traditioneel onder
scheid gemaakt tussen zeven types verplaatsingen (Blauwens en Van de Voorde, 
1985, p. 13 e.v.): 

• woon-werkverplaatsingen en omgekeerd; 
• woon-schoolverplaatsingen en omgekeerd; 
• woon-winkelverplaatsingen en omgekeerd; 
• overige verplaatsingen: hieronder vallen onder meer de zakelijke ver
plaatsingen, evenals de sociale en recreatieve mobiliteit. 

Voor elk van deze categorieën is een aangepaste methodologische aanpak 
vereist. 

Deze studie concentreert zich op het woon-werkverkeer. Dit type vervoer neemt 
immers een groot aandeel van het totale aantal verplaatsingen voor zijn 
rekening. Daarbij komt dat het de eerste en misschien wel de belangrijkste 
determinant van het congestiefenomeen en van de filevorming is, al dan niet in 
interactie met het woon-schoolverkeer en het goederenvervoer. 
Woon-werkverkeer, en de vaak daarmee verbonden files, betekent dat op 
dezelfde tijdstippen van de dag capaciteitsproblemen ontstaan. Nu is het zo dat 
in het verleden de capaciteit meestal werd aangepast aan de maximale vraag. 
De oplossing bestond in de aanleg van nieuwe wegen en het aanpassen (d.i. 
verruimen) van de bestaande infrastructuur. Die maximale capaciteit wordt 
echter maar een beperkte tijd per dag effectief gebruikt, zodat men voor de rest 
van de dag een belangrijke capaciteitsonderbenuttiging heeft, met alle kosten-
gevolgen vandien. 
Tot dusver werd elke discussie over woon-werkverkeer gekenmerkt door een 
zekere gelatenheid. Men stelde steeds opnieuw vast dat weinig vrijheidsgraden 
overbleven ter beïnvloeding van het woon-werkverkeer, gegeven de ruimtelijke 
concentratie van werkgelegenheidszones en woonzones enerzijds, de quasi 
vaste werkuren anderzijds. 
Dit alles maakt een opsplitsing in een eerste fase tussen woon-werkverkeer 
enerzijds en het overige vervoer anderzijds, meer dan zinvol. In een verder 
stadium van het mobiliteitsonderzoek dient dan onderzocht te worden of er een 
mogelijkheid bestaat tot verdere onderverdeling naar woon-schoolverkeer, 
woon-winkelverkeer, andere verplaatsingen. 
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Modelvorming 
Wat de eigenlijke modelvorming van de vraag naar personenvervoer betreft, 
wordt traditioneel geopteerd voor een benadering zoals weergegeven wordt in 
onderstaand schema. 

vraag naar personenvervoer 

vervoergeneratie modale 
vervoerdistributie uitsplitsing 

traditioneel modeltype (cfr. afgeleid kwalitatieve keuze: 
karakter van de vraag; hier stelt zich 1) auto 
geen keuzeprobleem) 2) alternatief: 

openbaar vervoer, fiets, wandelen,... 

Twee grote blokken worden onderscheiden. Vooreerst is er het vervoergenera-
tie-attractie-aspect, waarbij het afgeleid karakter van de vraag naar vervoer 
tenvolle speelt. Daarnaast is er de modale uitsplitsing, waarbij nagegaan wordt 
welke factoren de modale keuze beïnvloeden. In deze bijdrage behandelen we 
uitsluitend het aspect modale keuze. 
Vooraleer dieper in te gaan op de eigenlijke modelvorming, wordt eerst het 
aspect van de desaggregatie van het datamateriaal bekeken. 

Desaggregatie 
Traditioneel wordt bij de modelvorming van de vraag naar vervoer steeds 
gewerkt met een transporttabel, waarbinnen het vervoer van en naar de be
trokken regio's wordt voorgesteld. 
Bij de modelconstructie werd gestreefd naar een specificatie die de vraag naar 
personenvervoer op een zo gedesaggregeerd mogelijke wijze kan voorspellen. 
De graad van detaillering is echter erg verweven met de databeschikbaarheid. 
Een vroegere studie van het vrachtvervoer in België (Blauwens, Goegebeur en 
Van de Voorde, 1987) vertrok van het feit dat de beschikbare onderverdeling in 
de nationale transportstatistieken geen verdere detaillering toeliet dan arrondis
sementeel niveau. Vertrekkend van het beschikbare infrastructuurnetwerk wer
den de 43 Belgische arrondissementen samengetrokken tot 15 economische 
regio's ( + het buitenland). Een typisch voorbeeld van zulk een economische 
regio vormt de samentrekking van de arrondissementen Antwerpen en 
St.-Niklaas, zodat zowel de linker- als de rechteroever van de Antwerpse haven 
tot dezelfde regio behoren. 
In eerste instantie werd ook voor dit onderzoek, dat kadert in de modelvorming 
van het personenvervoer in België, gedacht aan het werken met een transport
tabel op arrondissementele basis, plus eventueel het buitenland. Tegen zulke 
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werkwijze kunnen echter nogal wat bezwaren geopperd worden. Geografisch 
gezien stemmen de arrondissementen absoluut niet overeen met de regionaal-
economische activiteitszones. Daarbij komt dat het binnen-regionale vervoer, 
d.i. het vervoer dat vertrekt en aankomt in eenzelfde regio, een te groot per
centage uitmaakt van het globale vervoer. 
Tabel 1 geeft voor het uitgaande woon-werkverkeer van een aantal belangrijke 
arrondissementen het percentage vervoer dat binnen-regionaal is. Het gaat 
daarbij steeds om belangrijke aandelen. 

Tabel 1 -Het binnenregionaal woon-werkverkeer t.o.v. de totale werkende beroepsbevolking (bron: Volk
stelling 1981) 

Arrondissement Binnenregionaal Totaal werkende 
beroepsbevolking 

Percentage 

Antwerpen 305.219 340.824 89 
Brussel 276.479 362.736 76 
Hall-Vilvoorde 90.144 207.010 43 
Mechelen 65.455 104.554 63 
St.-Niklaas 50.742 78.067 65 
Turnhout 98.589 129.084 76 

Wanneer het binnenregionale aandeel zo hoog ligt, duidt dat in zekere zin op 
een onaangepast zijn van de desaggregatie. Bij de binnenregionale ver
plaatsingen kan de modale uitsplitsing totaal verschillend zijn van die bij interre
gionaal vervoer, onder meer omwille van de grotere beschikbaarheid van (stede
l i jk) openbaar vervoer. 
Vanuit deze context werd besloten een pilot-project uit te werken voor de stad 
Antwerpen, meer in het bijzonder betreffende de werkende beroepsbevolking 
die zich 's morgens naar Antwerpen verplaatst. Er wordt vertrokken van de 
bestaande woon-werktabel in de Volkstelling van 1981. Uiteindelijk werken we 
dus met een kolom uit een zeer gedetailleerde transporttabel, met name het 
vervoer vanuit diverse punten van oorsprong naar de stad Antwerpen. Daarbij 
wordt elke gemeente uit de arrondissementen Antwerpen, Mechelen, Turnhout 
en St.-Niklaas als een afzonderlijk oorsprongspunt beschouwd. Het vervoer 
vanuit de overige gemeenten wordt samengevoegd op vooral arrondissementeel 
niveau (zie p. 460). 

Modale uitsplitsing 
De output van de generatie-attractiefase bestaat uit gedesaggregeerde vervoer
stromen van elke gemeente of regio naar de stad Antwerpen. In de modale 
uitsplitsingsfase worden deze stromen uitgesplitst per transportmodus. Bedoe
ling is een instrument op te zetten dat toelaat, per geografische relatie, het 
aandeel van de diverse modi te voorspellen onder verschillende marktomstan
digheden. 
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De modale keuze vereist een kennis van de economische kenmerken van de 
beschikbare transportmodi en -verbindingen. In dit verband stellen Meyer en 
Straszheim (1974, p. 106) dat de modale keuze belangrijke overwegingen van de 
aanbodzijde van de transportmarkt introduceert, o.a. de kosten (geld en tijd) 
van het transportsysteem. Men mag aannemen dat een reiziger die modus kiest 
die zijn 'totale kost' minimeert. 
De factoren die de modale keuze in het personenvervoer determineren, kunnen 
opgesplitst worden in drie categorieën: eigenschappen m.b.t. de reiziger (auto
bezit, inkomen, leeftijd, gezinssituatie, beroep), de verplaatsing (reislengte) en 
het vervoeraanbod (reistijdverschil, kostenverschil) (Blauwens en Van de 
Voorde, 1985, pp. 34-37). 
Hieruit blijkt dat i.v.m. de modale keuze een massa beïnvloedende factoren 
bestaan. Het l i jkt onmogelijk op dit niveau van het onderzoek al deze beïnvloe
dende factoren binnen een model onder te brengen, temeer daar zich hier 
serieuze dataproblemen stellen. 
Theoretisch zou men in dit stadium kunnen opteren voor de zgn. 'disaggregated 
mode choice'-benadering, b.v. vertrekkende van een eenvoudig binomiaal logit-
model: een individu dat een wagen bezit, neemt voor zijn woon-werkverplaat-
sing de wagen of een ander alternatief. De categorie niet-wagengebruikers wordt 
op een analoge wijze geanalyseerd. 

individu 

wagen-
gebruik 

wagenbezit 

openbaar 
vervoer 

flets 

niet-wagenbezit 

openbaar fiets 
vervoer 

Het op dit ogenblik beschikbare datamateriaal laat het gebruik van vergaande 
gedesaggregeerde modale keuzemodellen niet toe. Daarom werd vooralsnog 
geopteerd voor een model dat de modale aandelen schat als functie van vooral 
kosten- en tijdsverschillen, zijnde factoren m.b.t. het vervoeraanbod en ook de 
verplaatsing. Dit laat toe gedeeltelijk verder te werken met het databestand dat 
ook in de generatie-attractiefase gebruikt werd. 

Volgende specificatie werd weerhouden: 

m ( , a U t ° i j ) = <x, + A (K,, - Kg) + y, (T , - T j ) [1] 
Vmet-autOy/ 
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met: 
niet-autOji 

autOjj aandeel van het autogebruik op de relatie i - » j 
aandeel van het niet-autogebruik op de relatie i—>j 
de wagenkost voor vervoer tussen i en j 
de kosten van openbaar vervoer tussen i en j 
de t i jd voor wagentransport tussen i en j 
de t i jd voor een verplaatsing met het openbaar vervoer tussen 
i en j 

De kostenverschillen worden uitgedrukt in Belgische franken, de tijdsverschillen 
in minuten. 

D A T A M A T E R I A A L 

Het doel van de empirische toepassing is het schatten van een modaal uit
splitsingsmodel. Het schatten gebeurt op basis van een databestand waarin 
onder meer tot dusver quasi ongebruikt materiaal verwerkt is uit de Volkstelling 
van 1981. 
Wetenschappelijk gezien dient elk toegepast econometrisch onderzoek te 
steunen op een betrouwbare databank. Indien er substantiële meetfouten 'zijn 
bij het verzamelen van die databank kan dat belangrijke vertekeningen veroor
zaken in de schattingsresultaten. Daar staat wel tegenover dat meetfouten zich 
vertalen in slechtere statistische toetsen. 
In wat volgt, wordt een bondig overzicht gegeven van de samenstelling van de 
dwarsdoorsnede-databank. Het gaat om gegevens die op zichzelf reeds een 
bijdrage kunnen leveren tot een beter inzicht in de mobiliteitsproblematiek. 

Afhankelijke variabele: autogebruikers/niet-autogebruikers 
Vertrekpunt vormde de Volks- en Woningtelling (Nationaal Instituut voor de 
Statistiek) van 1981, meerbepaald de werkende beroepsbevolking per plaats van 
tewerkstelling naar vertrekpunt en aangewend vervoermiddel. Daarbij wordt 
onderscheid gemaakt naar zeven mogelijkheden: trein; autobus, tram of metro; 
vervoer ingericht door werkgever of school; auto (bestuurder); auto (passagier); 
motor, scooter; fiets, motorfiets. Hieruit kan dus door sommatie het gedeelte van 
de woon-werkforensen dat zich met de auto (of met een alternatief) naar het 
werk begeeft, berekend worden. Het betreft dus geen weging, zodat op dit niveau 
geen onzuiverheden in het datamateriaal ingebracht worden. 

Kohier vm ié auic Ussier vare kat sd&i-nuiovervcii 

Autokosten 
Ter berekening van de autokosten werd de kostprijs per kilometer van 135 
modellen onder de loupe genomen (bron: Autogids). Daar vooral de out-of-
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pocketkosten van belang zijn in het beslissingsproces van de autogebruiker, 
worden de vaste kosten buiten beschouwing gelaten. Enkel de variabele kosten, 
met name de kosten voor benzine, olie, banden, onderhoud en herstellingen, 
werden opgenomen in de berekeningen. Met verzekeringsuitgaven, rijbelasting, 
afschrijvingen, gemiste renten en eventuele huurgelden voor een garage werd 
dus geen rekening gehouden. 
Vervolgens werd deze variabele kost per autotype vermenigvuldigd met het 
aantal motorvoertuigen dat van dit type in 1981 in ons land rondreed. Wanneer 
we sommeren over de verschillende types en delen door het aantal voertuigen, 
bekomen we de gemiddelde out-of-pocketkost per kilometer van de doorsnee 
rondrijdende wagen. 
Op basis van gegevens over de woon-werkverplaatsingen naar vertrekpunt en 
afgelegde afstand werd het gewogen gemiddelde berekend van de afgelegde 
kilometer vanuit elke gemeente van Antwerpen. Vermenigvuldiging van deze 
afstand met de gemiddelde out-of-pocket kostprijs per kilometer geeft voor elke 
gemeente de gemiddelde autokost naar Antwerpen. 

Openbaar vervoer 
Het openbaar vervoer naar Antwerpen werd in 1981 verzorgd door de Nationale 
Maatschappij der Belgische Spoorwegen (N.M.B.S.), de Nationale Maat
schappij der Buurtspoorwegen (N.M.V.B., hoofdzakelijk regionaal vervoer) en 
de Maatschappij voor Intercommunaal Vervoer Antwerpen (MIVA, stedelijk 
vervoer). 
Vanuit elk station werd de kilometrische afstand tot Antwerpen-Centraal 
berekend. De woon-werkforensen die vanuit gemeenten zonder station met de 
trein naar Antwerpen komen, werden toegewezen aan het dichtsbijzijnde sta
tion. 
Uit de tarieftabellen van 1981 werden de effectief toegepaste tarieven gehaald 
die overeenkomen met deze afstanden. 
Op basis van het jaarverslag 1981 van de Maatschappij voor Intercommunaal 
Vervoer te Antwerpen (MIVA) werd de gemiddelde opbrengst per rit berekend. 
Verondersteld werd dat elke MIVA-gebruiker deze gemiddelde prijs betaalde 
per rit. 

Voor de Nationale Maatschappij der Buurtspoorwegen (N.M.V.B.) werd met 
behulp van sectieplannen het net geanalyseerd en het aantal secties tussen elke 
betrokken gemeente en Antwerpen bepaald. Op basis van dit aantal secties en 
de overeenkomstige tarieftabel 1981 werd het tarief van het N.M.V.B.-vervoer 
berekend. 
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Tijdsverschillen tussen auto en niet-auto 
In deze fase werd ten volle gebruik gemaakt van de enquête uitgevoerd ten 
behoeve van de Diensten voor Programmatie van Wetenschapsbeleid. Ge
durende 1986 en begin 1987 werd deze enquête uitgevoerd onder 3.952 gezinnen. 
Hierin werd uitvoerig geïnformeerd naar alle gedane verplaatsingen. Op dezelfde 
wijze werd een gedetailleerd inzicht bekomen in de transport- en activiteitenpa
tronen van de ondervraagde gezinnen. Uit deze globale enquête werd een 
gegevensbank gecreëerd die uitsluitend handelt over de woon-werkver-
plaatsingen van de geënquêteerden. 
De reistijden van de respectievelijke vervoermiddelen van woon- naar werk
plaats, konden door middel van deze enquête berekend worden. Zo werd de 
gemiddelde afgelegde kilometrische afstand vanuit elke gemeente naar 
Antwerpen berekend met behulp van gegevens van het N.I.S. Vervolgens werd 
de enquête opgesplitst in groepen naargelang de verschillende hoofdmodi (trein, 
tram, bus of auto). Binnen elke groep werden die waarnemingen geselecteerd 
met gelijk afgelegde afstand als deze berekend via de gegevens van het Nationaal 
Instituut voor de Statistiek (N.I.S.). Aangezien bij iedere waarneming in de 
enquête tevens de t i jd , die men onderweg is, vermeld wordt, kon via een gewogen 
gemiddelde van de diverse reistijden, de gemiddelde t i jd berekend worden. 
We waren er evenwel toe genoodzaakt om de afstanden op te delen in catego
rieën. Het bleek immers dat afgeronde afstanden in de enquête het meest 
voorkwamen. De categorieën werden aldus opgesplitst met een tien- of een 
vijfvoud als klassemidden. 

EMPIRISCHE RESULTATEN 

Tabel 2 geeft de empirische schatting van vergelijking [1] met de gewone kleinste 
kwadratenmethode weer. 

Tabel 2 - Modale uitsplitsing: empirische resultaten 

De determinatiecoëfficiënt bedraagt 0.14. De geschatte coëfficiënten zijn alle 
significant verschillend van nul (betrouwbaarheidsniveau: t 0 9 7 5 ) . Het teken van 
de geschatte coëfficiënten is negatief en dus correct. 

(0.120)**(0.00091)*! 

R 2 = .14 
(0.00200)** 
F = 10.086 
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In verband met de statistische interpretatie moet een bijkomende opmerking 
gemaakt worden. De vrij lage determinatiecoëfficiënt is een penalisatie voor het 
feit dat inderdaad nog andere variabelen de relatie auto/niet-auto verklaren. 
Daar komen we in een verder onderzoek op terug. Toch is het correct te stellen 
dat de storingsterm niet gecorreleerd is met de in het model opgenomen variabe
len. Op die manier wordt het uiteindelijke doel, zijnde het bekomen van een 
onvertekende schatting, wel degelijk gerealiseerd. 
Een stijging van het kostenverschil tussen autogebruik en niet-autogebruik met 
1 BFR zal op de relatie woonplaats-Antwerpen In (auto/niet-auto) met 0.00339 
doen dalen. Een stijging van het tijdsverschil tussen beide modale mogelijkheden 
met een minuut zal diezelfde verhouding doen dalen met 0.00499. Een afweging 
van de geschatte coëfficiënten van het kostenverschil en het tijdsverschil levert 
een schatting van de tijdswaarde op, maar daar komen we verder op terug. 

D E WAARDE VAN TIJD BIJ H E T PERSONENVERVOER 

Een belangrijk en vaak doorslaggevend element bij vervoerbeslissingen betreft 
de tijdsfactor. Een belangrijk voordeel van een nieuw investeringsproject ligt in 
de tijdsbesparingen die gerealiseerd worden dankzij het project. Een nieuwe 
weg, of additionele capaciteit op een bestaande weg, brengt de reiziger mogelijk 
vlugger ter bestemming, en vermits de regel geldt dat 'time is money'.... 
Zulke voordelen welvaartseconomisch analyseren vereist een waardering van de 
tijdsbesparingen, d.w.z. het omzetten van minuten of uren tijdswinst in 
monetaire waarden. Inzake personenvervoer stelt zich dus de vraag naar de 
tijdsvoorkeur van de reiziger en welke waarde diezelfde reiziger hecht aan een 
eenheid tijdswinst. 
In België werd nog niet zoveel research verricht naar de waarde van de tijds
factor in personenvervoer. Wel werd zulk onderzoek opgezet naar de waarde 
van t i jd bij goederenvervoer (Blauwens en Van de Voorde, 1988). In Nederland 
werd recent onderzoek gepubliceerd dat werd uitgevoerd in opdracht van Rijks
waterstaat, Dienst Verkeerskunde (Hague Consulting Group, 1990). 

Uitdrukking van een voorkeur 
Wanneer men in een stad als Antwerpen denkt aan maatregelen om de filepro-
blematiek in te perken, beoogt men vooral het tijdverlies, het nutteloos wachten 
in de file met al zijn economische gevolgen, te verminderen. De grote baat van 
een ingreep die de congestie elimineert, ligt dan ook in de tijdsbesparingen die 
worden gerealiseerd. 
Elke projectevaluatie, of een evaluatie van verschillende scenario's, moet deze 
tijdsbesparingen dan ook expliciet beschouwen. Dit houdt in dat de besparingen 
in t i jd uitgedrukt, worden omgezet in de overeenkomstige geldwaarde. Probleem 
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is echter dat er geen directe markt voor zulke tijdsbesparingen bestaat. Men 
moet indirecte methoden ontwikkelen en aanwenden om t i jd te waarderen. 
De waarde van t i jd en dus ook van tijdsbesparingen, is essentieel afhankelijk 
van twee factoren: de positie van de individuele reiziger, vooral gereflecteerd 
door zijn inkomensniveau en de voorwaarden waaronder de t i jd gespendeerd 
wordt, waarbij opnieuw onderscheid kan worden gemaakt naar woon-werkver
keer, woon-schoolverplaatsingen, shoppingverplaatsingen en andere verplaat
singen. Di t betekent ook dat belang gehecht wordt aan het mogelijk negatieve 
nut van reisomstandigheden (cfr. het wachten in de file, het wachten op aan
sluitend openbaar vervoer). 
De transporteconomische literatuur brengt twee indirecte methodes voor tijds-
waardering naar voren: de beweerde voorkeur ('stated preference') en de getoon
de voorkeur ('revealed preference'). Beide methoden vertrekken van de assump
tie dat het gedrag van de reiziger als beslissingnemer gericht is op het maximeren 
van zijn nut. 
Bij de getoonde voorkeur wordt het werkelijke gedrag van de reiziger gebruikt 
om de noodzakelijke informatie inzake waardering van tijdseffecten te meten. 
Men vertrekt dus van objectieve en observeerbare feiten. 
Een alternatieve methode is de beweerde voorkeur, waarbij men hypothetische 
keuzemogelijkheden aan een panel voorlegt, met de vraag om het eigen waar
schijnlijk gedrag aan te duiden. Een veel gebruikte methode is de zgn. 'transfer 
pricing approach'. Het essentiële van deze methode bestaat in het vastleggen 
voor elk panellid in welke mate de gekozen optie de voorkeur wegdraagt boven 
een alternatief, m.a.w. welke prijsverhoging is net hoog genoeg om het pannellid 
zover te krijgen de gekozen optie te verlaten en over te stappen naar een 
alternatieve optie? 
Het komt dus neer op het bepalen van het bedrag waarmee het nutsvoordeel 
moet verschuiven in de richting van de verworpen optie om een transfer door 
te drukken. Men zoekt dus naar het evenwichtspunt waar de reiziger indifferent 
is tussen de twee beschouwde opties. 
Tegen de beweerde voorkeur-methode worden nogal eens bezwaren geopperd 
op basis van het feit, dat de waardering van de tijdsfactor gebeurt op basis van 
een enquête. Men beschouwt dit als een theoretische methode, in tegenstelling 
tot de getoonde voorkeur-methode waar de waarde van t i jd bepaald kan worden 
op basis van het geobserveerde gedrag. 
Het enquêteren van personen is echter vaak de enig bruikbare methode in het 
geval er geen data beschikbaar zijn m.b.t. de reële modale keuze, en dus het 
afwegingsproces tussen t i jd en geld niet effectief gemeten kan worden. 
Men moet zich bewust zijn van het feit dat er in de praktijk een verschil kan 
zijn tussen aan de ene kant de intenties van een (potentiële) reiziger en aan de 
andere kant het feitelijke gedrag. Met de methode van beweerde voorkeur kan 
deze afwijking moeilijk gemeten en gecontroleerd worden omwille van het 
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ontbreken van additionele data ter toetsing van het oordeel van de individuen. 
Daarbij komt nog de mogelijke afwijking omwille van factoren zoals het misbe-
grijpen van vragen en het feit dat de ondervraagde niet kan voorspellen hoe hij 
zou reageren in een hem voorgestelde hypothetische situatie. 

Empirische schatting van de tijdswaarde 
We vertrekken van de empirische resultaten verkregen bij het schatten van 
vergelijking [1] (zie p. 461). De uitgedrukte voorkeur inzake tij ds waardering zal 
kunnen worden berekend op basis van de coëfficiënten /3, en yv De waarde van 
t i jd is de kostenstijging van 1 eenheid. M.a.w., de waarde van ti jd is een stijging 
in de kost om van i naar j te reizen die nodig is om een additionele eenheid 
tijdverlies te compenseren. De tijdswaarde is de wijziging in vervoerkosten die 
net evenveel invloed uitoefent op de logaritme van het aandeel auto/niet-auto 
als een wijziging van de transporttijd met 1 eenheid. 
Op die manier kunnen we stellen dat de waarde van 1 minuut tijdswinst in het 
personenvervoer gelijk is aan y1/pi. Dit eenvoudig proportioneel karakter van 
ti j ds waardering bekomt men met een functie zoals [1]. Het is mogelijk meer 
ingewikkelde functies te bouwen. 
De coëfficiënten /?, en y1 die we nodig hebben voor het berekenen van onze 
tijdswaarde zijn significant verschillend van nul gebleken. Veronderstel dat de 
t i jd om van i naar j te reizen stijgt met 1 minuut. Deze stijging heeft een negatief 
effect op (de logaritme van) het aandeel auto/niet-auto. Om echter dit aandeel 
toch op hetzelfde niveau te houden, kan de kost Cy verlaagd worden met y1/Pl 

of 1,46 BFR/minuut ( = 0,096 HFL.)*. 
De logaritme van het aandeel auto/niet-auto ondergaat dus hetzelfde effect 
hetzij met een wijziging van 1 minuut, hetzij met een wijziging van 1,46 BFR 
( = 0,096 HFL). Men kan als dusdanig stellen dat de waarde van 1 minuut dan 
ook gelijk is aan 1,46 BFR. Op'uurbasis betekent dit een waarde van 88 BFR 
(5,77 HFL.). Het gaat om een bedrag in geldeenheden van 1981. 

BESLUIT 

De coëfficiënt - 0,00499 in de modale uitsplitsing geeft het zelfregulerend effect 
aan dat files op het autogebruik kunnen uitoefenen. Elke additionele minuut in 
de file vermindert de verhouding tussen autogebruikers en niet-autogebruikers. 
In logaritme uitgedrukt, daalt deze verhouding met 0,00499. 
De coëfficiënt -0,00339 geeft het effect aan dat 1 BFR ( = 0,065 HFL.) tol
heffing uitoefent. Hi j beschrijft dus het effect dat met rekeningrijden uitgeoefend 

* Omgerekend m.b.v. de verkoopkoers op de vrije markt van woensdag 1 ju l i 1981. 

467 



kan worden. H i j laat toe de tol te berekenen die nodig is om het wegverkeer in 
een gegeven verhouding terug te dringen. 
De vergelijking van de twee coëfficiënten is ook interessant voor het beleid 
inzake openbaar vervoer. Men kan voor het openbaar vervoer een groter markt
aandeel nastreven ofwel door de reistijd te verbeteren, ofwel door de prijs te 
verlagen. Het effect van de reistijd wordt gegeven door de coëfficiënt - 0,00499, 
het effect van de prijsverlaging door de coëfficiënt -0,00339. De openbare 
vervoerder kan berekenen wat de goedkoopste manier is om een gegeven ver
hoging in marktaandeel te bekomen. 
De voorliggende resultaten, hoe interessant ook, vormen de output van een 
studie die beschouwd moet worden als een pilot-project: het woon-werkverkeer 
naar de stad Antwerpen. Om een volledig beeld te krijgen inzake de deter
minanten van mobiliteit is nog zeer veel aanvullend werk nodig. In wat volgt 
trachten we een drietal bakens van dit aanvullend onderzoek uit te zetten. 
Eerst en vooral moet het hier voorgestelde onderzoek, toegepast op Antwerpen, 
ook uitgevoerd worden voor andere tewerkstellingspolen, zoals Brussel en Gent. 
Het woon-werkverkeer mag beschouwd worden als de belangrijkste determi
nant van congestie- en fileproblemen. Het is dus verantwoord een pilot-project 
op dit woon-werkverkeer te concentreren. Nochtans moet men zich bewust zijn 
van het feit dat de congestieproblemen ontstaan uit een interactie van dit 
woon-werkverkeer met andere vervoertypes: woon-schoolverplaatsingen; het al 
dan niet doorgaand goederenvervoer; het doorgaand personenvervoer. 
Tenslotte dient inzake modale keuzemodellen verder gewerkt te worden naar 
gedesaggregeerde modellen toe. Slechts op die manier zal het beschikbaar 
enquêtemateriaal maximaal geëxploiteerd kunnen worden. 
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R E G I O L U C H T V A A R T 
V A N U I T H I S T O R I S C H P E R S P E C T I E F E E N B L I K OP 
D E T O E K O M S T 

Jhr. mr. J . W . E . S T O R M V A N 'S G R A V E S A N D E * 

Abstract 
Regional air transport 
From a historical perspective a look at the future 
This article sketches the development of scheduled regional air transport in The Netherlands 
and takes a look at the future of this branch of the industry. 
In this article the term 'regional air transport' signifies: 
Operation of flights between regional airports (exclusively serving their own region); or flights 
from regional airports to international hub airports and vice versa, irrespective of the size 
of aircraft operated. 
The article discusses subjects including the development of regional air transport (Dutch and 
other, domestic and inter-regional); regional airports and -aircraft; Dutch and European 
rules and regulations; and the influence of rail transport, with special reference to High Speed 
Rail projects. 
The growth of European regional air transport has only started florishing strongly in the past 
ten years. 
The coming ten years wil l probably see many more far-reaching changes. 

INLEIDING 

In dit artikel wordt de ontwikkeling van de regionale luchtvaart in Nederland 
(geregeld passagiersvervoer) geschetst en wordt een blik op de toekomst 
geworpen. 

Wat wordt verstaan onder regionale luchtvaart? 

Een nauwkeurige omschrijving is moeilijk te geven: 

Dat regionale luchtvaartmaatschappijen alleen met propellervliegtuigen vliegen, 
gaat niet meer op nu een aantal maatschappijen straalvliegtuigen hebben aan
geschaft. Ook is een regionaal (straal-)vliegtuig in ontwikkeling. 
Regionale luchtvaartmaatschappijen vliegen ook niet alleen meer tussen re
gionale vliegvelden: 70% onderhoudt verbindingen tussen regio's en grote na
tionale luchtverkeersknooppunten. 
Regionale luchtvaartmaatschappijen behoeven niet perse klein in omvang te 
zijn. Als voorbeeld het Zwitserse Crossair dat in 1989 vier BAe 146 jets heeft 
* Schrijver is werkzaam op het Algemeen Secretariaat van de K L M . 

H i j schreef dit artikel op persoonlijke titel. 
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besteld naast vi j f Fokker 50's en 25 nieuwe Saab 2000's, met nog eens een optie 
op 25 vliegtuigen van dat laatstgenoemde type. 
Regiovluchten hoeven niet alleen over korte afstanden te worden uitgevoerd; de 
aanschaf van straalvliegtuigen en de te ontwikkelen 'Regional Jets' zijn vooral 
bedoeld voor de langere afstanden. 
Onder regionale luchtvaart wordt voor dit artikel verstaan: 
uitvoering van vluchten tussen regioluchthavens (die uitsluitend het directe 
achterland bedienen), of vluchten van regioluchthavens naar grote 'hub'-vlieg-
velden (die de functie van 'naaf vervullen, waar de 'spaken' vervoerstromen naar 
en van de 'naaf weergeven) en omgekeerd, ongeacht de grootte van de vlieg
tuigen waarmee wordt gevlogen. 
Besproken wordt onder meer de ontwikkeling van de (Nederlandse) regionale 
luchtvaart (binnenlands en interregionaal), de (Nederlandse) regionale vlieg
velden en -vliegtuigen, Nederlandse en Europese regelgeving en de invloed van 
de (vooral Hoge Snelheids-) trein. 

De regionale luchtvaart in Europa heeft zich pas de laatste tien jaar sterk 
ontwikkeld. 
De komende tien jaren zullen waarschijnlijk drastische veranderingen te zien 
geven in deze tak van de luchtvaart. 

ONTWIKKELING VAN D E REGIONALE L U C H T V A A R T 

In 1990 is het 70 jaar geleden dat Nederland kennis maakte met de eerste 
geregelde luchtdiensten. Het eerste KLM-jaarverslag (over 1920) vermeldt de 
opening van 'een anderdaagsche dienst' op Engeland. 
Van vliegvelden, laat staan luchthavens, was nauwelijks sprake; Schiphol was 
een militair veld, dat 'toevallig' gebruikt werd voor de eerste geregelde dienst. 
Later in 1920 werd een lijn naar Hamburg geopend en in de jaren daarna volgden 
diverse andere internationale lijnen. 

Nederlandse binnenlandse lijnen werden in 1931 geopend. 
De eerste dienst, Rotterdam-Haamstede, werd doorgetrokken naar Vlissingen 
en Knokke (het 'gok- of miljoenenlijntje') en was misschien wel de meest 
bekende. Later werden ook lijnen geopend van Schiphol naar Groningen, 
Enschede en Eindhoven. 
Vanwege de mobilisatie werden in september 1939 de binnenlandse lijnen opge
heven. 
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1945-1950 
Direct na de Tweede Wereldoorlog ontstond behoefte aan snel en betrouwbaar 
vervoer tussen regering en provinciale overheden. 
Daarom werd in 1945 een 'Regeringsdienst' opgezet, waarvoor de K L M met zes 
in Engeland gekochte tweemotorige 'De Havilland DH-89 Dragon Rapide'-
vliegtuigen in september geregelde diensten opende naar Groningen, 
Leeuwarden, Enschede, Eindhoven en Maastricht. 1 

De diensten voorzagen in een grote behoefte en werden uitgevoerd tot 1949. 
Daarna was het voorlopig gedaan met 'regionale luchtvaart' in Nederland. 

1950-1960 
De Belgische Sabena zette in de vijftiger jaren helikopters in tussen o.a. Brussel 
en Rotterdam (Hofplein-Heliport), maar een echt succes waren deze diensten 
niet. 
Schreiner Airways kreeg later toestemming om met helikopters te gaan vliegen 
tussen Rotterdam, Den Haag (Malieveld) en Amsterdam. 2 

In 1956 werd de nieuwe Rotterdamse luchthaven 'Zestienhoven' geopend. Deze 
luchthaven kwam in de plaats van 'Waalhaven' dat in de Tweede Wereldoorlog 
verwoest was en niet meer werd opgebouwd door de uitbreiding van de haven.3 

Er werden enkele diensten op Engeland onderhouden. 
In 1959 opende de K L M een tweemaal daagse geregelde dienst van 
Zestienhoven naar Londen-Heathrow. 

1960-1980 
De regionale luchtvaart kreeg een nieuwe impuls toen Schreiner Airways in 1963 
met behulp van het lokale bedrijfsleven een dagelijkse retourvlucht ging onder
houden tussen Amsterdam en Groningen-Eelde. 
Ondanks de toen gespannen verhouding tussen Schreiner en de K L M publi
ceerde laatstgenoemde de Schreiner-dienst in haar dienstregeling. De l i jn hield 
stand tot 1966. 
Op 29 augustus 1966 opende 'NV Nederlandse Luchtvaart Maatschappij' 
( N L M ) , een 100% dochtermaatschappij van de K L M , met twee van de Konink
lijke Luchtmacht gehuurde Fokker F-27 vliegtuigen met 36 plaatsen binnen
landse lijndiensten van Amsterdam naar Rotterdam, Eindhoven en Maastricht, 
alsmede naar Enschede en Groningen. 
M. i . kan dit gezien worden als de start van het hedendaagse regionale luchtver
keer in Nederland. 
Het KLM-jaarverslag 1965/1966 vermeldt als reden voor een studie naar een 
bestaansrecht van deze lijnen 'de groeiende behoefte aan snelle verbindingen 
tussen het westen van het land enerzijds en de noordelijke en zuidelijke provin
cies anderzijds, een en ander samenhangend met de sterke groei van de 
bevolking en de toenemende industrialisatie'. 
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Voorts zouden veel luchtreizigers, afkomstig uit of op reis naar het buitenland, 
hun reistijd kunnen bekorten. 
Men wilde verder de mogelijkheid openen om brede lagen van de bevolking, 
vooral de jeugd, kennis te laten maken met de luchtvaart. 
De N L M ging voortvarend te werk. Er werden aanvankelijk twee vluchten per 
dag naar en van de regio's uitgevoerd (enkele reis H F L 22,-), later opgevoerd 
tot vi j f op de Noord-Oost-lijn en op de Zuid-lijn, waaruit de tussenlanding te 
Rotterdam reeds snel verviel. 
Inmiddels had Sabena in 1967 een internationale regionale dienst geopend 
tussen Brussel en Eindhoven. 
De N L M begon in 1974 internationale regionale diensten vanaf Eindhoven naar 
Hamburg en Londen en ging in opdracht van de moedermaatschappij K L M 
enkele andere diensten uitvoeren, naar o.a. Brussel en Dusseldorf. 
In 1979 werd de KLM-dienst Rotterdam-Londen aan de N L M (inmiddels: 
N L M CityHopper) overgedragen. 
Met Fokker F-28 vliegtuigen was het voor N L M mogelijk om zesmaal per dag 
(960 stoelen) te gaan vliegen tussen beide steden in plaats van de K L M met 
DC-9 vliegtuigen viermaal per dag (864 stoelen). 
Tevens werden in 1979 lijndiensten geopend tussen Rotterdam en Parijs en 
Hamburg, beide via Eindhoven. 

1980-1990 
Begin tachtiger jaren kreeg NLM-CityHopper andere maatschappijen naast 
zich, die lijndiensten vanuit en naar Nederlandse regionale vliegvelden gingen 
uitvoeren.4 

Rotterdam Airlines verkreeg toestemming om (met Boeing 737-vliegtuigen) van 
Rotterdam naar Londen en Innsbruck te gaan vliegen. Z i j voerde vluchten uit 
in 1983/84. 
Holland Aerolines kreeg in 1984 een vergunning om diensten te gaan onder
houden van Rotterdam naar Southend, Norwich en later naar Frankfurt en 
Parijs. 
Beide maatschappijen waren slechts een kort bestaan beschoren. 
NetherLines, dat zich afficheerde als 'Netherlands Airlines for European Com
muter-services', ging vanaf 8 januari 1985 vliegen van Amsterdam naar 
Groningen en Luxemburg. 
Z i j breidde haar lijnennet vanuit Schiphol in korte t i jd flink uit, vooral naar 
Engeland waarmee Nederland in 1984 een liberale luchtvaartovereenkomst had 
gesloten. Van Eindhoven vloog de maatschappij in 1986 gedurende een korte 
periode naar Wenen. 
De bedrijfsvoering en het voltallige personeel werden in 1986 overgenomen door 
Koninklijke Nedlloyd; 'een sterke partner, nodig om de toekomstige uitbrei
dingsplannen te realiseren'.5 In 1988 werd NetherLines verkocht aan K L M . 
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In 1991 zal NetherLines met NLM-CityHopper worden samengevoegd tot 
'KLM-CityHopper' met een vloot van 26 vliegtuigen. 
Quick Airways (vroeger: Fast Airways Holland) vliegt sinds een aantal jaren, 
voornamelijk voor PTT-employees, tussen Rotterdam en Groningen. 
In Twente werd in 1987 'Dutch Air Ferries' opgericht, dat vanaf Groningen en 
Enschede met enig succes naar Londen-Gatwick vloog. De l i jn werd echter na 
enige t i jd opgeheven gezien de beperkte openstelling van de militaire lucht
machtbasis Twente. 6 

Door de NV Luchthaven Twente en het lokale bedrijfsleven is in 1990 de 
Luchtvaartmaatschappij Twente ('Twente Airlines') opgericht. Vijfmaal per 
werkdag wordt een retourvlucht Enschede-Amsterdam uitgevoerd met een acht
tien plaatsen tellend propj et-vliegtuig. 
'Flexifloat Construction Systems' in Rotterdam richtte in 1989 'Flexair' op dat 
thans met een Duitse Dornier-228 op werkdagen van Rotterdam naar Londen-
City airport v.v.vliegt. 
Vanuit Eindhoven wordt op werkdagen met kleine vliegtuigen volgens dienst
regeling naar regionale bestemmingen in Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk 
gevlogen. 
Naast de genoemde Nederlandse luchtvaartmaatschappijen heeft een groot 
aantal buitenlandse maatschappijen vluchten op Nederlandse regionale vlieg
velden uitgevoerd of voeren deze nog uit. Een overzicht is achter de noten 
opgenomen. 
Geconstateerd kan worden dat de ontwikkeling van de regionale luchtvaart in 
en vanuit Nederland tot beginjaren tachtig een verbrokkeld beeld te zien geeft. 
Constante factor was het bestaan van de N L M met vanaf 1966 binnenlandse-, 
en vanaf 1974 interregionale luchtverbindingen. 
Europese regelgeving schiep echter vanaf 1983 nieuwe mogelijkheden voor 
regionale luchtvervoerders. 

D E N E D E R L A N D S E REGIONALE V L I E G V E L D E N 

Nadat op 17 mei 1920 het eerste, in een geregelde commerciële dienst ingezette, 
vliegtuig op Schiphol was aangekomen, kreeg dit vliegveld uiteraard de meeste 
aandacht van het publiek. Er bestonden toen echter ook al andere vliegvelden 
en er werden in snel tempo nieuwe bijgebouwd, zoals Rotterdam-Waalhaven dat 
reeds op 26 jul i 1920 het eerste vliegtuig ontving. 
Waalhaven werd in mei 1940 totaal verwoest en zou niet meer worden her
bouwd. Rotterdam bezat daarna geen luchthaven meer tot in 1956 Zestienhoven 
werd geopend. 
Dit werd de eerste 'regionale luchthaven' van Nederland, met vooral luchtvaart
verbindingen naar Engeland. Rotterdam Airport is tot voor kort een dienst 
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geweest van de Gemeente Rotterdam, zoals het vervoerbedrijf en het energiebe
dri jf en was in die periode vaak onderwerp van bespreking in de gemeenteraad. 
In 1972 besloot de raad dat de luchthaven op termijn gesloten zou moeten 
worden gezien de geluidshinder. In de loop der jaren zwakte dat argument wat 
af; de voortschrijdende techniek zorgde immers voor stillere vliegtuigmotoren. 
Maar Zestienhoven werd in toenemende mate een geschikte lokatie bevonden 
voor woningbouw. 
Sinds 1989 exploiteert de Luchthaven Schiphol de Rotterdamse luchthaven. 
Inmiddels wordt door de 'Ontwikkelingsmaatschappij Nieuw Rotterdam-Air
port N V ' 7 gewerkt aan een Milieu-Effecten Rapportage en een Economische-
Effecten Rapportage, waarbij wordt onderzocht of 'verplaatsing' van Zestien
hoven in het midden van de jaren negentig naar een gebied dat noordwestelijk 
van de huidige Rotterdamse luchthaven ligt (Polder Schieveen) haalbaar is. Eind 
1992 moeten de inspraak- en besluitvormingsprocedures zijn afgerond. De 
luchthaven zou in 2005 twee miljoen reizigers moeten verwerken. 
De meeste regionale vliegvelden leidden een sluimerend bestaan als luchthaven 
totdat de N L M in augustus 1966 haar binnenlandse diensten opende. 
Door de N L M werden vanaf 1974 ook internationale, regionale luchtdiensten 
geopend, vooral van Eindhoven,8 later ook van Maastricht en Rotterdam. 
Maastricht ondervond toen al enige belangstelling van charterluchtvaartmaat
schappijen voor het uitvoeren van vluchten naar Spanje. 
De vliegvelden Groningen-Airport en Maastricht-Airport worden beheerd door 
vennootschappen9 waarin de Staat, regionale overheden en Kamers van Koop
handel deelnemen. 
Maastricht Airport is verwikkeld geraakt in een aantal procedures, in gang gezet 
na bekendmaking van plannen om een nieuwe oost-west startbaan aan te 
leggen.1 0 Enerzijds zijn er bewoners, voor een deel verenigd in actiegroepen die 
om reden van het leefklimaat tegen de aanleg van de nieuwe startbaan en het 
toelaten van nachtvluchten zijn, anderzijds overheden en bedrijfsleven die de 
luchthaven als speerpunt van regionaal beleid zien. 
Bij de aanbieding van de begroting van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat 
op Prinsjesdag 1990 is de noodzaak van het aanleggen van een nieuwe oost-west 
baan op Maastricht weer eens benadrukt. 
In de oorlog werd een aantal burgervliegvelden, zoals Leeuwarden, Twente, 
Ypenburg en Eindhoven bestemd voor militaire doeleinden, een status die zij 
ook na de oorlog behielden. 
Onder bepaalde voorwaarden mogen burgerluchtvaartuigen echter gebruik 
maken van militaire vliegvelden. 
Een speciale plaats nemen de militaire luchtmachtbases Eindhoven-Welschap 
en Enschede-Twente in. 
Op beide vliegvelden is namelijk een gedeelte bestemd voor burgerluchtverkeer 
met stationsgebouwen, hangars en kantoren die commercieel geëxploiteerd 
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worden door respectievelijk de N.V. Vliegveld Welschap en de N.V. Luchthaven 
Twente. Aandeelhouders van deze vennootschappen zijn provincies, gemeenten 
en Kamers van Koophandel. Verkeersleiding, aanwezigheid van brandweer en 
onderhoud van rol- en startbanen is echter een militaire aangelegenheid. 
Vooral op Eindhoven heeft deze ontwikkeling een hoge vlucht genomen.11 

Tenslotte is er een aantal kleinere vliegvelden, sommige met een korte, verharde 
start/landingsbaan zoals Lelystad en Teuge, die passagiersvervoer kennen, 
voornamelijk rondvluchten, maar ook wel zakenvluchten ten behoeve van de 
regio. 
Wat is de functie en de rol van de grotere regionale vliegvelden Groningen, 
Enschede, Rotterdam, Eindhoven en Maastricht? 
Voor reizigers en verladers geldt, dat een luchthaven in of bij het woon- of 
vestigingsgebied tot een bekorting van reistijd of verladingstijd kan leiden. 
De interesse die vooral bij zakenreizigers bestaat om rechtstreeks van regionale 
luchthavens naar bepaalde Europese bestemmingen te vliegen, is zeker aan
wezig en wordt bijvoorbeeld aangetoond door de ontwikkeling van Eindhoven 
Airport. De reistijd en het comfort spelen voor deze categorie reizigers een grote 
r o l . 1 2 

Een tweede reizigerscategorie betreft vakantiegangers. 
Veruit het grootste deel van hen vliegt van Schiphol, maar vooral Maastricht 
Airport kende de afgelopen jaren een stevige groei van het aantal vakantie
reizigers, in 1989 ca. 30%. Veertig procent van deze reizigers is overigens 
afkomstig uit Duitsland, zeven procent uit België. 1 3 

Ook op andere regionale luchthavens is chartervervoer naar vakantielanden in 
opmars. 
Van Rotterdam-Zestienhoven en Eindhoven 1 4 wordt al enkele jaren gevlogen 
naar o.a. Spanje, Portugal en Joegoslavië: van Groningen en Enschede werden 
in de zomer 1990 vluchten uitgevoerd naar Portugal. 
Voor een groot gedeelte zal dit een verschuiving zijn van het vervoer dat door 
Schiphol werd behandeld en dat gedeeltelijk zou kunnen worden verklaard door 
(voor de vakantieganger) perikelen van het voortransport door zich vaak zeer 
vroeg op de nationale luchthaven te moeten melden 1 5 en (voor de luchtvaart
maatschappij) ongunstige 'slots' en congestie op luchtwegen als niet dagelijks 
zeer vroeg met de eerste serie vluchten wordt begonnen. 
(Regionale) vliegvelden hebben invloed op de werkgelegenheid. 
Naast de directe werkgelegenheid die een (regionale) luchthaven biedt, zijn er 
afgeleide effecten op de economie in de nabijheid van de luchthaven. 
Er zijn veel bedrijven in de periferie van de luchthaven die voor een gedeelte van 
hun afzet afhankelijk zijn van op de luchthaven zelf gevestigde bedrijven. 
Volgens studies wordt de indirecte werkgelegenheid op anderhalf a tweemaal de 
directe werkgelegenheid geschat.16 

De luchthaven zelf trekt ook niet-luchtvaartgebonden bedrijven aan. 
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Op het bij Maastricht Airport gelegen bedrijventerrein 'Technoport Europe' is 
in 1989 voor ca. H F L 40 min geïnvesteerd, voornamelijk door het bedrijfsleven. 
Eind 1989 waren er 56 ondernemingen op luchthaven- en bedrijventerrein geves
t igd. 1 7 

Luchthaven Eindhoven bood in 1989 onderdak aan 26 bedrijven en overheids
instanties met 300 medewerkers. Op het aangrenzende 'Bedrijventerrein 
Welschap' zijn sinds 1986 32 ondernemingen gevestigd met ca. 1100 werk
nemers. Om zich op dit bedrijventerrein te mogen vestigen, moet een bedrijf 
aantonen dat het voor zijn activiteiten van de luchthaven afhankelijk i s . 1 8 

Ook voor Eelde worden plannen ontwikkeld om een kantorencomplex te bou
wen op de luchthaven. 1 9 

Zi jn er bedreigingen voor de (regionale) luchthavens in Nederland? 
Drs. J.H.T. Kramer stelt in zijn proefschrift 'Luchthavens en hun uitstraling' 
(1990) dat Nederland op korte termijn zal moeten beslissen over de ontwikke
ling van de luchthavens. 
Prof. Drs. J.G. de Wit meent in zijn rede ('Uit de lucht gegrepen'), uitgesproken 
op 7 november 1990 bij de aanvaarding van het ambt van hoogleraar in de 
verkeers- en vervoereconomie aan de Universiteit Amsterdam, 'dat de ont
wikkeling van Euro-hubs (als Brussel en Keulen, SvG) voor de ontwikkeling van 
het lijndienstverkeer op de kleinere regionale luchthavens in Europa, , ingrij
pende gevolgen kan hebben'. 

Alert zijn op de komende ontwikkelingen is geboden. 

DE REGIONALE VLIEGTUIGEN 

De eerste na-oorlogse vluchten die als 'regionaal' konden worden betiteld, 
werden met niet voor dit verkeer bestemde vliegtuigen uitgevoerd. 
Schreiner Airways vloog tussen Amsterdam en Groningen met De Havilland-
Dove vliegtuigen, later ook wel met de DC-3 en Fokker F-27 Friendships. 
Ook NLM-CityHopper bediende (en bedient nog steeds! tot 1991) de regionale 
markt met de Fokker F-27 naast de Fokker F-28 jet. 
Wat wordt thans onder een specifiek 'regionaal vliegtuig' verstaan? 
British Aerospace, een conglomeraat van gerenommeerde Britse vliegtuigfabrie
ken als Vickers en De Havilland, fabriceert de Jetstream J-31 (19 zitplaatsen, 
hiermee vloog NetherLines haar eerste diensten), de ATP (Advanced Turbo
prop; met circa 50 stoelen een zekere concurrent van de Fokker 50) en het 
viermotorige straalvliegtuig BAe-146 met 88-120 stoelen. 
Alle types worden (nu) als 'regionale vliegtuigen' aangeduid. 
Ook andere fabrikanten als Fokker (Fokker 50, Fokker 100) en ATR (Frans-
Italiaans; 50 en 70 zitplaatsen tellende vliegtuigen) schermen met het begrip 
'regionaal vliegtuig'. 
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De regionale vliegtuigmarkt verandert snel. 
Zoals verderop wordt aangetoond, houden grote luchtvaartmaatschappijen, 
zowel in de Verenigde Staten als in Europa, zich steeds nadrukkelijker bezig met 
het regionale marktsegment, teneinde de aan- en afvoer van hun intercon
tinentale en belangrijke internationale lijnen te garanderen. 
Om hun regionale maatschappijen van goed materieel te voorzien zijn indruk
wekkende bestellingen gedaan. 
Daarvoor kan in 1990 worden gekozen uit ca. 25 verschillende types vliegtuigen, 
het kleinste met 13 stoelen, het grootste met ca. 100 stoelen.2 0 

Er worden echter, in tegenstelling tot vroeger, enkele vliegtuigen ontworpen om 
'hubs' beter te kunnen bedienen en om langere afstanden af te kunnen leggen met 
een hogere snelheid.2 1 

British Aerospace ontwikkelt een 'Regional Jet' met 70 zitplaatsen. Daarbij is 
een interessante vraag of een straalvliegtuig economisch zal blijken te zijn op 
regionale routes. British Aerospace denkt dat haar regional jet bij 30 passagiers 
break-even kan vliegen op een vlucht van 300 mijl . 
Canadair heeft eveneens een 'Regional Jet', met 50 zitplaatsen, in ontwikkeling 
waarvoor in het voorjaar 1990 door de Duitse regionale luchtvaartmaatschappij 
D L T een order is geplaatst voor 13 vliegtuigen. 
De Braziliaanse vliegtuigfabriek Embraer is ver gevorderd met de ontwikkeling 
van de EMB-145, een 45 stoelen tellend vliegtuig dat met twee straalmotoren 
is uitgerust. 
Fokker bestudeert een verkorte versie van de Fokker 100, in feite een vervanger 
van de Fokker Fellowship met 80 plaatsen. 
Ook wordt gekeken naar de mogelijkheden naar een 50-60 zitter met twee 
straalmotoren, de Fokker 60 met een kruissnelheid boven de 750 km. Di t vlieg
tuig zou in Fokkers visie bedoeld moeten zijn om in de steeds heviger wordende 
concurrentie tussen maatschappijen en door de toenemende congestie op de 
grond 'hub'-vliegvelden te omzeilen, een gedachte die ook achter de EMB-145 
zit: 'hub-bypassing'.22 

Door de Nederlandse vliegtuigbouwer wordt ook bezien of haar tweemotorige 
propellervliegtuig Fokker 50 verlengd kan worden. 
Onmiskenbare voordelen van straalvliegtuigen zijn, ook voor de kortere routes, 
hun snelheid, iets wat passagiers zal aanspreken in een t i jd dat door de 'grote' 
luchtvaartmaatschappijen steeds meer non-stop wordt gevlogen, de mogelijk
heden om met een hogere frequentie tussen regio en 'hub' te vliegen en zodoende 
meer grote lijnen te 'bevoorraden' en de grotere 'catchment area' dat binnen 
bereik van de regionale luchtvaartmaatschappij komt. 2 3 

Daarnaast blijven propellervliegtuigen echter populair. De Zweedse fabrikant 
Saab heeft de Saab 2000 met 50 stoelen in ontwikkeling. De Zwitserse 'regional 
carrier' Crossair heeft er 25 besteld, met een optie op nog eens 25. 

478 



R E G E L G E V I N G 

Nederland 
De aan het luchtvervoer deelnemende Nederlandse luchtvaartmaatschappijen 
behoeven een vergunning op grond van de Luchtvaartwet die het karakter heeft 
van een bedrijfsvergunning.2 4 

Een buitenlandse luchtvaartmaatschappij ontleent meestal 2 5 haar rechten aan 
een internationale bilaterale luchtvaartovereenkomst. 
Bij Koninklijk Besluit van 29 januari 1970 zijn richtlijnen vastgesteld die bij 
verlening van vergunningen in acht worden genomen. Deze richtlijnen hebben 
onder meer betrekking op de voorziening in de vervoerbehoefte en op het feit 
dat vergunningen in principe alleen verleend worden aan Nederlandse onder
nemingen (kapitaal, leiding) met een vloot die geheel of grotendeels het eigen
dom van de onderneming is. 
Het geregeld luchtvervoer speelt zich, buiten artikel 16 van de Luchtvaartwet en 
het Koninklijk Besluit van 1970, af binnen het kader van bilaterale luchtvaart
overeenkomsten en het door de Europese Gemeenschap en E C A C 2 6 ont
wikkelde inter-Europese luchtvaartbeleid. 
In de 'bilaterals' worden bestemmingen, type luchtvaartuigen, aanwijzing van de 
maatschappij(en) en de goedkeuringsprocedure voor tarieven vastgelegd. 
De beschreven Nederlandse luchtvaartmaatschappijen, die vanaf de (regionale) 
vliegvelden vliegen of hebben gevlogen, zijn dus in het bezit (geweest) van een 
vervoereconomische vergunning. 
Enige verlichting voor 'regionale luchtvaartmaatschappijen' ontstond in 1983 
toen de Europese Raad een richtlijn over interregionaal luchtvervoer uit
vaardigde. 

Europa 
Op 25 juni 1983 kwam de 'Richtlijn betreffende de toelating van geregelde 
interregionale luchtdiensten voor het vervoer van passagiers, post en goederen 
tussen Lidstaten' tot stand 2 7 

De Richtlijn beoogde het uitvoeren van interregionale luchtdiensten in de Ge
meenschap door 'communautaire luchtvaartmaatschappijen' te vergemakke
lijken door het invoeren van een vereenvoudigde procedure. 

Onder interregionaal luchtvervoer werd in de Richtlijn verstaan: 2 8 

• een geregelde luchtdienst (tegen betaling, openstaand voor het publiek, uitge
voerd volgens een gepubliceerde dienstregeling ofwel zo regelmatig dat de 
vluchten een systematische reeks vormen); 
• ten behoeve van het vervoer van passagiers of van reizigers met post/vracht 
tussen luchthavens, gelegen in de Gemeenschap; 
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• over trajecten die (in het algemeen gesproken) langer zijn dan 400 kilometer, 
met luchtvaartuigen die niet meer dan 70 passagiers kunnen vervoeren, of een 
maximum startgewicht hebben van 30 ton; 
• en die worden uitgevoerd tussen luchthavens van categorie 2 en 3, 
(Categorie 1 luchthavens zijn de grote internationale luchthavens als Londen, 
Parijs, Frankfurt en Amsterdam). 

De vereenvoudigde procedure houdt in: het simpelweg aanmelden van een 
nieuwe dienst door de Staat, waar de maatschappij is gevestigd, bij een andere 
Gemeenschapsstaat. 
De laatstgenoemde Staat verleent een vergunning aan de verzoeker indien aan 
het gestelde in de Richtlijn wordt voldaaan. 
Toestemming wordt in het algemeen niet verleend indien er al een dienst bestaat 
tussen de bewuste luchthavens of naar luchthavens minder dan 50 km daarvan
daan. 
De Verordening uit 1983 had weinig effect, onder meer daar 'Categorie l'-lucht-
havens er niet onder vielen en daarmee de doelstelling van vele regionale 
luchtvaartmaatschappijen, namelijk het 'feederen', het aanvoeren van passa
giers op de vluchten van de grote maatschappijen, niet werd bereikt. 
Na wijzigingen in 1987 en 1989 zijn de vereisten'langer dan 400 km' en'niet meer 
dan 70 passagiers of 30 ton' vervallen. Bovendien vallen nu ook 'Categorie 1'-
luchthavens onder de Richtlijn, tot een ruime capaciteitsuitbreiding sterk heeft 
bijgedragen aan de uitbreiding van het inter-Europese netwerk. Ook de niet-EG 
Europese landen doen binnen ECAC-verband mee aan liberalisering van het 
inter-Europese luchtverkeer, zij het minder vergaand dan de Europese Gemeen
schap zelf. 
Vooral de nieuwe, Europese regelgeving geeft de regionale luchtvaartmaat
schappijen betere mogelijkheden. 
Daar staat tegenover dat de grote luchtvaartmaatschappijen sindsdien veel 
belangstelling hebben gekregen voor regionale luchtvaartmaatschappijen met 
hun veelal lagere kostenstructuren, hetgeen hen ertoe in staat stelt de 'dunne 
lijnen' meer economisch te (gaan) bedienen. 

DE REGIONALE LUCHTVAART I N NEDERLAND 
EN ANDERE EUROPESE L A N D E N 

De oprichting van de N L M in 1966 kan als startpunt worden gezien van de 
opkomst van regionale luchtvaart in Nederland. Immers Schreiner Airways kon 
niet als een regionale luchtvaartmaatschappij worden gezien; zij was een char
termaatschappij met vele vestigingen in het buitenland. 
In België voerde Sabena zelf regionale diensten uit, o.a. naar Eindhoven. 

480 



De Antwerpse luchtvaartmaatschappij Delta Air Transport N V vliegt vanaf 
1967 in opdracht van de K L M met kleine vliegtuigen de route Amsterdam-
Antwerpen. K L M en Sabena namen later een aandeel in de maatschappij. 
In Engeland waren in de zestiger jaren diverse kleinere maatschappijen werk
zaam, die lijnen onderhielden als Rotterdam-Southend (British Air Ferries zelfs 
met auto's in speciaal omgebouwde vliegtuigen!) en Amsterdam/Rotterdam-
Norwich door Air Anglia. 
De laatstgenoemde maatschappij werd in 1980 met enkele andere maat
schappijen samengevoegd tot Air U K , thans een van de grotere luchtvaartmaat
schappijen in Engeland. 
Door een vlieger van Swissair werd Crossair opgericht. Deze maatschappij 
begon in 1979 te vliegen van Bazel naar Neurenberg, Klagenfurt en Innsbruck. 
Zomer 1990 wordt op 30 steden in negen landen gevlogen waarbij op een aantal 
lijnen in opdracht van Swissair wordt gevlogen. 
De ontwikkelingen op Europees regelgevinggebied hebben er de laatste jaren toe 
geleid dat een aantal 2 9 regio-luchtvaartmaatschappijen zich hebben bezonnen 
op hun mogelijkheden in de zich liberaliserende markt. 
Ook grote, Europese nationale luchtvaartmaatschappijen bestuderen hun moge
lijkheden om aan- en afvoer van intercontinentale en belangrijke internationale 
lijnen zeker te stellen. 
K L M heeft in 1988 NetherLines overgenomen en het management in handen 
van NLM-CityHopper gegeven. In 1991 zullen NLM-CityHopper en 
NetherLines worden samengevoegd tot KLM-CityHopper. 
Sabena heeft haar aandeel in Delta Air Transport vergroot. 
Air France en Lufthansa laten een gedeelte van de regionale routes vliegen door 
respectievelijk TAT en DLT, waarin zij ook een aandeel hebben genomen.3 0 

De Scandinavische maatschappij SAS heeft een nieuwe dochtermaatschappij in 
het leven geroepen, SAS-Commuter en Swissair heeft een aandeel genomen in 
Crossair. 
Voor grote luchtvaartmaatschappijen is het gunstig om te kunnen beschikken 
over een regio-carrier. 
Zo kan een regionale luchtvaartmaatschappij worden gevraagd om nieuwe 
routes te openen of tijdens de 'off-peak' te vliegen. 
Voorwaarde voor continuïteit en slagvaardigheid is dat de regio-maatschappijen 
beschikken over een moderne luchtvloot die de concurrentie met andere maat
schappijen aan kan. 
Daarnaast dienen netwerken ontwikkeld te worden die aansluiting geven op 
internationale/intercontinentale lijnen van de nationale luchtvaartmaat
schappijen. 
Daarvoor zijn goedontwikkelde 'hubs' nodig. 
Deze 'hubs' zijn ontstaan in de hoofdsteden van de Europese landen waar de 
nationale luchtvaartmaatschappijen hun activiteiten bundelden. 
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Dankzij de Europese liberalisering en de vraag naar vervoer vanuit de regio's, 
verkregen de regionale maatschappijen mogelijkheden om zich te ontwikkelen 
en op hun beurt vliegtuigfabrikanten te stimuleren op regio-vervoer afgestemde 
vliegtuigen te ontwikkelen. 3 1 

Bestudering van jaarverslagen en dienstregelingen van 'regio carriers' leert dat 
een groot aantal vliegverbindingen wordt onderhouden tussen regio's en 'hubs'. 
In de Europese Gemeenschap zijn maar enkele werkelijke 'hubs' aan te wijzen. 
Naast Amsterdam-Schiphol zijn dat o.a. Parijs, Londen (beide met meerdere 
vliegvelden) en Frankfurt. Verwacht mag worden dat na de Duitse eenwording 
in oktober 1990 Berlijn (ook met meerdere vliegvelden) tot 'hub' zal kunnen 
uitgroeien. K L M en British Airways willen met Sabena World Airlines Brussel 
ontwikkelen tot 'Euro-hub'. 
Buiten de Europese Gemeenschap is onder meer Zurich aan te wijzen als 'hub'. 3 2 

Schiphol heeft nog ruime mogelijkheden voor capaciteitsuitbreiding. 
Zelf denkt de Luchthaven dat er in Europa plaats is voor vijf 'Mainports ' , waar 
zich een groot gedeelte van het intercontinentale vervoer zal concentreren.33 

Voor o.a. Londen en Frankfurt geldt dat congestie op de grond verregaande 
uitbreiding tegenhoudt. 
Di t laatste is een gevaar voor regionale luchtvaartmaatschappijen. Hun grootste 
zorg is dat de autoriteiten, in een poging om verstopte luchthavens toegankelijk 
te houden voor de belangrijke grote klanten, kleinere vliegtuigen zullen gaan 
'uitbannen' van het gebruik van een 'hub' of het gebruik ervan zullen gaan 
verbieden tijdens piekperiodes, juist wanneer aansluiting op de vluchten van 
nationale luchtvaartmaatschappijen moet worden geboden.3 4 

Als er geen oplossingen voor de toegankelijkheid tot 'hubs' van regionale lucht
vaartmaatschappijen worden gevonden, bestaat de mogelijkheid dat zij zich 
weer zullen moeten toeleggen op verbindingen tussen regionale vliegvelden 
onderling. Hierdoor wordt het 'hub-and-spoke system' verstoord. 

Een oplossing kan zijn om meer van de specifieke eigenschappen van regionale 
vliegtuigen gebruik te maken. 
Gewezen wordt bijvoorbeeld op de remkleppen achter de straalmotoren van o.a. 
de Fokker F-28 en BAe-146 die deze vliegtuigen in staat stellen langere t i jd op 
grotere hoogte te blijven alvorens de landing ingezet behoeft te worden. 
Ook Short Take-off and Landing (STOL)-vliegtuigen hebben specifieke eigen
schappen die hen in staat stellen luchthavens te gebruiken die alleen door hen 
kunnen worden benut. Londen-City Airport is daar een voorbeeld van. 

De trend om meer rechtstreeks tussen regionale luchthavens te gaan vliegen, is 
m.i. ondertussen al zichtbaar. De congestie op en rond vliegvelden neemt toe. 
Daarnaast komen binnenkort meer types regionale vliegtuigen ter beschikking 
die langere afstanden met een hogere snelheid kunnen overbruggen; de 'Regional 
Jets', als eerder beschreven. 
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Hiermede kan aan 'hub-bypassing' worden gedaan, een ontwikkeling waarmee 
'mainports' terdege rekening zullen moeten gaan houden. 

I N V L O E D VAN D E T R E I N OP REGIONALE L U C H T V A A R T 

Wordt de regionale luchtvaart beïnvloed door de hoge-snelheidstreinen? Is het 
denkbaar dat een gedeelte van het regionale luchtverkeer wordt overgenomen 
door de trein? 
Lufthansa werkt sinds 1982 samen met de Deutsche Bundesbahn op de (conven
tionele spoor-)lijn Dusseldorf-Keulen-Frankfurt-Stuttgart. 
De samenwerking was ingegeven door toenemende congestie op bepaalde bin
nenlandse luchtlijnen met als gevolg een verslechterende punctualiteit. 
De President-Directeur van Lufthansa, Ruhnau, voorspelt dat iedere belang
rijke Duitse luchthaven tegen de eeuwwisseling een spoorwegstation zal hebben 
en dat bepaalde 'feeder'diensten naar luchthavens door de trein zullen worden 
overgenomen. Die voorspelling zou ook wel eens uit kunnen komen voor belang
rijke Europese luchthavens als Schiphol, Brussel, Parijs, Zurich en Frankfurt. 
Anderen zijn het met de uitspraak van Ruhnau niet eens. Niet geheel onver
wacht komen andere gedachten in de eerste plaats uit de hoek van de regionale 
luchtvaartmaatschappijen. 
De European Regional Airlines Association is van mening dat de trein weliswaar 
een concurrent is, maar niet het regionale luchtvervoer kan uitsluiten. 
Er wordt ook gewezen op het grotere beslag dat vooral de hoge-snelheidstrein 
op het milieu (grondbeslag) heeft, terwijl het vliegtuig alleen bij start en landing 
invloed op zijn omgeving heeft. 
De vliegtuigfabrikant Airbus Industries voorziet dat treinen een kans hebben om 
verbindingen te onderhouden op vliegroutes van maximaal een uur. 
Duidelijk is dat in Europa de trein aan invloed wint. 
De Franse TGV die sinds 1981 tussen Parijs en Lyon rijdt, blijkt dit ook 
bewezen te hebben, gezien de teruggang van het aantal passagiers op Air 
Inter-vluchten tussen beide steden. 
Deze ontwikkeling zal ook kunnen worden versterkt door de aanleg van de 
spoorwegtunnel onder het Kanaal waardoor, volgens de Franse spoorwegmaat
schappij SNCF, de afstand tussen Londen en Parijs uiteindelijk per trein in circa 
twee uur kan worden overbrugd. 
Of de ontwikkeling van het hoge-snelheidsspoorvervoer een bedreiging voor 
regionale luchtvaart is moet m.i. worden betwijfeld, zeker nu de maatschappijen 
hun 'catchment area' zullen vergroten met nieuw in ontwikkeling zijnde (straal-) 
vliegtuigen. Daarbij zal dus toch weer de snelheid een rol spelen; een trein blijft 
nu eenmaal een langzamer middel van vervoer dan een vliegtuig. 
Te verwachten is wel dat door congestieperikelen in de lucht en op de grond 
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meer mtermodaal transport zal ontstaan: vervoer van passagiers/vracht naar en 
van stations op luchthavens, zoals in feite ook wordt gewenst door de lucht
vaartmaatschappijen. 

CONCLUSIE 

Geconstateerd kan worden dat de zeventigjarige ontwikkeling van de Europese 
regionale luchtvaart de laatste tien jaar in een stroomversnelling is gekomen. 
In de eerste plaats is dat te danken aan de liberaliseringsmaatregelen die door 
de Europese Commissie zijn genomen. 
Verder zien de autoriteiten, landelijk en lokaal, steeds meer het nut van de 
regionale luchthavens en regionaal luchtverkeer in. 
Meer dan ooit zi jn of komen er vliegtuigen op de markt die speciaal voor het 
regionale luchtverkeer zijn of worden ontworpen. 
Er zijn echter punten die aandacht verdienen om veelbelovende ontwikkelingen 
niet te doen stagneren. 
Daarbij behoort de congestieproblematiek en in feite ook de ontwikkeling van 
de Mainports in Europa. 
Het is waard juist aan deze punten de nodige aandacht te besteden. 

Noten 

1. Een enkele reis kostte toen H F L 17,50, in 1966 bij de opening van het N L M binnenlandse netwerk H F L 22,-. 
2. Schreiner heeft, op enkele proef-/demonstratievIuchten na, deze diensten nooit daadwerkelijk uitgevoerd. 
3. Zie het interessante boek over deze luchthaven: 'Waalhaven 1920-1940' door J.L. Arense. Uitgave De 

Bataafsche Leeuw. (1990) 
4. Limburg Airlines voerde daarvoor (1973) met twee Fokker F-27 Friendships al directe vluchten uit van 

Maastricht naar Londen, maar moest deze na korte t i j d (1974; oliecrisis) beëindigen. 
N L M CityHopper verlengde later haar interregionale route Eindhoven-Londen naar Maastricht. 

5. Zie o.a. het Financieel Dagblad van 25 september 1986. 
6. I n de periode september-december 1987 dat Dutch Air Ferries eenmaal per werkdag een retourvlucht naar 

Londen uitvoerde, z i jn 1540 passagiers vanaf/naar Twente vervoerd en 1762 passagiers naar/van Groningen. 
(Jaarverslag 1987 N V Luchthaven Twente, p. 8) 

7. Aan de 'Ontwikkelingsmaatschappij Nieuw Rotterdam-Airport N V ' nemen deel: de N V Luchthaven Schiphol 
voor 60% en de Gemeente Rotterdam voor 40%. 

8. De eerste internationale lijnen vanaf Eindhoven Airport werden geopend in 1974 en 1975 naar respectievelijk 
Hamburg en Londen-Gatwick. 

9. Resp. de N.V. Luchthaven Eelde en de N.V. Luchthaven Zuid-Limburg. 
10. De procedures die moeten leiden tot de aanleg van de nieuwe Oost-West baan lopen van 1977. 
11. I n 1989 maakten volgens het jaarverslag van Eindhoven-Airport 178.091 passagiers gebruik van de luchthaven; 

46.840 op lijndiensten binnenland, 96.951 op lijndiensten buitenland en de overigen op charters. 
12. Zie hetgeen hierover wordt opgemerkt in het jaarverslag van Eindhoven Airpor t 1989, p. 12-13. 
13. Zie het gestelde in het jaarverslag van Maastricht Airport , 1989, p. 17. 
14. Zie het jaarverslag van Eindhoven Airport , 1989; 8608 passagiers op vakantie charters in 1989. 
15. De eerste vakantievluchten vertrekken in de zomer tussen 05.00 en 07.00. 
16. Zie het jaarverslag van Maastricht Airport , 1989, p. 18. 

Drs. J.H.T. Kramer komt in zi jn proefschrift 'Luchthavens en hun uitstraling' (1990) tot iets hogere getallen. 
Zo werken op de luchthaven Schiphol thans 38.000 mensen; als de indirecte werkgelegenheid daarbij wordt 
betrokken is er sprake van 140.000 mensen. 

17. Jaarverslag Maastricht Airport , 1989, p. 11. 
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18. Jaarverslag Eindhoven Airport , 1989, p. 10. 
19. Volgens o.a. de Volkskrant van 30 augustus 1990. 
20. Respectievelijk de Beech 1300 en de Fokker 100/BAe-146. 
21. Zie Commuter Ai r , september 1990. 
22. Zie Flight 15-21 augustus 1990. 
23. De President-Directeur van Canadair Regional Jet Aircraft Division sprak in een speech in Londen, eind 

augustus 1990 ( 'World Aerospace and Ai r Transport to the Year 2000 and beyond') over een onderzoek dat 
de onderneming instelde naar de wensen van de consument: 
75% van de zakenreizigers prefereert een straalvliegtuig op afstanden van 300 mi j l , 9 1 % op afstanden van 
500 mi j l en 95% op afstanden van 750 mi j l . 

24. Art ikel 16 van de Luchtvaartwet, S&J nr 104. 
25. Zowel Nederlandse als buitenlandse maatschappijen hebben een (Nederlandse) vergunning nodig, tenzij een 

bilaterale luchtvaartovereenkomst dit vereiste opzij zet. 
26. European Civil Aviation Conference (24 leden, waaronder alle 12 EG-Lidstaten). 
27. Nr. 83/416/EG. 
28. Art ikel 2. 
29. 'Aerospace World ' van oktober 1990 geeft een overzicht van de 99 regionale luchtvaartmaatschappijen die 

thans in Europa geregelde luchtverbindingen onderhouden. 
De grootste maatschappij is Linjeflyg die met 20 Fokker F-28 en drie Boeing 737-vliegtuigen in Zweden bijna 
5 miljoen passagiers in de periode medio 1989 - medio 1990 vervoerde. 
In die periode vervoerde Air U K volgens 'Aerospace World ' 2,1 miljoen passagiers, D L T (Duitsland) 
1.360.000, Crossair 920.000, N L M en NetherLines samen 590.000, Flexair ca. 20.000 en Quick Airways ca. 
13.000. 

30. Lufthansa bezit 52% van de aandelen van DLT-Deutsche Luftverkehrsgesellschaft, A i r France 35% van 
TAT-Transport Aérien Transrégional. 

31. De Europese 'hubs' verschillen in zoverre van de Amerikaanse dat de eerstgenoemde meestal een kort 
Europees aan-/afvliegtraject -feed hebben terwijl de Amerikaanse pendanten meer als overstappunt tussen min 
of meer gelijkwaardige trajecten moeten worden beschouwd: When is a hub not a hub? 

32. Zie ook de rede van Prof. Drs, J.G. de Wit , ( 'Uit de lucht gegrepen'), uitgesproken op 7 november 1990 bij de 
aanvaarding van het ambt van hoogleraar in de verkeers- en vervoereconomie aan de Universiteit Amsterdam; 
p. 12-14. 

33. Zie o.a.'Het is voor een beter Schiphol', Schiphol 2000, uitgave N V Luchthaven Schiphol 1990 en Economische 
Statistische Berichten van 17 oktober 1990, p. 962-965: 'Luchthaven Schiphol: mainport of regioport?' 

34. Verbieden houdt in dit verband ook in: het sterk verhogen van landingsgelden zoals in Londen is gedaan; zie 
o.a. de Financial Times van 15 maart 1990. 

Overzicht** Na-oorlogs; volledigheid is niet nagestreefd van geregelde lijnvluchten met Nederlandse regionale 
luchthavens (cursief staan per 1 november 1990 bestaande verbindingen) 

Rotterdam 

Aarhus North Flying 
Antwerpen Connectair 
Billund Midtf ly 
Bordeaux Rotterdam Airlines 
Brussel Sabena (helikopter), Air Vendee 
Eindhoven N L M 
Frankfurt Lufthansa ( D L T ) , Holland Aerolines 
Groningen Quick Airways, Holland Aerolines, Midt f ly 
Guernsey N L M 
Hamburg N L M , Holiday Express, Hamburg Airlines 
Innsbruck Rotterdam Airlines 
Jersey N L M (seizoenlijn) 
Keulen Swissair 
Le Havre Ai r Vendee 
Londen-Heathrow K L M , NLM 
Londen-Gatmck B U A , B C A L , B I A , B A F , NetherLines, Air Europe Express 
Londen-City Flexair 
Manchester Swissair, Connectair 
Nantes Ai r Vendee 
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Nice 
Norwich 
Parijs-CdG 
Parijs-Orly 
Southend 
Zurich 

Air Littoral 
Air Anglia, Holland Aerolines 
KLM ( N L M ) , Holland Aerolines 
Holland Aerolines 
B A F , B I A , Holland Aerolines, Region Airways 
Swissair, Crossair 

Eindhoven 

Amsterdam 
Blackpool 
Brussel 
Coventry 
Frankfurt 
Hamburg 
Londen-Heathrow 
Londen-Gatwick 
Maastricht 
Milaan/Bergamo 
Parijs-CdG 
Rotterdam 
Straatsburg 
Wenen 
Zurich 

NLM, NetherLines 

Sabena 

Cityflug, Lufthansa ( D L T ) 

NLM 
NLM 
NLM 
NLM 
NetherLines 
KLM ( N L M ) , Air France 
N L M 
Alsace Air Services, Dynamic Air 
NetherLines 
Air Engiadina 

Maastricht 

Amsterdam 
Brussel 
Eindhoven 
Jersey 
Londen-Gatwick 
Londen-Luton 
Rotterdam 
Zurich 

NLM 
Sabena (helikopter) 
NLM 
N L M (seizoenlijn) 
Limburg Airlines, NLM, Virgin Atlantic 
Virgin Atlantic 
N L M 
Cross air 

Enschede 

Amsterdam 
Dusseldorf 
Frankfurt 
Groningen 
Londen-Gatwick 
Munster/Osnabruck 

N L M , NetherLines, Twente Airlines 

Cityflug 

N L M , Dutch Ai r Ferries 
Dutch Air Ferries 
NetherLines 

Groningen 

Amsterdam 
Billund 
Bremen 
Enschede 
Hamburg 
London-Gatwick 
Rotterdam 

Schreiner, N L M , NetherLines 
Midtf ly 
N L M 
N L M , Dutch Ai r Ferries 
Schreiner 
Dutch Air Ferries 
FAST Airways, Quick Airways, Holland Aerolines, Midt f ly 
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P L E I D O O I VOOR E E N B E D R I J F S M A T I G B E H E E R 
VAN V E R K E E R S I N F R A S T R U C T U U R 

A . H . PERRELS en H A. V A N G E N T * 

Abstract 
A plea for a corporate management of transport infrastructure 
Traditionally public authorities have been heavily involved in the ownership and operational 
management of transport networks. The involvement was often based on sound economic 
reasons, such as the public goods character of road infrastructure. Yet, due to the advances 
in information technology the public goods character becomes less evident as separate 
identification and billing of road users becomes technically and economically feasible. A t the 
same time the current patchy financial organisation requires reconsideration in order to 
improve the control of the development of (car) mobility as well as to improve the efficiency 
and effectiveness of public transport. This paper advocates the reorganisation of ownership 
and management of transport infrastructure into a framework similar to the framework in 
which the Dutch energy utilities operate. 

INLEIDING 

Van oudsher is de overheidsbemoeienis met de ontwikkeling van de infrastruc
tuur groot geweest. De belangrijkste redenen hiervoor zijn marktordening, 
economische ontwikkeling, ruimtelijke ordening en (in het verleden) openbare 
orde en verdediging. Bij marktordening kan men denken aan allerlei voor
waarden inzake planning, aanleg en exploitatie die de private uitbaters van 
netwerken kunnen worden opgelegd. Indien deze vorm van regulering onvol
doende wordt geacht, kan worden besloten tot opkopen door de overheid. 
Hierbij kan gekozen worden voor handhaving van de juridische vorm (bijvoor
beeld een naamloze vennootschap) dan wel voor omzetting in een overheids
bedrijf met een meer ambtelijke structuur. Onder andere bij de elektriciteits
voorziening heeft het marktordeningsmotief een belangrijke rol gespeeld. Alle 
produktiebedrijven en een aantal distributiebedrijven hebben weliswaar een 
privaatrechtelijke status (n.v.), maar ze opereren onder een aantal door de 
overheid opgelegde randvoorwaarden. In die gevallen waar de risico's door 
private financiers kennelijk te groot werden geacht, maar waar de ontwikkeling 
van de betreffende infrastructuur uit maatschappelijk oogpunt gewenst was, 
heeft de overheid zelf het initiatief genomen. Dit economisch ontwikkelings
motief lag ten grondslag aan deelname in de opbouw van het spoorwegnet, met 

* Drs. A . H . Perrels is werkzaam bij het Economisch en Sociaal Instituut van de Vrije Universtiteit 
te Amsterdam. Drs. H.A. van Gent is docent Vervoereconomie bij de Vakgroep Regionale 
Economie van de Vrije Universiteit. 
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name voor lijnen gesitueerd in de perifere regio's (Maatschappij tot Exploitatie 
van Staatsspoorwegen). De invloed van de staat op de spoorwegen is overigens 
voortdurend toegenomen, aanvankelijk in verband met het ontbreken van 
planning en coördinatie en later (na 1920) door de ontoereikende financiële 
resultaten. De afgelopen 150 jaar is een acceptabel rendement bij Nederlandse 
spoorwegbedrijven overigens eerder uitzondering dan regel geweest [1]. In de 
loop van deze eeuw zijn ook uit hoofde van de zorg voor de ruimte en nog 
recenter voor het milieu eisen gesteld door de overheid. Aanleg van nieuwe 
verbindingen of andere grote ingrepen dienen een pkb-procedure te doorlopen 
en dikwijls zal ook een milieu-effect rapportage uitgevoerd moeten worden. De 
factoren openbare orde en verdediging hebben thans, naar we mogen aannemen, 
geen betekenis meer. 
Sedert enkele jaren is de beheersvorm van openbare netwerken en de taak van 
de overheid daarin een actueel thema. Enerzijds houdt dit verband met de 
tendens het takenpakket van de overheid door te lichten en waar mogelijk in te 
krimpen. Anderzijds bieden recente technische ontwikkelingen nieuwe moge
lijkheden voor een meer marktconforme uitbating van netwerken. Zo is er de 
afgelopen jaren het nodige veranderd in de organisatie en juridische status van 
onder andere het telefoonnet en het elektriciteitsnet. De discussie richt zich hier 
echter op het weg- en railverkeer. Deze twee systemen staan in de huidige 
vervoerdebatten centraal, vanwege de grote hoeveelheden gemeenschapsgeld 
die bij deze netten omgaan, hetgeen mede verband houdt met de relatie tussen 
milieubeleid en vervoer. 
De vraag is nu of voor het (hoofd)wegennet in navolging van bijvoorbeeld het 
railnet en het elektriciteitsnet een bedrijfsmatiger beheer, waarbij een directere 
relatie tussen gebruik en kosten, mogelijk is en benut wordt. Sinds de ont
wikkeling van elektronische tolheffmgssystemen ('electronic road pricing') in 
onder andere Hong Kong en Nederland [2] is het in aanleg mogelijk een 
wegennet te exploiteren op basis van bijdragen van gebruikers naar mate van 
gebruik. Een dergelijk beheer zou de financiële doorzichtigheid van het systeem 
ten goede komen. Bovendien mag worden verwacht dat de drang tot het bi j 
bouwen van capaciteit sterk zal verminderen, aangezien overcapaciteit duur is 
voor de wegbeheerder. De daadwerkelijke invoering van een tolsysteem stuit 
echter op een aantal praktische en principiële problemen. Ten eerste dient er 
afgebakend te worden welke verbindingen tot het hoofdwegennet worden 
gerekend. Indien men erg selectief is (alleen de grote doorgaande verbindingen) 
ontstaat er veel gelegenheid voor sluipverkeer. Breidt men daarentegen het 
tolsysteem uit tot alle interlokale wegen buiten de bebouwde kom, dan rijst de 
vraag in hoeverre men burgers niet te zeer in hun verplaatsingsmogelijkheden 
belemmert. Ook uit oogpunt van beheersbaarheid van het systeem dient het 
aantal wegen, vertakkingen en op- en afritten beperkt te zijn. Ten tweede is het 
de vraag hoe men met spitsheffmgen moet omgaan. Zonder voldoende voor-
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waarden wordt capaciteitstekort wel erg lucratief voor de wegbeheerder. Een 
derde probleem is een rationeel beheer van het regionale vervoersysteem. 
Alvorens een alternatief te schetsen, zullen we eerst de huidige organisatie en 
financiering van de infrastructuur beschrijven. 

HUIDIGE ORGANISATIE V A N HET BEHEER EN FINANCIEN 

Het beheer over en de financiering van verkeersinfrastructuur is in ons land vrij 
doorzichtig. Zo wordt verkeersinfrastructuur beheerd, aangelegd en onder
houden door de rijksoverheid, provinciale en gemeentelijke overheden, water
schappen, havenbedrijven en -schappen en particuliere bedrijven (zie ook 
tabel 1). De bij dit beheer behorende financieringsregelingen zullen worden 
beschouwd voor weg-, rail- en waterinfrastructuur. Voor deze drie soorten 
infrastructuur trekt de rijksoverheid jaarlijks aanzienlijke bedragen uit voor 
aanleg en onderhoud. 
De financiering van weginfrastructuur geschiedt aan de hand van de Wet Uit
kering Wegen, de Wet op het Rijkswegenfonds en de Bijdrageregeling voor 
stedelijke infrastructuur. De uit 1966 stammende Wet Uitkering Wegen 
(W.U.W.) heeft tot doel een functioneel samenhangend net van planwegen te 
creëren, alsmede een financieel kader voor de aanleg van wegen te scheppen. 
Deze wet regelt derhalve de uitkeringen van het r i jk aan de lagere overheden 
voor de aanleg, de verbetering en het onderhoud van secundaire, tertiaire en 
quartaire wegen, voorzover dergelijke wegen niet in onderhoud zijn bij het rijk. 
Reeds in 1981 is een voorontwerp van wet tot herziening van de W.U.W. 
ingediend, met als doel een aanmerkelijke herverdeling in beheerstaken van de 
verschillende overheden met betrekking tot weginfrastructuur. Deze beoogde 
wetswijziging heeft nog steeds niet plaatsgevonden, maar is nu wel aanstaande 
dankzij het werk van de stuurgroep Herziening wegenbeheer (in de wandeling 
'Brokx droog' genaamd) [3]. 
De Wet op het Rijkswegenfonds (1965) moest zekerheid verschaffen ten aanzien 
van de financiering van nieuwe rijkswegen. Het fonds zou een werkingsduur van 
15 jaar hebben, maar na 1980 werd deze steeds met een jaar verlengd. Vanaf 
1984 echter is besloten het fonds - in gewijzigde vorm - nog 10 jaar te hand
haven. De wijziging heeft te maken met de voeding van het fonds: de bijdrage 
uit de algemene middelen werd vervangen door een vergroting van de voeding 
via de motorrijtuigenbelasting, waarbij de opcenten werden vervangen door een 
toeslag. 
De Beschikking bijdragen voor voorzieningen ten behoeve van het wegverkeer 
en het openbaar vervoer in en om steden (1967) heeft tot doel gemeenten een 
bijdrage uit de algemene middelen te verstrekken voor de aanleg van openbare 
werken voor een goede afwikkeling van het wegverkeer of het openbaar vervoer. 
De inmiddels opgeheven Nationale Verkeer- en Vervoerrekening gaf de stroom 
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van inkomsten, uitgaven en overdrachten, niet alleen van de rijksoverheid, maar 
ook van de lagere overheden weer. Dit leverde een uiterst gecompliceerd beeld 
op [4]. Naast het Ministerie van Verkeer en Waterstaat hebben namelijk ook 
andere ministeries op hun begroting bedragen geraamd ten behoeve van het 
wegverkeer, zoals het Ministerie van Justitie (verkeerstaak rijkspolitie), het 
Ministerie van Binnenlandse Zaken (verkeerstaak gemeentepolitie, brandweer 
e.d.), het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu
beheer (VROM; in het kader van stadsvernieuwing en het milieubeheer) en het 
Ministerie van Landbouw en Visserij (in het kader van open-luchtrecreatie en 
landinrichting). Daarnaast verrichten provincies, gemeenten en waterschappen 
uitgaven ten behoeve van de weginfrastructuur. 

Tabel 1 - Eigendomsvormen voor enige transportnetwerken* 

Aard netwerk Naam van organisatie Eigendomsvorm 

Hoofdwegen Rijkswaterstaat Ministerie van Verkeer en Waterstaat 
(publiek) 

Provinciale Waterstaat Provinciale dienst (publiek) 
Lokale wegen Provinciale Waterstaat Provincie (publiek) 

Dienst Publieke Werken van Gemeente (publiek) 
gemeente 
Waterschappen Waterschap (publiek) 

Waterwegen Rijkswaterstaat Ministerie van Verkeer en Waterstaat 
(publiek) 

Spoorwegen n.v. Nederlandse Spoorwegen Aandelen geheel in handen van de 
staat ('privaat') 

Havens Gemeentelijk Havenbedrijf Amster
dam, Rotterdam, etc. Gemeentelijk bedrijf 
Havenschap Eems, Havenschap Gemeenschappelijke regeling, 
Vlissingen, etc. eventueel van verschillende 

bestuurslagen (publiek) 
Luchthavens n.v. Luchthaven Schiphol Aandelen in handen van lokale, 

regionale en nationale overheden 
('privaat') 

Luchtverkeers Rijksluchtvaartdienst Ministerie van Verkeer en Waterstaat 
geleiding (publiek) 

* Op basis van J.G. de W i t en H.A. van Gent, Vervoers- en Verkeerseconomie, Stenfert Kroese, Leiden/Antwerpen, 
1986; H.J. de Ru, Staatsbedrijven en Staatsdeelnemingen;juridische aspecten en de gevolgen daarvan voor het economisch 
beleid, Ars Equi Libr i , Nijmegen, 1981. 

Het Centrum voor Energiebesparing en Schone Technologie heeft voor het jaar 
1985 de totale overheidsuitgaven inzake het wegverkeer berekend, hetgeen het 
volgende beeld oplevert (in min gulden): 

- r i j k H F L 3.213 
- provincies (excl. apparaatkosten) H F L 653 
- gemeenten H F L 2.972 
- waterschappen H F L 80 
T O T A A L H F L 6.918 



Tegenover deze uitgaven werden voor het jaar 1985 inkomsten inzake het 
wegverkeer berekend van H F L 7.845. Grosso modo is deze situatie nog dezelf
de, zij het dat langzamerhand minder geld in het wegverkeer en meer geld in het 
openbaar vervoer gestoken zal worden. Weliswaar toont bovenstaande cijfer
opstelling een positief saldo voor het ri jk, maar het wegverkeer veroorzaakt ook 
externe kosten (berekend op H F L 4,2 mld a H F L 6,2 mld per jaar) waarvan een 
deel ten laste komt van het Rijk in de vorm van uitkeringen en subsidies, alsmede 
verkeersgerelateerde ziektekosten van overheidspersoneel. Ten aanzien van de 
weginfrastrutuur ontstaat het beeld dat (inclusief de externe kosten, maar exclu
sief de eventuele externe baten) de weggebruiker onvoldoende betaalt voor het 
gebruik van de weg en derhalve wordt gesubsidieerd. 
De financiering van de aanleg van railinfrastructuur geschiedt zowel door de 
Nederlandse Spoorwegen als door de rijksoverheid. Via onderhandse leningen 
op de kapitaalmarkt zorgt NS voor een aanvullende dekking van de uitgaven 
voor infrastructuur. De rente en aflossingsverplichtingen die hieruit voort
vloeien, beïnvloeden het exploitatieresultaat nadelig. Via de tekortafdekking 
door het Rijk komen deze lasten toch weer bij het Rijk terecht. De opbrengsten 
die hier tegenover staan, schieten zowel voor het reizigers- als voor het goe
derenvervoer al jaren tekort. Het reizigersaandeel in de kosten schommelt rond 
de 50 %. Ook ten aanzien van de railinfrastructuur kan dus worden geconclu
deerd, dat de gebruikers niet de werkelijke kosten betalen. Steenbrink [5] 
betoogt dat bij uitvoering van het plan Rail 21 door de NS de dekkingsgraad 
binnen vijftien jaar tot 75 % zou stijgen. 
De aanleg en het onderhoud van waterinfrastructuur wordt hoofdzakelijk door 
het Rijk uit de algemene middelen gefinancierd. Daarnaast verschaft de overheid 
bijdragen aan lagere publiekrechtelijke lichamen. 
De gebruikers van waterinfrastructuur worden hier en daar slechts geconfron
teerd met sluis- en havengelden die in geen enkele verhouding staan tot de 
jaarlijkse kosten. 
Het geheel overziend, blijkt dat de rijksoverheid de voornaamste aanbieder van 
verkeersinfrastructuur is, waarvoor verschillende wettelijke regelingen bestaan, 
die uit financieringsoogpunt geen afstemming laten zien: de bijdrage voor de 
aanleg van stedelijke infrastructuur wordt namelijk per project verleend, terwijl 
de middelen voor de overige infrastructuur per periode beschikbaar worden 
gesteld. Hierdoor kan een onderlinge afweging van de financiële middelen voor 
de verschillende infrastructuurinvesteringen moeilijk worden verricht. Boven
dien treedt bij openbaar vervoer een vermenging op tussen infrastructuur en 
exploitatie. 
De herkomst van de financiële middelen verschilt ook. Voor de weg-infrastruc-
tuur komt een belangrijk deel uit het Rijks wegenfonds, terwijl de overige infra
structuur uit de algemene middelen wordt gefinancierd. De conclusie luidt 
derhalve dat er van een geïntegreerde aanpak van de financiering van infrastruc-
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tuur geen sprake is. De enige overeenkomst tussen de verschillende soorten van 
infrastructuur is, dat de gebruikers worden gesubsidieerd. 
Een overzicht van de totale uitgaven aan verkeer en vervoer door Rijk en 
provincie treft men aan in tabel 2. In dit overzicht zijn de externe kosten (milieu, 
congestie, verkeerspolitie, uitkeringen i.v.m. ziekte of invaliditeit, etc.) niet mee
geteld. De kosten voor de (hoofd)wegen belopen zo'n 2.6 miljard. De opbreng
sten uit weggebruik (MRB en opcenten) bedragen ruim 2 miljard. Zou het 
hoofdwegennet als zelffinancierend systeem beheerd worden, dan dienen de 
kosten van weggebruik met 30 % verhoogd te worden. Internaliseert men, voor
zover mogelijk (bijvoorbeeld lawaaibestrijding en verkeersveiligheid), de 
externe kosten, dan zal daar nog 5 % a 10 % bijkomen. Uitgaande van de 
verwachting van Steenbrink inzake een stijging van de dekkingsgraad tot 75 % 
bij de NS zou een prijsstijging in dezelfde orde van grootte volstaan, mits dit 
niet veel vraaguitval met zich brengt. Zelffinanciering bij de rest van het open
baar vervoer l i jk t geen haalbare kaart. In veel voorzieningsgebieden zou dat 
(statisch beschouwd) prijsstijgingen van 150 % tot 200 % kunnen betekenen. 

Tabel 2 - Inkomsten en uitgaven inzake het verkeer voor rijk en provincies (bedragen in miljoenen guldens) 

Uitgaven Inkomsten 

Rijk Wegen 2619 Motorrijtuigenbelasting 1813 

(1988) Verv. diensten 4001 Brandstofaccijns 3154 (1988) 
Lucht/water 797 Bijzondere verbruiksbelasting 2230 

Totaal 7417* Rest 450 
Totaal 7647 

' W a a r v a n 5116 als overdrachten aan: 
NS 1715 
Streekvervoer 1016 
Provincie ( W U W ) 793 
Rest 86 
Gemeente vervoerbedrijven 1323 
Gemeente overig 147 
Eurocontrol 11 

Provincie Wegen 1126 W U W (van r i jk ) 764 

(1987) Uitvoering W U W 316 Overige overdrachten 143 (1987) 
Waterwegen 135 Opcenten M R B 203 

Veren, etc. 77 Afschrijvingen, overig 315 

Totaal 1654 Totaal 1425 

Bron: CBS, Zakboek Vervoersstatistiek, 1989. 

Een dergelijke verhoging leidt zonder twijfel tot substantiële vraaguitval, met als 
gevolg een verdere prijsopdrijving en/of afslanken van de dienstregeling tot de 
meest lucratieve verbindingen en perioden. Voortzetting van de subsidiëring is 
derhalve uit sociale overwegingen onontkoombaar. Enerzijds zou de prioritering 
bij openbaar-vervoervoorzieningen echter beter lokaal casu quo regionaal gere
geld kunnen worden en anderzijds zou enige kruissubsidiëring toegepast kunnen 
worden vanuit de meer bemiddelde onderdelen van het vervoersysteem. Wegge-
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bruikers kan een bijdrage gevraagd worden als een soort verzekeringspremie om 
een alternatief systeem (als terugvalmogelijkheid) in stand te houden. In het 
laatste deel van het artikel komen we hierop terug. 

KOSTENDOORBEREKENING OP H E T HOOFDWEGENNET 

Inleiding 

Voorzover men in Nederland kan spreken van kostendoorberekening van het 
hoofdwegennet heeft deze de vorm van een jaarlijkse of kwartaalsgewijze heffing 
vooraf (Motorrijtuigenbelasting). Technische toelatingseisen daargelaten, impli
ceert betaling van de heffing dat het betrokken motorvoertuig voor de be
treffende periode gebruik mag maken van de openbare weg. De heffing is 
gedifferentieerd naar voertuiggewicht, brandstof en aard en functie van het 
voertuig, maar niet naar daadwerkelijk gebruik. Aldus li jkt de heffing noodzake
li jk gebaseerd te zijn op de (veronderstelde) koopkracht van de bezitter en op 
de (veronderstelde) maatschappelijk-economische waarde van het voertuig. 
Ook zonder geavanceerde elektronica had een verband gelegd kunnen worden 
tussen gebruik en heffing, bijvoorbeeld door uit te gaan van de afgelegde afstand 
in de voorgaande periode. In verschillende OES O-landen worden de heffingen 
op een dergelijke basis berekend [6]. Nu geautomatiseerde elektronische 
systemen echter een precieze afstemming tussen kosten en afzonderlijke gebrui
ker mogelijk maken, wordt in diverse landen onderzoek verricht hoe de 
vigerende systemen, gebaseerd op historische vervoerprestatie, vervangen 
kunnen worden. De huidige systemen kenmerken zich vaak door administra
tieve rompslomp en zijn nog steeds enigermate arbitrair. Nu de techniek de 
mogelijkheid voor een meer marktconforme prijszetting economisch en organi
satorisch haalbaar maakt, dient zich ook de vraag aan of wegbeheer wellicht 
beter als nutsbedrijf georganiseerd kan worden dan als overheidsdienst. 
Alvorens hier verder op in te gaan, behandelen we eerst de prijszetting voor een 
wegennet. Hierbij zal bekeken worden hoe de kosten en opbrengsten zich 
verhouden, zowel voor de individuele weggebruiker als voor de netbeheerder(s). 
Definities 
Een netwerk zoals een wegennet heeft een aantal eigenschappen van een collec
tief goed: 
a ondeelbaarheden in de produktie, bijvoorbeeld een weg dient een minimum 

omvang (2 rijstroken) en een zinvol begin- en eindpunt te hebben; 
b ondeelbaarheden in de consumptie, dat wil zeggen: een weggebruiker zal een 

hele verbinding 'consumeren'; 
c de derde eigenschap van een collectief goed, niet uitsluitbaarheid van consump

tie, gaat daarentegen niet zonder meer op; een consument kan in principe wel 
van consumptie van een infrastructuursegment uitgesloten worden. 
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ad a 
De exploitatie van een wegverbinding kan, uit oogpunt van doelmatigheid, het 
beste door een beheerder geschieden. Bij voldoende verkeersaanbod zouden wel 
meerdere parallelle verbindingen geëxploiteerd kunnen worden, die niet nood
zakelijkerwijs door dezelfde aanbieder beheerd dienen te worden. 

ad b 
Voor zover het verkeersaanbod niet de capaciteit van de weg benadert, heeft een 
weggebruiker meer of minder geen invloed op de consumptie van de andere 
weggebruikers. Boven een zekere graad van drukte vindt weliswaar nog geen 
fysieke uitsluiting plaats, maar daalt de kwaliteit van de consumptie (de 
gewenste snelheid wordt niet meer gehaald, de reistijd wordt verlengd). Gegeven 
een zeker verkeersaanbod kan men (ex-post) de kosten van aanleg en onder
houd aan de verschillende weggebruikers toerekenen. Dankzij micro-
elektronica zou de afrekening thans direct bij het gebruik kunnen geschieden, 
aldus een meer marktconforme situatie creërend. 

ad c 
Bij de huidige wijze van beheer is het wegennet vrij toegankelijk, afgezien van 
technische eisen (deugdelijkheid, minimum snelheid, etc.) Er wordt een perio
dieke heffing vooraf gevraagd (Motorrijtuigenbelasting), maar deze staat niet in 
relatie tot de omvang van het gebruik van het netwerk. Het zou uit economisch 
oogpunt zuiverder zijn indien de kosten van aanleg, onderhoud en exploitatie 
van het wegennet zo direct mogelijk en ondubbelzinnig gerelateerd worden aan 
het gebruik dat van het netwerk wordt gemaakt. Dat wil zeggen: aanleg en 
onderhoud van het netwerk worden gefinancierd door de gebruikers en in die 
situatie zou het netwerk als een afzonderlijke organisatie kostendekkend be
heerd kunnen worden. Zoals reeds bij 'b' aangeduid, bieden de ontwikkelingen 
in de micro-elektronica en in de telematica thans een veel beter perspectief 
hiervoor dan enkele jaren geleden. Het moge duidelijk zijn dat een meer be
drijfsmatig beheer, inclusief de introductie van elektronische tolheffing, onge
schikt is voor het gehele wegennet. Het lokale wegennet en ook een deel van het 
interlokale wegennet zijn toegankelijk voor alle weggebruikers en vervullen 
soms ook functies buiten het vervoer; ze zijn met andere woorden openbare 
ruimte. Overigens is het ook uit oogpunt van beheer ondoenlijk alle verbindingen 
op te nemen. Het bedrijfsmatige beheer dient zich derhalve te beperken tot het 
hoofdwegennet. Lokale en secundaire interlokale verbindingen dienen dus uit de 
lokale, casu quo provinciale, middelen onderhouden te worden. Van de totale 
uitgaven voor weginfrastructuur wordt maar ongeveer 60 % aan het hoofd
wegennet uitgegeven en 40 % aan het overige wegennet. Hoewel de discussie 
zich hier vooral richt op het hoofdwegennet, zullen ook voor het onderliggende 
wegennet suggesties worden gedaan voor een meer directe koppeling tussen 
kosten en gebruik. 
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Prijszetting in een netwerk bij fluctuerende vraag 
In het algemeen geldt voor de prijs van netwerkgebruik het volgende onder
scheid naar kostencomponenten: 

- kapitaalkosten- in dit geval de kosten van aanleg c.q. uitbreiding van het 
netwerk (inclusief financieringskosten) 

- exploitatie - in casu de kosten van wegonderhoud en de administratie-
(overhead) kosten (vaak verbonden aan vastrecht) 

- heffingen - BTW 
- congestieheffingen 
- overige heffingen, bijvoorbeeld in verband met lawaaibe

strijding 

Uitgaande van kostentoerekening naar mate van gebruik geldt in zijn een
voudigste vorm, dat alle kostencomponenten een vaste prijs per kilometer 
kennen, ongeacht de aard van de gebruiker, waarbij wordt afgezien van een 
congestieheffing. Kortom, voor alle weggebruikers geldt voor elke kilometer op 
het gehele net te allen tijde dezelfde prijs. Uitgaande van zo'n 35 miljard 
voertuigkilometers [7] per jaar op het hoofdnet en uitgaven voor uitbouw en 
onderhoud van het hoofdwegennet, inclusief externe kosten ter grootte van 2.9 
miljard [8], resulteert een prijs van ruim 8 cent per kilometer netwerkgebruik. 
Bij een gebruik van 6500 kilometer hoofdwegennet per jaar (gegeven een ge
middelde jaar kilometrage van 15000) zou dat derhalve uitkomen op ruim 500 
gulden per jaar gebruikskosten in plaats van het merendeel van de nu nog 
geheven motorrijtuigenbelasting. Voor het gebruik van het lokale/regionale 
wegennet zou men dan afzonderlijk nog 400 gulden per voertuig kwijt zijn. 
Zowel uit oogpunt van milieu als van zakelijk wegbeheer zijn een aantal differen
tiaties echter gewenst. De slijtage aan de weg wordt bijvoorbeeld sterk beïnvloed 
door het voertuiggewicht. De onderhoudskosten zouden derhalve navenant aan 
het zwaardere wegverkeer doorberekend kunnen worden. Milieuheffingen 
zullen voor het merendeel buiten de wegbeheerder om gaan, zo kunnen heffingen 
in verband met emissies beter in de brandstofprijs opgenomen worden. Alleen 
voor de kosten van lawaaibestrijding (geluidsschermen, e.d.) is het zinvol dit via 
de wegbeheerder te doen. Uiteraard mogen de opbrengsten uit de heffingen 
uitsluitend aan geluidsmaatregelen besteed worden. Ook speciale veiligheids
maatregelen, inclusief controle op naleving van verkeersregels, zouden binnen 
het beheer van het hoofdwegennet ondergebracht kunnen worden. 
Teneinde een goede benutting van de capaciteit over de gehele dag te bewerk
stelligen, dient de prijs ook te variëren afhankelijk van het capaciteitsgebruik. 
Enerzijds kan dit een verfijning van de kapitaalkostentoerekening inhouden en 
anderzijds kan een zogenaamde congestieheffing ingevoerd worden, die het 
overaanbod van verkeer gedurende bepaalde perioden van de dag dient terug 
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te brengen tot een niveau dat op aanvaardbare wijze door het netwerk verwerkt 
kan worden. Let wel, een verfijning van de kapitaalkostentoerekening is géén 
congestieheffing, maar een manier om de kosten van piekcapaciteit uitsluitend 
aan het piekverkeer door te berekenen. De hogere piekprijs staat dus in relatie 
tot daadwerkelijk gemaakte (extra) kosten van de wegbeheerder. Een congestie-
heffing daarentegen is bedoeld als maatschappelijk reguleringsinstrument. Een 
te groot aanbod van auto's tegelijkertijd op een wegsegment veroorzaakt wacht-
tijdkosten bij alle weggebruikers. Door een heffing op te leggen, zullen alle 
weggebruikers, wier waarde van de wachttijd lager is dan de heffing, de piek 
mijden. De opbrengst van deze heffing staat dus niet in relatie tot een kostenpost 
voor de wegbeheerder en derhalve zullen over de bestemming hiervan afspraken 
gemaakt moeten worden. Een bestemming is het reserveren van opbrengsten 
voor toekomstige uitbreiding van de spitscapaciteit indien de congestie hard
nekkig zou zijn. In dat geval is er wel een lange-termijnrelatie tussen (uitbrei-
dings)kosten en congestieheffing. 
Voor een verfijning van de kapitaalkosten is het noodzakelijk dat delen van 
capaciteit kunnen worden geïdentificeerd als piekcapaciteit. Dit geldt bijvoor
beeld voor wegvakken die tot 3 of 4 rijstroken zijn verbreed in verband met de 
ochtend- en/of avondspits. De meerkosten van de extra strook zouden dan 
logischerwijs doorberekend moeten worden aan de weggebruikers tijdens de 
spits. De spits wordt dan gedefinieerd als een periode waarin het verkeers
aanbod dusdanig is, dat het afwikkelingsniveau van het betreffende wegvak 
zonder extra strook ontoereikend zou zijn (d.w.z. gemiddelde snelheid daalt 
onder x km/h). Aangezien op veel hoofdwegen de congestieproblematiek zich 
op één rijrichting concentreert (per spitsperiode) kunnen rijbanen met wissel-
bare rijrichting (tidal flows) hier in een behoefte voorzien bij een beperkt extra 
ruimtebeslag. De kosten van een dergelijke flexibele rijbaanindeling dienen 
uitsluitend aan de spitsreizigers doorberekend te worden; deze voorziening is 
immers typisch voor piekcapaciteit. 
Beschouw de grafiek in de bovenhelft van figuur 1. De aanbodcurve verloopt 
getrapt oplopend. Het merendeel van de beschikbare infrastructuur (de stan
daardcapaciteit) kan gebruikt worden tegen een prijs pO (uitgaande van een 
verwacht niet-piek gebruik van x voertuigen per jaar). De netwerkbeheerder 
onderkende de behoefte aan piekcapaciteit, de realisatie daarvan ging echter 
gepaard met extrakosten, derhalve ligt het prijsniveau van het gebruik van 
piekcapaciteit hoger (pl ) . Het prijsverschil (pl-pO) kan beschouwd worden als 
differentiatie van de kapitaalkosten. Er zijn in deze grafiek drie vraagcurven 
getekend. V I geeft de vraagfunctie weer buiten de piek. V2 is de piekvraag
functie waarop de netwerkbeheerder anticipeerde, in de tussentijd is het spits-
verkeer echter dusdanig gestegen dat V3 de juiste weergave is van de piek-vraag-
functie. Zoals u ziet is bij de prijs p l de benodigde capaciteit q2 niet beschikbaar. 
Teneinde het verkeersaanbod tijdens de spits tot de maximale verwerkingscapa-
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Figuur 1-Prijszetting bij variërende capaciteitsbenutting 
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citeit terug te brengen, is een prijsniveau p2 gewenst. De weggebruiker tijdens 
de spits betaalt derhalve een basisprijs (pO), een kostentoeslag voor de spits-
capaciteit (pl-pO) en een congestieheffing (p2-pl) . De opbrengsten uit de 
congestieheffing zijn normaliter pure winst voor de netwerkbeheerder. Afgezien 
van reserves in verband met groot onderhoud (vervanging) en/of met finan
cieringsrisico's zal er een bestemming buiten het wegennet zelf gevonden moeten 
worden, tenzij men ter compensatie reducties tijdens dalperioden wil bieden [9]. 
Als meest voor de hand liggende optie geldt het stads- en streekvervoer dat met 
structurele tekorten kampt en dat zich aldus als zinvol alternatief voor de auto 
kan handhaven. 
De onderhelft van figuur 1 geeft de fluctuatie van de vraag over de t i jd (bijvoor
beeld een ochtend) weer. De spits toelopende curve is het temporele verloop van 
de vraag indien geen congestietoeslag wordt geheven. De tweede curve geeft het 
(bedoelde) effect weer van een spitstoeslag. Hier loopt de vraagcurve parallel 
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aan de maximum capaciteit op het netwerk (q**). Oorspronkelijk heeft op 
tijdstip TO de vraag (naar voertuig-verplaatsingen via het betrokken netwerk) 
een omvang qO. Ergens tussen tijdstip TO en T l overschrijdt de vraag het niveau 
q*, hetgeen de spitscapaciteit van het netwerk onontbeerlijk maakt. Op tijdstip 
T l wordt de maximum capaciteit echter overschreden, hetgeen congestie met 
zich mee zal brengen. Deze congestie zal tenminste duren tot T2, wanneer het 
vraagniveau daalt onder de maximum capaciteit. Om het bijbouwen van nog 
meer dure piekcapaciteit te voorkomen of tenminste uit te stellen, besluit de 
beheerder tot het heffen van een congestietoeslag (p2-p l ) opdat het maximum 
vraagniveau daalt tot q**. Een gevolg van deze prijsmaatregel is dat het ver
keersaanbod nu gedurende een langere periode dan oorspronkelijk (T l ' -T2 ' ) de 
piekcapaciteit van het netwerk benut. Tussen T2' en Tt herneemt de vraagcurve 
zijn oorspronkelijke verloop. De gearceerde gebieden in figuur 1 geven de hoe
veelheid verkeer weer die vanuit de piek overloopt naar de semi-piek (tussen q* 
en q**) onder invloed van de congestietoeslag [10]. 
Voorzover de capaciteit van een verbinding (inclusief spitsvoorzieningen) niet 
toereikend is, kan een congéstieheffmg overwogen worden in de relevante t i jd
vakken zoals hierboven geïllustreerd is. Het alternatief is dat de weggebruikers 
reistijdverliezen voor lief nemen. Een congestieheffing dient het verkeersaanbod 
in een bepaalde periode dusdanig af te romen opdat het in evenwicht is met de 
maximum capaciteit van de verbinding in kwestie. Er ontstaat nu een afwegings
probleem tussen het bouwen van piekcapaciteit en het opleggen van een 
congestieheffing. De reikwijdte van het probleem zal voor een belangrijk deel 
worden bepaald door de formele beleidsruimte die aan de netwerkbeheerder is 
gegund, alsmede aan de zeggenschapsverhoudingen in het netwerkbedrijf. Te 
denken valt aan rijksoverheid, lagere overheden en private financiers. Daar
naast spelen de specifieke omstandigheden voor de betreffende verbindingen een 
rol. 
Voor wat betreft een congestieheffing met een beperkte duur per dag gelden voor 
de weggebruikers de volgende overwegingen (de volgorde pretendeert geen 
rangorde in de afweging): 

1 kan ik mijn verplaatsing buiten de spits laten plaatsvinden? 
2 kan ik mij op een andere wijze verplaatsen (car-pooling, OV) zonder de 

aankomsttijd te verschuiven? 
3 ben ik ertoe bereid de heffing te betalen indien ik op de oorspronkelijke 

aankomsttijd arriveer? 
4 moet ik van de verplaatsing afzien in geval van congestieheffing? 
5 is er een alternatieve route zonder spitshefnng, d.w.z. op het lokale wegennet? 

Voor de wegbeheerder is het van belang dat de opties 2, 4 en 5 weinig gekozen 
worden en dat verder een aanvaardbare verdeling plaatsvindt tussen reistijdver
schuiving en heffing betalen (d.w.z. een minderheid kiest voor betalen). Vanuit 
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het oogpunt van ruimtelijke ordening en milieubeheer zal een voorkeur bestaan 
voor de opties 2 en 4 en wellicht tot op zekere hoogte voor optie 1. Daar zowel 
de lokale overheden als de beheerder van het hoofdwegennet er belang bij 
hebben sluiproutes (optie 5) onaantrekkelijk te houden, ligt het voor de hand 
dienaangaande voorzieningen te treffen (bijvoorbeeld bussluizen, e.d. gedurende 
de spits, of een extra vignet om passagerecht te kopen). 
Voor het lokale en regionale wegennet is het niet haalbaar deze te beheren als 
het hoofdwegennet. De fijnmazigheid is groot, de netwerken vervullen ook 
andere functies en vermoedelijk zal er de nodige aversie bestaan tegen het idee 
dat bij wijze van spreken de meter gaat lopen zodra men een voet buiten de deur 
zet. Desalniettemin zouden het onderhoud en de aanleg van verbindingen uit
sluitend of hoofdzakelijk bedoeld voor motorvoertuigen uit heffingen gefinan
cierd kunnen worden. Er ontstaat aldus een regionale motorrijtuigenbelasting te 
innen en te besteden door de vervoersregio, de beheerder van de lokale en 
regionale hoofdverbindingen (zie ook hierna). 
Daar elektronische afrekening en controle hier te omslachtig zijn, l i jkt een vignet 
de aangewezen oplossing. Teneinde te voorkomen dat een autobezitter zijn 
voorruit vol met vignetten moet plakken, is het aan te bevelen combivignetten, 
respectievelijk een integraal vignet voor het hele land, in te voeren, naast een 
vignet voor één vervoersregio. Gegeven de afwezigheid van congestieheffingen 
kan een opbrengstenniveau dat meer dan kostendekkend is, voorkomen 
worden, zij het, dat een vervoersregio in beginsel kan overwegen surplus-
inkomsten van weggebruikers in te zetten ten gunste van het openbaar vervoer 
in de regio. 

E E N N I E U W E ORGANISATIESTRUCTUUR VOOR D E V E R K E E R S 
INFRASTRUCTUUR 

Er bestaat ons inziens behoefte aan een geïntegreerd beheer van de verkeersin
frastructuur. Hierbij wordt enerzijds beoogd de samenstellende delen van de 
infrastructuur optimaal te benutten en anderzijds de verschillende deelnet-
werken en voorzieningen zoveel mogelijk tegen kostprijs aan te bieden. De 
gebruiker dient bij voorkeur direct te betalen voor de dienst (bijvoorbeeld voor 
het gebruik van een wegsegment of van de trein). 
Het hoofdwegennet, bestaande uit het snelwegennet en overige hoofdverbindin
gen, kan als een tolsysteem door een nutsbedrijf (n.v.) geëxploiteerd worden. Het 
spoorwegnet kan grosso modo zoals nu beheerd worden, zij het met een kosten
dekkende prijszetting en wellicht met afstoting van de exploitatie van een aantal 
uitgesproken lokaallijntjes in onder andere Friesland, Groningen en de Graaf
schap naar de regionale vervoersregio's. Een schematische weergave van de 
opzet staat in figuur 2. De hoofdverbindingen van (snel)wegen en spoorlijnen, 
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Figuur 2 - Een schematische opzet voor de organisatie van verkeersinfrastructuur 
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hier stylistisch als rechthoeken aangegeven, worden aldus als afzonderlijke 
bedrijven beheerd. De regionale en lokale verbindingen, inclusief de daarop 
uitgevoerde openbaar-vervoerdiensten vallen dan onder een vervoersregio, een 
regionaal bedrijf met verschillende takken (wegverbindingen, railverbindingen 
(trein, metro, tram), busdiensten, etc). Zowel uitvoering van lijn-exploitatie in 
eigen beheer als uitbesteding aan derden behoort tot de mogelijkheden. De 
vervoersregio's zijn in figuur 2 aangegeven als cirkels. Een indeling op grond van 
modaliteit ligt in de rede. Naar wij hopen kan de afstemming van vervoer-
alternatieven op regionaal niveau dan verder reiken dan thans het geval is. Een 
praktijkvoorbeeld dat een bescheiden aanzet vormt tot de hier voorgestelde 
organisatie is het Integro-initiatief in noord-oost Groningen. Hierbij is een 
integrale dienstregeling voor treinen en streekbussen opgesteld, waarbij dubbele 
voorzieningen (bus én trein) vermeden zijn. Binnen het voorzieningsgebied geldt 
één tariefsysteem (strippenkaarten). De winsten uit congestieheffingen op het 
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hoofdwegennet kunnen op zijn minst ten dele gebruikt worden om de financieel 
zwakke delen van de regionale vervoervoorzieningen te steunen. Mochten de 
winsten onverhoopt vrij omvangrijk zijn, dan mag dit geen voorwendsel worden 
om de vervoersregio's ongelimiteerd te subsidiëren. Indien, ondanks uitbreidin
gen van het openbaar vervoer en opheffing van knelpunten in het hoofdwegen
net, aanhoudend hoge winsten op congestieheffingen worden behaald, dienen 
deze heffingen hetzij aanmerkelijk verhoogd te worden hetzij het hoofdwegennet 
substantieel uitgebreid te worden. Tenslotte zou men nog aan beperkingen op 
het autobezit kunnen denken, maar dit valt buiten het kader van dit artikel. 
Voor de organisatie van het verkeersstelsel kan gekeken worden naar de struc
tuur van de nutsbedrijven voor de energievoorziening. De regionale nutsbe
drijven (vergelijkbaar met de vervoersregio) zijn veelal n.v.'s, waarbij de aandelen 
in handen zijn van de betrokken overheden (veelal gemeenten en/of provincies). 
Het (nationale) hoofdtransportnet voor elektriciteit wordt beheerd door een 
nationale instelling (n.v. Sep), de zeggenschap over de Sep berust weer bij de 
deelnemende regionale bedrijven. Analoog zou de zeggenschap over het hoofd
wegennet en over het hoofdspoornet bij de vervoersregio's berusten. Aldus 
kunnen de vervoersregio's invloed uitoefenen op de afstemming van de taken van 
de hoofdnetten en van de regionale netten, alsmede op de verwachte subsidie
stroom van hoofdwegennet naar vervoersregio's. Om de analogie compleet te 
maken, dient de rol van de rijksoverheid zich te beperken tot het goedkeuren 
van strategische plannen die periodiek bijgesteld worden. Het Structuurschema 
Verkeer en Vervoer (SVV) krijgt dan een vergelijkbare status als het Elektrici
teitsplan. Het SVV wordt in dat geval niet meer door het Ministerie van Verkeer 
en Waterstaat uitgegeven, maar onder verantwoordelijkheid van de beheerders 
van de hoofdverkeersnetten en van de gezamenlijke vervoersregio's. Het SVV 
heeft dan wel goedkeuring nodig van de Minister. Verder zou de Minister van 
Verkeer en Waterstaat enige invloed moeten kunnen houden op de prijzen. 
Nog afgezien van de ongetwijfeld talloze bestuurlijke bezwaren en problemen, 
li jkt ons de financiering van de overdracht van de - de jure - geprivatiseerde 
netten en openbaar-vervoerbedrijven een belangrijke 'hobbel' die overwonnen 
moet worden. Gezien de beperkte risico's en de interessante perspectieven, 
zouden banken toch interesse voor deze operatie moeten hebben, wat niet 
wegneemt dat er heftige meningsverschillen kunnen ontstaan betreffende de 
kapitalisatie van de betrokken infrastructuur. Verder zal de besteding van 
inkomsten uit congestie bij voorkeur op grond van vooraf vastgelegde proce
dures dienen te geschieden, anders zullen discussies telkens oplaaien. 

Conclusies 
Al met al kan met de geschetste organisatie bereikt worden dat het aantal en 
de omvang van geldstromen tussen verkeersinstanties aanmerkelijk teruglopen. 
Belangrijker echter is de prikkel tot een meer economisch beheer evenals een 
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wellicht selectiever gebruik. Overcapaciteit, bijvoorbeeld door doublures, wordt 
nu zichtbaar én voelbaar afgestraft. Dit betekent tevens dat de beheerders 
terughoudend zullen zijn in het bijbouwen van capaciteit, hetgeen weer gunstig 
is voor milieu en landschap. Afgezien van degenen die veel in de spits moeten 
reizen, zal het weggebruik niet buitensporig veel duurder worden. Hetzelfde 
geldt voor het gebruik van de trein. Hierbij dient wel aangetekend te worden dat, 
milieukosten die niet in de kosten van het weggebruik zijn opgenomen de totale 
kosten voor bezit en gebruik van de auto wel verder kunnen opdrijven. Men 
denke onder andere aan emissietoeslagen in de brandstofprijs en statiegeld op 
de auto. Naar verwachting zullen dergelijke milieukosten de treinreiziger aan
merkelijk minder treffen. Het is onontkoombaar dat het overige, openbaar 
vervoer eveneens duurder wordt, maar de hoogte van de prijsstijgingen kan van 
regio tot regio verschillen en vermoedelijk zelfs voor de verschillende vervoer
wijzen binnen een regio. Men heeft daarbij nogal wat beleidsvrijheid voor wat 
betreft voorzieningenniveau, uitbesteding, etc. Tenslotte zou voor de minst 
draagkrachtigen een regeling bedacht kunnen worden, indien de prijsstijgingen 
de mobiliteit in deze groep onevenredig sterk zouden verminderen. 
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H E T G O E D E R E N V E R V O E R I N 1991 

Drs. B. S M E E N K ! 

Abstract 
Freight transport in 1991 
Freight transport is to a large extent dependent upon economic developments. I n the short 
run, economic growth is the main cause for growth in transport. I t should be noticed however, 
that not only the level of growth is important, the composition of this growth is even more 
important for freight transport. Growth of the service sector has less implications for freight 
transport than growth in the chemical sector. 
The coming years wil l be marked by uncertainty. After several years of (Euro) optimism, the 
developments in Eastern Europe, the Gulf crisis and the way this affects world economy have 
become major items. In terms of economic growth this means that the level of high growth 
in the last few years will not continue. 
The economy in the Netherlands wil l be influenced by these developments because, as is 
common knowledge, the Dutch economy is very open in terms of imports and exports. This 
is even more true for transport. Large commodity flows use Dutch ports as entrance to 
Europe. These transit flows will also be influenced by a smaller economic growth. 
Forecasts for 1991 show a decline in domestic transport, mainly because building activities 
wil l be on a low level. This is partly caused by high interest rates in Germany and because 
of the strong monetary links also in the Netherlands. The growth in other domestic sectors 
will also be lower than it used to be. 
In international transport a (small) growth will continue in incoming flows, outgoing flows 
will be on a lower level. The main reasons create a worsening position for Dutch exporters 
and the very low growth in the United Kingdom and in the United States. 
In the modal-split we see that the share of road transport is still growing. The main reason 
is the structure effect. This means that economic growth takes place in sectors in which road 
transport has a large share, e.g. finished products. This also reflects a tendency towards 
smaller shipment sizes, Just-In-Time systems and other logistic developments. I t wi l l be a 
very severe task to reverse this tendency towards road transport in favour of inland shipping 
and rail transport. 

SAMENVATTING 

De groei van het goederenvervoer, zoals die zich in de afgelopen jaren manifes
teerde, zal de komende jaren duidelijk minder zijn en voor een aantal marktseg
menten zelfs negatief. De oorzaak hiervan is een teruglopende groei van de 
economie als gevolg van grote onzekerheden ten aanzien van de komende jaren. 
Opvallend is dat de eenwording van de Europese markt, tot voor kort een reden 
voor (Euro)optimisme m.b.t. de toekomstige ontwikkelingen, naar de achter
grond is gedrongen. Hiervoor in de plaats zijn de omwenteling in Oost-Europa, 
met voorop de Duitse eenwording en recentelijk de Golf-crisis gekomen. Hoewel 

* Projectleider bij NEA. 
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de Duitse eenwording een positieve uitwerking op de Duitse en in het verlengde 
daarvan op de Nederlandse economie zal hebben, zijn de korte-termijneffecten 
vermoedelijk te optimistisch ingeschat. Met name de kosten van de eenwording 
zullen veel hoger uitvallen dan aanvankelijk was geraamd. 
Een andere bron van zorg is de economie van de VS. Ook zonder Golf-crisis 
zou de Amerikaanse economie een sterk verminderde groei laten zien. Onder 
invloed van de Golf-crisis wordt zelfs hier en daar van recessietendensen ge
sproken. 
De Nederlandse economische ontwikkeling is, zoals bekend, sterk afhankelijk 
van ontwikkelingen in het buitenland. Toch zijn er ook binnen Nederland 
ontwikkelingen die de toekomst minder rooskleurig maken. In de eerste plaats 
is het financieringstekort een blijvende bron van zorg. De stijgende rente, onder 
invloed van voornamelijk buitenlandse ontwikkelingen, maken de kosten van dit 
tekort alleen maar groter. Voorts wordt de loonontwikkeling, waarvan de matige 
groei in de afgelopen jaren mede oorzaak was van het economisch herstel, op 
meer dan 3 % geraamd. De Minister van Economische Zaken vindt dit, zoals 
hij in de inleiding van de Macro Economische Verkenningen schrijft, een buiten
gewoon onwenselijke ontwikkeling, temeer daar dit de koppeling van lonen en 
uitkeringen in gevaar dreigt te brengen. 
De geschetste ontwikkelingen hebben invloed op de groei en samenstelling van 
het vervoer. De mate waarin is onder meer afhankelijk van de goederensoorten 
en de relaties. Zo zal het vervoer van zand en grind in de komende jaren, na 
een extreme groei in de jaren 1986/1988 naar verwachting sterk teruglopen. De 
oorzaak hiervan is de teruglopende bouwproduktie, onder invloed van een 
stijgende rentestand. Indirect zijn buitenlandse ontwikkelingen, de stijging van 
de rente is een gevolg van de monetaire koppeling met de BRD, oorzaak van 
een daling van het binnenlands vervoer van zand en grind. 
Ook voor andere goederensoorten geldt, dat er een lagere groei wordt verwacht 
dan in de afgelopen jaren. In tabel 1 is een samenvatting gegeven van de ver
wachte groei. 

De modal-split verschuift evenals in de afgelopen jaren richting wegvervoer. In 
het binnenlands vervoer van 80,3 naar 81,9. In de internationale aanvoer van 
48,2 naar 48,9 en in de internationale afvoer van 55,9 naar 58,2. De hoofdoor
zaak voor deze verschuiving is, dat wegvervoer een meer gespreide goederen
structuur kent dan de andere vervoerwijzen. Di t betekent dat wegvervoer 
minder gevoelig is voor schommelingen zoals die zich nu bij het vervoer van 
zand en grind manifesteren. Met name de binnenvaart zal hiervan negatieve 
gevolgen ondervinden. 
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Tabel 1 - Overzicht groei vervoer 1989-1991 (in min ton) 

B I N N E N L A N D S 1989 1990 1991 89-91 

Binnenvaart 89,5 85,4 79,0 - 11,7 
Wegvervoer 384,3 383,2 381,1 -0 ,8 
Railvervoer 5,0 5,0 5,0 0,0 

T O T A A L 478,8 473,6 465,1 - 2 , 9 

I N T . A A N 1989 1990 1991 89-91 
% 

Binnenvaart 53,0 55,9 57,8 9,1 
Wegvervoer 55,8 58,4 60,1 7,7 
Railvervoer 5,1 5,1 5,1 0,0 

T O T A A L 113,9 119,4 123,0 8,0 

I N T . A F V O E R 1989 1990 1991 89-91 
% 

Binnenvaart 114,2 113,0 111,2 - 2 , 6 
Wegvervoer 55,9 57,3 58,2 4,1 
Railvervoer 7,1 6,7 6,1 - 14,1 

T O T A A L 177,2 177,0 175,5 - 1,0 

INLEIDING 

Vervoer is een afgeleide activiteit. Niveau en samenstelling worden vooral be
paald door economische activiteiten en door de geografische spreiding van vraag 
en aanbod. Voor een raming van de ontwikkeling op korte termijn is het van 
groot belang inzicht te hebben in de economische ontwikkeling, bij voorkeur 
naar sector van activiteit. De wijziging in de spreiding van vraag en aanbod (de 
regionale component) l i jkt op korte termijn relatief van minder belang. 
Ontwikkelingen buiten Nederland zijn zowel direct als indirect van groot belang 
voor het vervoer. Een directe invloed gaat bijvoorbeeld uit van het beleid ten 
aanzien van vrachtverkeer over de weg in Zwitserland en Oostenrijk. Indirect 
is er een belangrijke invloed via de effecten op de Nederlandse economie. In het 
volgende hoofdstuk zal worden ingegaan op de verwachtingen voor de economi
sche ontwikkeling in de komende jaren, met de nadruk op 1991. Hiertoe zal eerst 
aan de hand van diverse publikaties van het Centraal Planbureau (CPB) een 
beeld geschetst worden van de economische vooruitzichten in het buitenland. 
Hierbij wordt ook ingegaan op enkele specifieke ontwikkelingen. Met name gaat 
het hier om de Duitse eenwording en de Golf-crisis. Vervolgens wordt ingegaan 
op de verwachtingen ten aanzien van de Nederlandse economie. Tenslotte 
worden op basis van de economische vooruitzichten conclusies getrokken ten 
aanzien van de ontwikkeling van het vervoer. 
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E C O N O M I S C H E V O O R U I T Z I C H T E N 

Het buitenland 
De openheid van de Nederlandse economie enerzijds en de verbondenheid, 
zowel op economisch als monetair gebied anderzijds, heeft tot gevolg dat 
invloeden in het buitenland, vooral in de BRD, een grote invloed uitoefenen op 
de Nederlandse economie. Deze invloed is voor het vervoer nog groter dan voor 
de economie als geheel, omdat de openheid vooral tot uiting komt in het 
goederenimport en -export. 

In de afgelopen jaren is er sprake geweest van een gestage economische groei 
in de geïndustrialiseerde landen, die zelfs niet werd geremd door de beurskrach 
van 1987. In tabel 2 zijn enkele kengetallen voor belangrijke landen vermeld. 
Voor de prognosejaren (1990 en 1991) is voor de BRD al rekening gehouden met 
de eenwording. 

Tabel 2 - Bruto binnenlands produkt (BBP) van industriële landen 

B B P 
1985 1986 1987 1988 1989 1990* 

Volume mutaties 
1991* 

per jaar in % 

Veren. Staten 3,6 2,9 3,8 4,4 3,0 2 1,5 
Japan 4,7 2,5 4,2 5,7 4,8 4 3 
BRD** 2,0 2,2 2,0 3,7 3,5 4,5 4,5 
Nederland 2,6 2,0 1,3 3,0 4,0 3 2,75 
E G 2,4 2,5 2,7 3,8 3,3 3 3 
OESO 3,3 2,7 3,4 4,3 3,4 2,75 2,5 

Bron: CPB. 
* 1990 en 1991 
** Hierbij werd 

ramingen. 
nog van (te) lage kosten voor de eenwording uitgegaan. 

Het niveau van de economische groei is in de jaren 1990 en 1991 lager dan aan 
het eind van de jaren tachtig. Vooral de VS vallen hierbij op. De belangrijkste 
oorzaak is het zgn. dubbeltekort: een tekort op de federale begroting dat de 
afgelopen jaren verder is opgelopen en een tekort op de lopende rekening van 
de betalingsbalans dat zeer omvangrijk is. De oplossing van deze problemen zal 
een structurele bezuiniging en de verhoging van belastingen betekenen. Di t heeft 
negatieve gevolgen voor de ontwikkeling van de binnenlandse bestedingen. Dit 
zal slechts ten dele worden gecompenseerd door de daling van de rente in de 
VS, die mag worden verwacht. De dollar zal mede door deze ontwikkelingen op 
een lager niveau uitkomen. 
De groei in de BRD wordt, als enige land in het ri j t je, hoger geraamd dan de 
voorgaande jaren. De belastingverlaging in 1990 valt samen met sterke beste
dingsstimulansen door de Duitse eenwording. Ook op langere termijn wordt een 
hoge groei in Duitsland verwacht. 
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De groei van de Duitse economie leidt tot een sterkere import. Dit biedt evenwel 
voor de meeste Europese landen onvoldoende tegenwicht tegen de daling van 
de wereldhandel. Desondanks is de groei in de EG de komende jaren hoger dan 
voor de OESO als geheel. 
Hierbij dient de kanttekening geplaatst te worden dat de kosten van de Duitse 
eenwording onderschat zijn. Vermoedelijk zal de financiering niet mogelijk zijn 
zonder belastingverhoging in de BRD. Dit zal een lagere groei voor de komende 
jaren inhouden dan in tabel 2 vermeld. 
Naast de groei van de economie als geheel zijn ook import en export (van 
goederen en diensten) van belang. Deze zijn in de tabellen 3 en 4 vermeld. 

Tabel 3 - Import van enkele industriële landen 

1985 1986 1987 1988 1989 1990* 1991* 
Importen Volume mutaties per ja iar in % 

Veren. Staten 5,2 12,5 6,3 5,1 5,0 4 3 
Japan - 0 , 4 4,6 6,2 19,0 16,0 10 6 
West-Duitsland 3,4 3,1 4,1 5,9 6,5 9,50 9,50 
Nederland 6,5 3,6 6,3 7,2 5,3 6,25 5 
EG 4,0 5,8 7,5 8,3 8,3 6,75 7 
OESO 4,1 7,2 7,1 9,1 8,4 6,25 6 

Bron: CPB. 
* 1990 en 1991 ramingen. 

Tabel 4 - Export van enkele industriële landen 

Exporten 
1985 1986 1987 1988 1989 1990* 1991* 

Volume mutaties per jaar in % 

Veren. Staten 2,9 12,0 15,0 17,7 11,0 7,5 6,0 
Japan 4,7 -4 ,8 - 0 , 1 4,5 10,0 7,0 6,0 
West-Duitsland 7,0 -0 ,5 0,4 5,6 8,5 10,5 7,5 
Nederland 5,3 3,4 4,1 7,8 6,0 5,75 5,75 
EG 4,6 1,9 3,5 5,5 7,8 7,75 6,75 
OESO 4,5 2,5 5,8 8,1 7,9 7,0 6,5 

Bron: CPB. 
* 1990 en 1991 ramingen. 

Uit deze cijfers komt de verwachting naar voren dat de verminderde groei in de 
VS wordt opgevangen door een sterke groei in de BRD en in Japan. Dit effect 
waarbij de economische ontwikkelingen niet in de hele wereld synchroon lopen, 
wordt algemeen gezien als gunstig voor de stabiliteit van de wereldeconomie. De 
Golf-crisis kan er evenwel voor zorgen dat het totale niveau van de groei lager 
komt te liggen. 

Specifieke ontwikkelingen 
Op twee belangrijke ontwikkelingen in het buitenland dient nader te worden 
ingegaan, omdat deze een belangrijke invloed hebben op het vervoer in 
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Nederland. Di t zijn de Duitse eenwording en de Golf-crisis. Belangrijkste 
gemeenschappelijk punt l i jkt dat de onzekerheden groter worden. Voor de 
Golf-crisis is dit duidelijk. Dat de Duitse eenwording ook onzekerheden met 
zich brengt, heeft te maken met de kosten van de eenwording. Deze zijn sterk 
onderschat. In het volgende zal op de gevolgen van de Duitse eenwording en van 
de Golf-crisis voor de Nederlandse economie worden ingegaan. 

Gevolgen van de Duitse eenwording 
De Nederlandse economie ondervindt langs een aantal wegen de gevolgen van 
de eenwording. In de eerste plaats zal de rente hoog blijven. Di t werkt negatief 
op de binnenlandse bestedingen, met name de woningbouw ondervindt nega
tieve gevolgen. 
De uitvoer daarentegen zal daarvan kunnen profiteren, waardoor produktie, 
bezettingsgraad, arbeidsproduktiviteit en met enige vertraging ook de werkge
legenheid zullen toenemen. 
De inflatie zal versnellen door hogere invoerprijzen, de hoog blijvende rente en 
de hogere bezettingsgraad. 
De overheid tenslotte zal haar inkomsten in geringe mate zien verslechteren. 
Tegenover de hogere rentelasten staan de extra belastingopbrengsten door de 
hogere export. In tabel 5 zijn de effecten ten opzichte van het centrale pad 
weergegeven. 

Tabel 5 - Gevolgen Nederlandse economie (in % in afwijking centrale pad) 

1990 1991 

Loonsom per werknemer 0 0,5 
Prijs part. consumptie 0,1 0,5 
Volume investeringen (excl. woningen) 0 0,4 
Volume investeringen woningen -1 ;0 - 5 , 0 
Volume uitvoer goederen (excl. energie) 1,0 2,3 
Volume produktie bedrijven 0,1 0,5 

Recente gegevens doen vermoeden dat de werkelijke kosten van de Duitse 
eenwording aanzienlijk hoger liggen dan de oorspronkelijke ramingen. Het is 
niet uitgesloten dat de belastingen in de BRD zullen worden verhoogd om de 
eenwording te kunnen financieren. Di t zal leiden tot minder consumptie en 
minder import dan geraamd. 

Bij de gevolgen voor handel en transport moet een onderscheid worden gemaakt 
naar de import en export van Nederland naar de BRD en de voormalige D D R 
en de doorvoer via zeehavens, met name Rotterdam en Amsterdam. 
De export van Nederland naar Duitsland zal volgens de verwachtingen stijgen. 
Hiervan zullen vooral de voedingsmiddelen- (landbouw en voedingsprodukten) 
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en de metaalproduktenindustrie (investeringsgoederen) profiteren. Ten opzichte 
van de prognoses wordt een extra groei verwacht van export van 1,5 a 2 %. 

De effecten op de doorvoer zullen naar verwachting niet erg omvangrijk zijn. De 
verwachting is dat de Duitse Noordzeehavens (Hamburg en in mindere mate 
Bremen) het meest zullen profiteren van de eenwording. Het natuurlijke achter
land van de Duitse Noordzeehavens wordt in feite weer hersteld. Op den duur 
kan dit tot een meer evenwichtige verdeling van het achterland leiden. Mede 
hierdoor zullen beschermende maatregelen ten gunste van Duitse Noordzeeha
vens kunnen worden verminderd. De Nederlandse havens kunnen hiervan profi
teren door een groter aandeel in de achterlandregio's in Midden- en 
Zuid-Duitsland te verwerven. 

De Golf-crisis 
Gezien de grote onzekerheden heeft het CPB de effecten van twee scenario's 
voor de Nederlandse economie doorgerekend. Het $22-scenario en het 
$30-scenario. 
De effecten van het $22-scenario voor Nederland zijn beperkt. De groei zal er 
iets lager zijn dan de geplande 2,75 %. De inflatie kan oplopen tot 2 % i.p.v. 
1,75 %. De overheid kan profiteren van hogere prijzen voor het aardgas, al 
wordt deze extra opbrengst door een drietal effecten genivelleerd. In de eerste 
plaats wordt de opbrengst van olie in dollars uitgedrukt. In guldens is de stijging 
geringer, omdat wordt verondersteld dat de dollar minder waard zal worden ten 
opzichte van de gulden (verwacht wordt een koers van 1,75 in plaats van 1,85). 
Ten tweede is er een halfjaar vertraging in de doorwerking van de olieprijzen. 
Ook is deze doorwerking aan een maximum gebonden. Als derde punt moet een 
vermindering van de belastingopbrengsten worden genoemd als gevolg van een 
lagere economische groei. Per saldo zullen de overheidsinkomsten een fractie 
toenemen. 

Voor Nederland zijn de gevolgen van het $30-scenario aanzienlijk ernstiger dan 
die van het $22-scenario. De inflatie neemt toe tot 3,3 % ( + 0,8), de investe
ringen dalen van + 3,5% naar - 2,1 % ( - 5,6%). Ook andere economische 
kengetallen laten een negatieve ontwikkeling zien. Een uitzondering hierop 
wordt gevormd door het financieringstekort dat in dit scenario per saldo 0,3 
procentpunt daalt. 
De oorzaak van de stijging van de olieprijs is in feite een vermindering van het 
aanbod. Irak en Koeweit produceren samen 4,5 miljoen vaten per dag. Dit is 
ongeveer 7 % van de totale olieproduktie van ruim 60 miljoen vaten per dag. 
Technisch gezien kan dit gat eenvoudig worden opgevuld door Saoedi-Arabië 
(50 %) en een aantal overige landen binnen en buiten de OPEC. 
Het is waarschijnlijk dat een belangrijk deel inderdaad extra wordt geprodu-
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ceerd. Di t zal een drukkend effect op de prijs hebben. Het $22-scenario l i jk t op 
termijn dan ook waarschijnlijker dan het $30-scenario. De huidige prijzen 
worden voornamelijk veroorzaakt door grote onzekerheden en in mindere mate 
door tekorten. 
In het voorgaande zijn vooral negatieve effecten van de olieprijsstijgingen ge
schetst. Er l i jkt evenwel ook een positief aspect te zijn. De in het N M P + 
geschetste doelstellingen met betrekking tot energiebesparing en vermindering 
van uitstoot kan bij een hogere olieprijs eenvoudiger worden bereikt dan bij een 
lage olieprijs. De voorgaande crises (1973 en 1980) hebben bewezen dat de prijs 
de belangrijkste prikkel is voor verdere bezuiniging en technische innovatie. 

De binnenlandse economische ontwikkeling 
De vertraging in de produktiegroei in het OESO-gebied weerspiegelt zich in een 
afname van het groeitempo van het volume van de wereldhandel. Na een groei 
van 9 % in 1988 en 7 % in 1989 moet voor 1990 en 1991 gerekend worden met 
een groei van 5 x\i a 6 %. Wanneer de effecten van de oliecrisis in beschouwing 
worden genomen, zal de groei tussen 5 en 5'/2 % liggen. De ontwikkeling in de 
BRD en de vrij constante groei in de rest van de EG, met uitzondering van 
Groot-Brittannië, betekent voor Nederland dat de exportmarkt op peil blijft . De 
export zou met 6 a 6'/2 % kunnen groeien, ondanks beperkingen uit het oogpunt 
van milieu en EG-landbouwbeleid. 

De import bl i j f t in waarde achter bij de groei van de export zodat het overschot 
op de betalingsbalans zal kunnen toenemen. Door de stijging van de olieprijzen 
zal dit overschot echter aanzienlijk minder zijn. 
De particuliere consumptie zal in 1990 en 1991 een behoorlijke groei te zien 
geven. In 1991 zal die ongeveer 3 % bedragen. Ook investeringen van bedrijven 
(exclusief bouw) zullen toenemen en wel met ruim 3 %. De investeringen zijn 
echter zeer gevoelig voor de stijging van de olieprijs. Bij een sterke stijging 
hiervan zullen de investeringen zelfs kunnen dalen. 
De investeringen in woningen worden geremd door de hoge rentestand. Dit valt 
samen met de gevolgen van de lagere gesubsidieerde programma's waardoor de 
investeringen in 1991 met 6^/2 % zullen afnemen, na een daling met 8 % in 1990. 
De belangrijkste resultaten zijn weergegeven in tabel 6. 

D E CONSEQUENTIES VOOR H E T V E R V O E R 

Inleiding 

De economische ontwikkelingen die in het voorgaande zijn beschreven, hebben 
invloed op niveau en samenstelling van het vervoer. De effecten verschillen 
evenwel per goederensoort en relatie. Algemeen kan worden gesteld dat de groei 
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Tabel 6 - Kerngegevens 1987-1991 

1987 1988 1989 1990 1991 
Mutaties per jaar in % 

Veronderstellingen 
Volume wereldhandel 6,2 9,0 6,75 5,75 5,5 
Concurrerende uitvoer 6,2 6,7 6,50 6,50 6,50 

(exclusief energie) 
Koers van de dollar 2,03 1,98 2,12 1,85 1,75 
Resultaten 
Volume part. consumptie 3,2 1,3 3,1 4,0 2,75 
Volume bruto investeringen 1,5 9,0 6,5 7,0 3,5 
Volume invest, woningbouw 1,7 13,2 0,6 - 6 , 0 - 7 , 0 
Volume goederenuitvoer excl. E 3,1 10,0 5,8 6,0 5,75 
Volume goedereninvoer 5,3 7,5 6,1 6,5 5,0 
Reëel nationaal inkomen - 0 , 1 3,2 4,4 3,75 2,75 

Bron: CPB M E V 1991. 

van het vervoer minder zal zijn dan in de afgelopen jaren. Ook zal de nadruk 
die in het internationale vervoer op Europa ligt nog sterker worden. 
In het navolgende zal eerst de ontwikkeling van het vervoer in het recente 
verleden kort worden beschreven. Vervolgens zal op de raming voor het 
komende jaar (1991) worden ingegaan. 

Het vervoer in de afgelopen jaren 
Het vervoer is de afgelopen jaren sterk toegenomen. De groei is sterker geweest 
dan in de lange-termijnramingen als gemiddelde groei is gevonden. De belang
rijkste oorzaak hiervoor is de economische groei die in de afgelopen jaren groter 
is geweest dan voorspeld. In het binnenlands vervoer domineert het wegvervoer. 
De groei van het totale vervoer is zelfs volledig naar het wegvervoer gegaan. Dit 
is in belangrijke mate een structuureffect. Het ombuigen van deze trend zal grote 
moeite kosten omdat alles erop wijst dat de structuurverschuiving naar meer 
hoogwaardige goederen blijft doorgaan. In tabel 7 is de ontwikkeling van het 
binnenlands vervoer in de afgelopen jaren vermeld. 

Tabel 7 - Binnenlands goederenvervoer 1985-1989 (in min ton) 

1985 1986 1987 1988 1989 

Binnenvaart 76,4 84,3 91,3 90,7 89,5 
Wegvervoer 343,6 364,2 364,4 400,6 384,3 
Spoorvervoer 5,5 5,3 5,2 5,2 5,0 
Totaal 425,5 453,8 460,9 496,5 478,8 

Het beeld dat uit deze tabel naar voren komt, is een sterke groei bij de binnen
vaart in de periode 1985-1987 met daarna een consolidatie. Het wegvervoer 
groeit tussen 1985 en 1988 sterk, met daarna een terugval. Het goederenvervoer 
per spoor gaat langzaam maar zeker achteruit. 
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De groei van het wegvervoer komt voort uit structuurwijzigingen in de economie 
en de verandering in de vervoerde goederensoorten die hiervan het gevolg is. De 
economische structuurverandering komt in het volgende deel aan de orde. In 
tabel 8 is de goederenstructuur van het binnenlands vervoer vermeld. 

Tabel 8 - Goederenstructuur binnenlands vervoer (in min ton) 

NSTR* 85 
Binnenvaart 

89 85 
Wegvervoer 

89 85 
Spoorvervoer 

89 

0 Landbouwprodukten 3,0 2,9 36,5 40,0 0,3 0,4 
1 Voedingsmiddelen 10,2 9,6 78,2 79,2 0,3 0,2 
2 Vaste brandstoffen 5,2 5,0 0,8 0,7 0,0 0,1 
3 Olie (produkten) 10,2 11,1 16,5 18,5 0,9 0,6 

4 Ertsen 0,5 0,8 2,1 2,3 0,1 0,0 
5 Metaalhalffabrikaten 0,6 0,6 6,4 7,0 0,0 0,0 
6 Ruwe mineralen 42,2 54,8 119,5 136,8 0,5 0,5 
7 Meststoffen 2,0 1,8 5,7 7,1 0,6 1,1 
8 Chemische produkten 1,6 1,9 24,1 30,3 1,0 0,9 
9 Eindfabrikaten 0,8 1,1 53,8 62,4 1,8 1,2 
T O T A A L 76,4 89,5 343,6 384,3 5,5 5,0 

* Nomenclature uniforme des marchandises pour les Statistiques de Transport, 'Révisée' (NSTR). 

De groei van het wegvervoer (2,8 % per jaar in de periode 1985-1989) vindt 
plaats in vrijwel alle hoofdgroepen, met als uitzondering de voedingsmiddelen. 
Opvallend is de stijging in chemische produkten (bijna 6 % per jaar) en eindpro-
dukten (3,8 % per jaar). Dit zijn de goederensoorten waarin spoorvervoer vooral 
met wegvervoer concurreert. 
De groei van de binnenvaart is vrijwel geheel afkomstig van een groei van het 
vervoer van bouwmaterialen. Het blijkt vooral zand/grind te zijn dat sterk groeit 
(van 37,2 miljoen ton in 1985 tot 51,5 miljoen in 1989). In andere goederen
soorten is er geen sprake van groei. De kwetsbaarheid van de binnenvaart in het 
binnenlands vervoer is daarmee toegenomen. 
Het spoorvervoer verliest op vrijwel alle gebieden terrein. Uitzonderingen zijn 
het vervoer van kunstmeststoffen (vooral natuurlijke meststoffen) en agrarische 
produkten (suikerbieten). De groei van natuurlijke meststoffen en de daling van 
eindfabrikaten hangt samen met de definiëring van de vuilaanvoer voor de 
V A M . Tot 1985 was dit onder overige goederen begrepen (NSTR 99), daarna 
onder natuurlijke meststoffen (NSTR 71). De omvang hiervan bedroeg in 1989 
ruim 700.000 ton. 

Het internationaal vervoer bestaat uit het vervoer van, naar en via Nederland. 
De aanvoer bestaat uit een deel dat over land en over zee naar Nederland wordt 
vervoerd. Een deel daarvan (de import) blijft in Nederland. Een ander deel, de 
doorvoer, wordt na overlading verder vervoerd naar het buitenland. De belang
rijke transport- en distributiefunctie van Nederland hangt nauw samen met de 
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doorvoer. Met het economisch reilen en zeilen van Nederland heeft de doorvoer 
nauwelijks iets te maken. In tabel 9 is voor 1988 de aanvoer over land vermeld. 

Tabel 9 - Aanvoer over land (1988) (in min Ion) 

Binnenvaart w.v. Wegvervoer w.v. Spoorvervoer w.v. 
NSTR Aanvoer Import Aanvoer Import Aanvoer Import 

0 Landbouwprodukten 3,9 3,0 5,0 4,6 0,3 0,2 
1 Voedingsmiddelen 2,5 1,6 8,9 7,7 0,3 0,2 
2 Vaste brandstoffen 2,7 1,5 1,2 1,2 0,5 0,4 
3 Olie (produkten) 4,7 1,9 0,7 0,5 0,1 0,1 
4 Ertsen 0,9 0,5 0,5 0,4 0,5 0,5 
5 Metaalhalffabrikaten 2,2 1,2 3,9 3,3 0,3 0,2 
6 Ruwe mineralen 24,8 24,2 13,9 13,7 1,8 1,7 
7 Meststoffen 0,7 0,6 0,5 0,5 0,0 0,0 
8 Chemische produkten 3,4 1,1 8,5 6,1 0,7 0,4 
9 Eindfabrikaten 0,8 0,1 10,4 7,9 0,2 0,0 
T O T A A L 46,5 35,7 53,5 45,9 4,9 3,9 

Ook in het internationaal vervoer neemt het wegvervoer een steeds belangrijker 
plaats in. In de internationale aanvoer is het wegvervoer, in tonnen gemeten, 
omvangrijker dan de binnenvaart. Het spoorvervoer neemt hier, evenals in het 
binnenlands vervoer, een bescheiden plaats in. 
De aanvoer over land bestaat voor meer dan 80 % uit import. Het resterende 
gedeelte is doorvoer. Belangrijke geïmporteerde goederen zijn bouwmaterialen 
(vooral grind en cement), op grote afstand gevolgd door voedingsmiddelen en 
eindprodukten. 

De afvoer bestaat uit de export en de doorvoer. Ook hier geldt dat de export 
nauw verbonden is met de Nederlandse economie en de doorvoer vooral de 
distributiefunctie weerspiegelt (zie tabel 10). 

Tabel 10 -Afvoer (1988) (in min Ion) 

Binnenvaart w.v. Wegvervoer w.v. Spoorvervoer w.v. 
NSTR Afvoer Export Afvoer Export Afvoer Export 

0 Landbouwprodukten 1,9 0,2 8,0 7,0 0,2 0,1 
1 Voedingsmiddelen 8,2 1,4 11,0 9,5 0,3 0,2 
2 Vaste brandstoffen 5,3 1,2 0,7 0,7 0,2 0,2 
3 Olie (produkten) 25,2 20,1 0,8 0,7 0,2 0,2 
4 Ertsen 39,5 0,6 1,2 1,0 2,0 0,1 
5 Metaalhallfabrikaten 3,2 1,4 3,7 2,2 0,7 0,5 
6 Ruwe mineralen 15,6 12,6 5,6 5,3 0,9 0,8 
7 Meststoffen 3,5 1,7 0,8 0,7 0,8 0,8 
8 Chemische produkten 7,4 3,6 10,1 8,2 1.5 1,3 
9 Eindfabrikaten 0,6 0,2 8,1 5,9 0,3 0,1 
T O T A A L 110,5 43,1 50,0 41,2 7,1 4,2 
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Uit de tabel blijkt dat de binnenvaart sterk van de doorvoer afhankelijk is. Ook 
bij het spoorvervoer heeft de doorvoer een behoorlijk aandeel. Het wegvervoer 
daarentegen is slechts voor 18 % aangewezen op de doorvoer. 

Het vervoer in de komende jaren 
Het vervoer zal in het begin van de jaren negentig een lagere groei laten zien 
dan in het laatste deel van de jaren tachtig. De oorzaak hiervoor is een lagere 
groei van de economie; met name het niveau van de internationale handel zal 
lager zijn dan in de afgelopen jaren. In het binnenlands vervoer zal de teruggang 
in de woningbouw negatieve effecten hebben op het vervoer van zand en grind. 
Ook de landbouw, met name het deel dat samenhangt met de dierlijke produktie 
staat onder druk. Dit heeft gevolgen voor het vervoer van veevoeders, granen 
en kunstmest. 
Tenslotte zal de chemische industrie na zeven vette jaren een lagere groei te zien 
geven. De invloed van de olieprijsstijgingen zal in de chemische industrie in de 
kostprijs doorwerken, zowel voor olie als aardgas. De Nederlandse chemische 
industrie is relatief energie-intensief, zodat de stijging van de primaire energie
prijzen vooral voor Nederlandse chemiebedrijven negatief zal uitwerken. In de 
tabellen 11,12 en 13 is het overzicht gegeven van de ontwikkeling per goederen
soort. 

Tabel 11 - Binnenlands vervoer 1989-1991 (in min ton) 

Binnenvaart Wegvervoer Spoorvervoer 
NSTR 1989 1991 1989 1991 1989 1991 

0 Landbouwprodukten 2,9 2,7 40,0 42,0 0,4 0,5 
1 Voedingsmiddelen 9,6 9,4 79,2 80,0 0,2 0,2 
2 Vaste brandstoffen 5,0 4,8 0,8 0,7 0,1 0,1 
3 Olie (produkten) 11,1 10,7 18,5 18,3 0,6 0,5 
4 Ertsen 0,8 0,9 2,3 2,3 0,0 0,0 
5 Metaalhalffabrikaten 0,6 0,6 7,0 7,2 0,0 0,0 
6 Ruwe mineralen 54,8 45,0 136,8 125,0 0,5 0,5 
7 Meststoffen 1,8 1,9 7,1 7,2 1,1 1,0 
8 Chemische produkten 1,9 1,9 30,3 31,0 0,9 0,9 
9 Eindfabrikaten 1,1 1,1 62,4 67,4 1,2 1,3 
T O T A A L 89,5 79,0 384,3 381,1 5,0 5,0 

CONCLUSIES 

Het binnenlands vervoer zal in het komende jaar licht afnemen (van 479 naar 
465 min ton). Deze daling is een gevolg van de ontwikkeling in het vervoer van 
zand en grind. De overige goederensoorten stabiliseren zich (bv. voedingsmidde
len en chemische produkten) of laten een bescheiden groei zien (eindfabrikaten 
en landbouwprodukten). 
De modal split (het aandeel van de vervoertechnieken in het totale vervoer) 
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Tabel 12 -Aanvoer over land 1989-1991 (in min ton) 

Binnenvaart Wegvervoer Spoorvervoer 
NSTR 1989 1991 1989 1991 1989 1991 

0 Landbouwprodukten 3,1 3,0 5,3 5,5 0,2 0,2 
1 Voedingsmiddelen 2,7 2,6 8,5 9,0 0,4 0,4 
2 Vaste brandstoffen 2,9 2,9 1,2 1,2 0,5 0,5 
3 Olie (produkten) 6,9 6,5 0,8 0,8 0,1 0,1 
4 Ertsen 0,9 0,9 0,7 0,8 0,5 0,5 
5 Metaalhalffabrikaten 2,8 3,0 4,3 4,5 0,4 0,4 
6 Ruwe mineralen 28,1 33,0 14,8 16,0 1,8 1,8 
7 Meststoffen 0,7 0,6 0,6 0,5 0,0 0,0 
8 Chemische produkten 3,9 4,1 8,4 9,4 0,7 0,6 
9 Eindfabrikaten 1,0 1,2 11,2 12,4 0,5 0,6 
T O T A A L 53,0 57,8 55,8 60,1 5,1 5,1 

Tabel 13 - Afvoer over land 1989-1991 (in min ton) 

Binnenvaart Wegvervoer Spoorvervoer 
NSTR 1989 1991 1989 1991 1989 1991 

0 Landbouwprodukten 1,8 1,8 8,3 8,5 0,2 0,2 
1 Voedingsmiddelen 8,2 8,0 11,8 12,0 0,3 0,2 
2 Vaste brandstoffen 5,2 6,4 0,8 0,8 0,3 0,3 
3 Olie (produkten) 22,0 20,5 0,9 0,9 0,3 0,3 
4 Ertsen 41,9 40,5 1,3 1,3 2,4 1,5 
5 Metaalhalffabrikaten 4,6 4,8 4,6 4,8 0,8 0,8 
6 Ruwe mineralen 16,7 15,0 7,0 6,0 0,2 0,2 
7 Meststoffen 4,2 4,2 1,1 1,0 1,1 1,0 
8 Chemische produkten 8,8 9,0 11,1 13,0 1,3 1,3 
9 Eindfabrikaten 0,8 1,0 9,0 9,9 0,2 0,3 
T O T A A L 114,2 111,2 55,9 58,2 7,1 6,1 

verschuift gestaag in de richting van meer wegvervoer. Dit is een structuureffect, 
dat wil zeggen dat de verschuiving een gevolg is van een groter aandeel in het 
vervoer van goederen waarin wegvervoer een belangrijk aandeel heeft. Een goed 
voorbeeld hierbij is het vervoer van eindfabrikaten. Daarnaast heeft het wegver
voer relatief minder last van de daling van het vervoer van zand en grind dan 
binnenvaart. Het spoorvervoer kan zijn aandeel licht verbeteren. Dit is echter 
in belangrijke mate het gevolg van het afnemen van het totale vervoer. I n 
absolute omvang stijgt het spoorvervoer niet. 

Tabel 14 - Overzicht binnenlands vervoer 

1989 1991 89-91 
min ton % min ton % % 

Binnenvaart 89,5 18,7 79,0 17,0 -11,7 
Wegvervoer 384,3 80,3 381,1 81,9 -0 ,8 
Railvervoer 5,0 1,0 5,0 1,1 0,0 
T O T A A L 478,8 100,0 465,1 100,0 - 2 , 9 
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De internationale aanvoer groeit relatief sterk. Dit hangt samen met een grotere 
invoer van grind en met de sterke groei van eindprodukten. Hieronder bevinden 
zich onder meer containers. Dit verklaart de groei van de totale afvoer. Ook hier 
stijgt het aandeel van wegvervoer, al is dit gering. 

Tabel 15 - Overzicht internationale aanvoer 

1989 1991 89-91 
min ton % min too % % 

Binnenvaart 52,8 47,5 57,8 47,0 9,5 
Wegvervoer 53,6 48,2 60,1 48,9 12,1 
Railvervoer 4,8 4,3 5,1 4,1 6,3 
T O T A A L 111,2 100,0 123,0 100,0 10,6 

De internationale afvoer blijft nagenoeg op hetzelfde niveau, al zijn er verschui
vingen waar te nemen tussen de goederensoorten. Zo vindt er een zekere mate 
van substitutie plaats tussen steenkool en olieprodukten. Voorts vindt er een 
daling plaats van de bulkgoederen zoals ijzererts en zand/grind. Andere 
goederen, zoals chemische produkten en eindfabrikaten, stijgen. Een en ander 
heeft tot gevolg dat het aandeel van wegvervoer relatief sterk toeneemt. Uit het 
voorgaande wordt duidelijk dat dat in sterke mate het structuureffect betreft. 
Ook het verminderde aandeel van het spoorvervoer kan hieraan worden toege
schreven. Met name het ertsvervoer zal verminderen. Dit wordt (nog) niet 
opgevangen door een vergroting van het aandeel in het containervervoer. 

Tabel 16 - Overzicht internationale afvoer 

1989 1991 89-91 
min ton % min ton % % 

Binnenvaart 114,2 64,4 111,2 63,3 - 2 , 6 
Wegvervoer 55,9 31,6 58,2 33,2 4,1 
Railvervoer 7,1 4,0 6,1 3,5 - 14,1 
T O T A A L 177,2 100,0 175,5 100,0 - 1 , 0 

Referenties 
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Noten 

1. D i t artikel is een samenvatting van de studie 'Vervoerverwachtingen 1991' die N E A in opdracht van de 
hoofddirectie van Rijkswaterstaat heeft uitgevoerd. De complete studie is a ƒ 7 5 , - bij N E A verkrijgbaar. 

2. De informatie die in dit artikel verwerkt is, is afgesloten op 30-09-1990. Het is dan ook mogelijk dat sommige 
opmerkingen inmiddels door de actualiteit zijn achterhaald. 
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D O U A N E - E N T R E P O T S E N D E N E D E R L A N D S E 
I N T E R N A T I O N A L E D I S T R I B U T I E F U N C T I E * 

Drs. E. Louw ' 

Abstract 
Customs bonded warehouses and the Dutch international distribution function 
Bonded warehouses provide duty-free storage-facilities for transit-goods. The Dutch 
customs legislation recognizes, besides the bonded depots, five types of bonded warehouses 
with varying degrees of customs supervision. The most traditional form of supervision is the 
physical or visual check. In a Merchant-controlled bonded warehouse with administrative 
supervision (FEMAC) , the direct physical customs check has been replaced by administra
tive supervision through bookkeeping and other records, thus allowing flexible and practical 
operation. Annually about 60 million tons of goods from foreign countries are being stored 
in Dutch bonded warehouses. I n 1988 85 per cent of this storage consisted of crude petroleum 
and petroleum products, which was 5 percent down from 1980. The share of chemical 
products and manufactures is increasing. The warehouse releases to foreign countries 
accounts for about 44 million tons annually. 

The main advantage of the bonded warehouse system is that payments of duty and tax can 
be postponed, with as a consequence the saving of interest. This means that storage in a 
bonded warehouse is the ideal solution for goods for which the destination is not yet known. 
For this reason bonded warehouses are commonly operated by transport and warehouse 
companies, but also by trading and manufacturing companies (for instance import-com
panies and refineries). These merchant-controlled bonded warehouses serve the require
ments of foreign firms based in the Netherlands which handle a large share of transit goods 
in their European distribution centres. 
New EC customs regulations seem not to endanger the Dutch liberal bonded warehouse 
system. Although in the future this system in theory can be applied in other EC countries 
too, the relative advantage of the Netherlands wil not be lost in the short run because of the 
Dutch experience with bonded storage in general, and storage of transit-goods in administra
tive supervised bonded warehouses in particular. 

INLEIDING 

Grenzen worden vaak geassocieerd met barrières. Daarbij wordt onderscheid 
gemaakt in tarifaire en non-tarifaire barrières. Een van de non-tarifaire barrières 
betreft de procedures bij de in-, uit- en doorvoer. Voor de tenuitvoerlegging van 
deze procedures beschikt elk land over een eigen douane-apparaat. In het 
huidige tijdperk dat bol staat van de aandacht voor de logistiek, is de belang¬
* Het artikel is gebaseerd op de door de auteur verrichte studie: Doorvoer via entrepot, een 

verkennend onderzoek naar de betekenis van entrepots voor de Nederlandse internationale 

distributiefunctie, Delft , 1990. Met dank aan Drs. W.J. Stam en Drs. J.W. Konings voor 

commentaar bij een eerdere versie van het artikel. 

** De auteur is verbonden aan het Onderzoeksinstituut voor Technische Bestuurskunde, Techni

sche Universiteit Delft. 
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stelling voor de rol van de douane in de logistieke processen, zeker op weten
schappelijk terrein, zeer bescheiden. Een verklaring hiervoor kan zijn dat de 
douane-regelgeving meer nog dan de vervoerregelgeving als een extern, niet door 
het bedrijf te beïnvloeden grootheid, wordt gezien. Tot op zekere hoogte is dit 
juist, maar het laat onverlet dat deze regelgeving het bedrijfsleven vele mogelijk
heden biedt voor de inpassing binnen de gehanteerde logistieke concepten. 
Eén van de weinige verwijzingen in de literatuur naar de relatie tussen de 
Nederlandse internationale distributiefunctie en het nationale douanestelsel, 
betreft de ruime mogelijkheid die Nederland biedt ten aanzien van het gebruik 
van douane entrepots [1]. Onder deze entrepots moet volgens de Algemene Wet 
inzake de Douane en de Accijnzen (AWDA) worden verstaan: 'inrichtingen 
waar douanegoederen in afwachting van het volgen van een nadere bestemming, 
zonder verschuldigdheid van belasting kunnen worden opgeslagen'. Beargumen
teerd wordt de genoemde stelling niet of nauwelijks, evenmin wordt ingegaan op 
het feitelijk gebruik dat van deze entrepots wordt gemaakt. In dit artikel zal met 
name op dit laatste aspect ingegaan worden. In de tweede paragraaf zal daartoe 
eerst het Nederlandse entrepotstelsel worden beschreven. Vervolgens komt in 
de derde paragraaf de omvang van het entrepotverkeer aan de orde. In de vierde 
paragraaf wordt ingegaan op het gebruik van entrepots door het bedrijfsleven. 
Tenslotte zullen in paragraaf v i j f de veranderingen in de Nederlandse en Euro
pese wetgeving ten aanzien van de douane-entrepots worden besproken. 

DOUANE-WETGEVING 

Over het algemeen zijn over de waarde van de goederen die in Nederland 
worden aangevoerd bepaalde rechten en belastingen verschuldigd, hierna te 
noemen belastingen. Op het moment dat deze goederen in het vrije verkeer1 

worden gebracht, dient over de waarde van de goederen belasting betaald te 
worden. Het gaat daarbij in de eerste plaats om invoerrechten, maar daarnaast 
ook om omzetbelasting, accijnzen en landbouwheffingen. 
Wanneer de uiteindelijke bestemming van de goederen nog niet vaststaat, of als 
deze worden doorgevoerd, behoeven zij niet in het vrije verkeer te worden 
gebracht. Er zijn dan geen belastingen verschuldigd. Van een tarifaire barrière
werking ten aanzien van transito-goederen, zoals dat uitging van het tot het 
midden van de vorige eeuw geldende doorvoerrecht, is thans geen sprake meer. 
Voor de Nederlandse transportsector is dit van groot belang. 
Douanegoederen (dit zijn alle goederen die onder toezicht staan van de douane 
en die zich dus niet in het vrije verkeer bevinden) kunnen direct worden door
gevoerd, maar ook tijdelijk worden opgeslagen. Voor deze opslag kent de 
A W D A twee regimes, namelijk de douane-opslag en de entrepot-opslag. Bij 
geen van beide regimes is belasting verschuldigd. Dit betekent voor het bedrijfs-
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leven, dat de betaling van de belastingen wordt uitgesteld, c.q. niet nodig is, 
waardoor de rente wordt uitgespaard en er geen beroep behoeft te worden 
gedaan op liquide middelen. De douane-opslag is voornamelijk bedoeld voor 
kortstondige opslag in de transportfase. Deze opslagperiode kan er bijvoorbeeld 
toe dienen om de t i jd , benodigd voor het verzamelen van de gegevens voor het 
doen van aangifte voor de invoer te overbruggen, of als tijdelijke opslag tussen 
vervoermodaliteiten met verschillende capaciteit. Bij de opslag in entrepots 
stond de wetgever een langduriger opslag voor ogen. 
Het onderscheid tussen de douane-opslag en de entrepots is sterk douane-tech
nisch, maar komt ook tot uitdrukking in de gebruiksmogelijkheden voor bedrij
ven. In het algemeen kan worden gesteld dat, binnen bepaalde randvoorwaar
den, er voor bedrijven meer mogelijkheden zijn binnen entrepots dan binnen 
inrichtingen voor douane-opslag. Daarbij moet gedacht worden aan de maxi
male opslagduur, mogelijkheden om bepaalde handelingen met de goederen uit 
te voeren en administratieve regelingen. 
De Nederlandse wetgeving kent v i j f typen entrepots: publieke entrepots, parti
culiere entrepots, fictieve entrepots, fictieve entrepots met administratieve con
trole (FEMAC's) en fictieve entrepots met beperkte administratieve controle 
(FEM-BAC's). Het publieke entrepot is bestemd voor opslag van goederen door 
'een ieder'. De eigenaar van een dergelijk entrepot verhuurt ruimten in het 
entrepot aan derden die goederen willen opslaan. In de overige entrepots worden 
de goederen opgeslagen onder de verantwoordelijkheid van de beheerder van 
het entrepot. Di t kunnen zowel goederen zijn die eigendom zijn van deze 
beheerder als van derden. 
Het voornaamste verschil tussen de vi j f typen entrepots is gelegen in de wijze 
waarop de douane toezicht houdt op de in entrepot opgeslagen goederen, en de 
daaruit voortvloeiende gebruiksmogelijkheden voor het bedrijfsleven. Er zijn 
drie systemen van toezicht, die de douane al dan niet in combinatie gebruikt. 
Di t zijn achtereenvolgens: de fysieke controle, de voorraadcontrole en de 
administratieve controle. 
• Het fysiek douane-toezicht is de klassieke vorm van controle en wordt 
uitgeoefend bij publieke en particuliere entrepots. Deze entrepots worden amb
telijk gesloten en bewaakt, hetgeen betekent dat er geen vrije toegang tot 
goederen is. Voor alle handelingen die een bedrijf met de goederen wil verrich
ten, is medewerking van de douane vereist. 
• Voorraadcontrole wordt uitgeoefend wanneer accijnsgoederen in een particu
lier entrepot worden opgeslagen, en bij fictieve entrepots. Dit betekent dat de 
douane een zgn. entrepotrekening bijhoudt waarin de in- en uitgaande goederen
stromen worden vermeld. De volgens deze administratie aanwezige hoeveelheid 
goederen wordt op gezette tijden vergeleken met de werkelijk aanwezige voor
raden. In een fictief entrepot mogen slechts een beperkt aantal, in een Beschik
king genoemde, goederen worden opgeslagen. Het betreft hier goederen die 
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gemakkelijk zijn te identificeren, of die laag zijn belast. Het voordeel van 
voorraadcontrole ten opzichte van de fysieke controle is dat deze entrepots niet 
ambtelijk gesloten of bewaakt worden. 
• De derde vorm van toezicht, de administratieve controle, wordt aangetroffen 
bij de FEMAC's. De basis voor deze vorm van toezicht is gelegen in de commer
ciële administratie van de onderneming, die door de douane en de Rijks Accoun
tantsdienst wordt gecontroleerd. Deze administratie moet voldoende waarborg 
bieden voor een juiste, volledige en betrouwbare vastlegging van de bedrijfshan-
delingen. In de praktijk blijkt dat de eisen aan de bedrijfsadministratie zeer hoog 
zijn, zodat kleine bedrijven hier vrijwel niet aan kunnen voldoen. Voor het 
bedrijfsleven heeft een FEMAC enige belangrijke voordelen boven de andere 
entrepots. Zo wordt in principe de opslag op elke gewenste plaats toegestaan 
(zelfs goederen onderweg), heeft de beheerder 24 uur per dag toegang tot de 
goederen, vindt er maar één keer per maand een verrekening van de ver
schuldigde belastingen plaats en is het mogelijk zonder voorafgaande aangifte 
de goederen uit te slaan. Met de administratieve controle en het FEMAC in het 
bijzonder, is het Nederlandse douanesysteem een van de meest vooruit
strevende binnen Europa. 
Bij de FEMBAC's zijn de eisen ten aanzien van de administratie minder hoog, 
en wordt het toezicht aangevuld met fysiek toezicht. In vergelijking met een 
FEMAC betekent dit o.a. dat de beheerder van een FEMBAC minder douane
formaliteiten zelf mag verrichten en de eisen ten aanzien van de administratie 
minder hoog zijn. 

Entrepots kunnen uitsluitend worden gestart nadat daartoe een vergunning is 
verleend door de douane. In een dergelijke vergunning kunnen diverse zaken 
worden vastgelegd zoals de aard van de goederen die in het entrepot mogen 
worden opgeslagen en de locatie van het gebouw waar het entrepotbedrijf mag 
worden uitgeoefend. Ten aanzien van dit laatste punt vormt het FEMAC een 
uitzondering, alle goederen die in de FEMAC-administratie zijn ondergebracht 
worden geacht zich in het entrepot te bevinden. 

OMVANG VAN H E T E N T R E P O T V E R K E E R 

Het CB S registreert het entrepotverkeer, in tegenstelling tot de in- en uitvoer, 
uitsluitend in gewichtseenheden en niet in waarden. Wanneer gekeken wordt 
naar de omvang van het entrepotverkeer, is in de eerste plaats de entrepot
opslag van belang. Bij deze entrepot-opslag gaat het uitsluitend om goederen die 
vanuit het buitenland in entrepot worden opgeslagen. Deze goederen kunnen 
twee bestemmingen krijgen, namelijk entrepot-uitvoer of invoer via entrepot. 
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Figuur 1 - Omvang van de doorvoer, entrepot-opslag, entrepot-uitvoer, en invoer via entrepot van 1980 tot 
en met 1988 

Doorvoer Lntrepol-opslag Entrepot-uiIvoer Invoer via entrepot 

120000' 

100000-1 

80000 

g 60000 

40000-

20000 

OH 1 1 1 1 ' 1 ' 1 1 

1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 
j aar 

Bron: CBS 1989, Statistiek van de aan-, en af- en doorvoer (diverse jaren) en Maandstatistiek 
Verkeer en Vervoer (diverse jaren). 

De entrepot-uitvoer kan worden gezien als een indicator van de internationale 
distributie via Nederland. Goederen die vanuit Nederland afkomstig zijn en via 
entrepot worden uitgevoerd, vallen onder de uitvoer (en dus niet onder de 
entrepot-uitvoer). 
In figuur 1 is de ontwikkeling in de omvang van het entrepotverkeer sinds 1980 
weergegeven. Ter vergelijking is ook de jaarlijkse doorvoer vermeld. Het entre
potverkeer bli jkt duidelijk minder omvangrijk te zijn dan de doorvoer. Daar
naast heeft de doorvoer zich in 1985 inmiddels hersteld van de economische 
recessie in het begin van de jaren tachtig, hetgeen van het entrepotverkeer in veel 
mindere mate kan worden gesteld. Met name de entrepot-uitvoer, dus de inter
nationale distributie via entrepot, herstelt zich nauwelijks. Wel opvallend is dat 
de invoer via entrepot sterk is gestegen. 
Een verklaring voor deze ontwikkeling kan worden gevonden in de (ontwikke
ling van de) samenstelling van het entrepotverkeer. In tabel 1 is deze samen
stelling van de drie goederenstromen binnen het entrepotverkeer voor 1988 
weergegeven. Uit deze tabel blijkt dat het entrepotverkeer wordt gedomineerd 
door minerale oliën (NSTR-3). Andere goederen zoals ertsen en metaalresiduen 
en vaste minerale brandstoffen nemen in het geheel niet, of nagenoeg niet, deel 
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Tabel 1 - Samenstelling van het entrepotverkeer en de uitgaande doorvoer in 1988 ( X 1000 ton) 

NSTR hoofdstukken Entrepot- Entrepot- Invoer van Uitgaande 
opslag uitvoer entrepot doorvoer 

0 Landbouwprodukten en levende dieren 211 100 81 5.172 
1 Voedingsprodukten en veevoeder 1.618 946 561 14.422 
2 Vaste minerale brandstoffen - - 0 8.206 
3 Aardolie en aardolieprodukten 52.158 39.724 10.100 4.588 
4 Ertsen en metaalresiduen 0 0 1 42.386 
5 Metalen, metalen halffabrikaten 46 12 32 6.065 
6 Ruwe mineralen; bouwmaterialen 84 45 3 4.814 
7 Meststoffen 1 0 0 2.161 
8 Chemische produkten 6.124 3.363 1.372 9.660 
9 Overige goederen en fabrikaten 973 392 403 7.035 
Totaal 61.214 44.581 12.553 104.508 

Bron: CBS, Maandstatistiek Verkeer en Vervoer, nr. 90/7 en Maandstatistiek voor de buitenlandse handel, nr. 
88/12. 

aan het entrepotverkeer. De transito-stromen van deze goederen worden via het 
regime van de douane-opslag behandeld, of na overslag direct verder getrans
porteerd. In deze gevallen worden zij door het CBS tot de doorvoer gerekend. 
Wanneer de samenstelling van het entrepotverkeer door de jaren wordt vergele
ken, dan blijkt het aandeel van de minerale oliën terug te lopen. Bij de entrepot
opslag liep het aandeel terug van 90,9% in 1980 tot 85,2% in 1988, bij de 
entrepot-uitvoer was dit respectievelijk 94,0 % en 89,1 %. Absoluut daalde de 
omvang van de entrepot-opslag van de minerale oliën tussen 1980 en 1988 met 
19,1 %, terwijl dit cijfer bij de entrepot-uitvoer 33,0% bedroeg. Deze cijfers 
impliceren dat de afname van het entrepotverkeer volledig voor rekening van 
NSTR-3 komt. Bij de overige NSTR-hoofdstukken, die substantieel aan het 
entrepotverkeer bijdragen, te weten de hoofdstukken 0, 1, 8 en 9, heeft zich in 
de jaren tachtig een groei afgetekend die met name voor de entrepot-uitvoer van 
hoofdstuk 9 spectaculair was (zie tabel 2). Hiervoor zijn vooral de goederen
groepen 91 vervoermaterieel; 93 apparaten en motoren; 96 leder, textiel en 
kleding en 97 overige (halffabrikaten verantwoordelijk. Met name de groei van 
de apparaten en motoren met 222% sinds 1980 was uitzonderlijk. 

Tabel 2 - Indices van de entrepot-opslag en de entrepot-uitvoer van NSTR 0, 1, 3, 8 en 9 in de jaren 1984, 
1987 en 1988 (1980 = 100) 

Entrepot-opslag Entrepot-uitvoer 
NSTR hoofdstuk 1984 1987 1988 1984 1987 1988 

0 89,3 143,0 174,4 91,3 139,1 146,4 
1 90,0 101,4 100,2 99,8 112,4 110,7 
3 72.1 76,1 80,4 68,3 61,5 68,7 
8 103,6 127,2 158,3 99,4 143,7 134,0 
9 106,6 127,3 156,6 167,1 198,2 240,0 
Alle NSTR-hoofdstukken 74,5 79,5 85,9 70,2 65,8 72,3 

Bron: CBS, Statistiek van de aan-, af- en doorvoer 1984 en 1987, Maandstatistiek Verkeer en Vervoer, nr. 82/7 
en nr. 90/7. 
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Minerale oliën 
Uitsluitend voor de minerale oliën zijn gegevens voorhanden betreffende de 
entrepot-opslag met een Nederlandse herkomst (deze goederenstroom wordt in 
de statistieken met betrekking tot de aan-, af- en doorvoer immers tot de uitvoer 
gerekend). Het is daardoor mogelijk ten aanzien van deze goederen een com
pleet beeld te schetsen van het entrepotverkeer [2]. 
In tabel 3 worden de gegevens over het entrepotverkeer weergegeven. Daaruit 
komt naar voren dat het entrepotverkeer van minerale oliën aanzienlijk groter 
is, dan op grond van de cijfers in tabel 1 mocht worden verondersteld. Dit kan 
grotendeels worden toegeschreven aan de aanzienlijke entrepot-opslag van 
aardolieprodukten vanuit Nederland. Daarnaast omvat de categorie aardolie -
produkten een aantal koolwaterstofverbindingen die in het NSTR-systeem tot 
het NSTR-hoofdstuk 8 worden gerekend. Onder andere hierdoor maar ook door 
de op andere wijze verzamelde gegevens, is de entrepot-opslag met herkomst 
buitenland in tabel 3 hoger dan de entrepot-opslag in tabel 1. 

Tabel 3 - Entrepotverkeer van ruwe aardolie en aardolieprodukten in 1988 (X 1000 ton) 

Entrepot-opslag Entrepot-uitslag 
Herkomst Herkomst Naar Naar 
Nederland buitenland Nederland biiteplaed 

Ruwe aardolie* 44 34.738 3.458 32.383 
Aardolieprodukten 26.815 26.761 18.531 29.221 
Totaal 26.859 61.499 21.989 61.604 

* Inclusief condensaat. 
Bron: CBS, Maandstatistiek van de buitenlandse handel, nr. 89/1. 

Gezien de omvang van de entrepot-opslag van aardolieprodukten met herkomst 
Nederland, kan worden verondersteld dat een deel van de produktie van de 
raffinaderijen via entrepot wordt uitgevoerd. In 1988 bedroeg de entrepot-uitslag 
met een Nederlandse herkomst naar het buitenland 16,5 miljoen ton, tegenover 
een rechtstreekse uitvoer van 24,9 miljoen ton. 
Een deel van de produktie van aardolieprodukten verloopt via de regeling van 
de zgn. actieve veredeling. Dit betekent dat wanneer goederen tijdelijk worden 
ingevoerd om na behandeling weer te worden uitgevoerd, er vrijstelling of 
teruggave van bij invoer verschuldigde rechten wordt verleend. In 1988 werd via 
deze regeling 4,8 miljoen ton ruwe aardolie verwerkt. Het is mogelijk dat bij dit 
veredelingsverkeer tevens entrepots worden ingeschakeld, zekerheid hierover 
bestaat echter niet. 
Een mogelijke verklaring voor het feit dat de minerale oliën zeer sterk in het 
entrepotverkeer zijn vertegenwoordigd, is dat deze goederen hoog belast zijn en 
dat de accijnswetgeving een regeling 'administratieve controle minerale oliën' 
(ACMO) kent die kan samenvallen met een FEMAC. Het is dan ook niet 
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vreemd dat de vi j f in het Rijnmondgebied gevestigde raffinaderijen ieder over 
een FEMAC vergunning beschikken [3]. Daarnaast bevinden zich in dit gebied 
nog 1550 opslagtanks waarvoor entrepotvergunningen zijn afgegeven en be
schikt het opslagbedrijf Paktank over een FEMAC-vergunning [4]. 
Gesteld kan worden dat de Nederlandse entrepotfaciliteiten van belang zijn 
voor de opslag- en industriële functie die Rotterdam speelt in de internationale 
oliehandel. Dat er mogelijkheden zijn om goederen in entrepot bepaalde behan
delingen te laten ondergaan, speelt hier een rol van betekenis. Bij de aardoliepro
dukten is met name de zgn. 'blending' (het mengen van produkten ter verkrijging 
van een bepaald eindprodukt) toegestaan. 

GEBRUIK V A N ENTREPOTS 

Uitsluitend voor de minerale oliën is bekend hoeveel er in entrepot is opgeslagen. 
Ultimo 1988 bedroeg de voorraad minerale olie in entrepot 6,5 miljoen ton. Bij 
andere goederen is de omvang veel geringer maar zal het, zeker wanneer het 
NSTR 9 betreft, gaan om goederen met een hoge waardedichtheid. Koop
man [5] becijferde voor 1985 dat voor de totale doorvoer (entrepot-uitvoer + 
directe doorvoer) NSTR-hoofdstuk 9 een gewichtsaandeel vertegenwoordigde 
van 4 % tegenover een waarde-aandeel van 45 %. Deze verdeling over ver
schillende goederensoorten zal doorwerken in het aantal entrepots, omdat mag 
worden verondersteld dat de entrepot-opslag van hoogwaardige goederen veel 
intensievere handelingen vergt dan de opslag van bulkgoederen. 
In tabel 4 is het aantal entrepots, verdeeld over de verschillende typen, aan
gegeven. Alvorens dieper op deze cijfers in te gaan, dienen enkele opmerkingen 
gemaakt te worden met betrekking tot de betrouwbaarheid ervan. De gegevens 
in tabel 4 dienen allereerst te worden beschouwd als een indicatie van de 

Tabel 4 - Aantallen douane-entrepots en inrichtingen voor douane-opslag in 1984 en 1990 (per 31-12-1984 
en 1-4-1990) 

1984 1990 

Publieke entrepots 7 14 
Particuliere entrepots 253 231 
Fictieve entrepots 174 144 
F E M B A C s 211 
FEMAC's ± 4 0 0 * 268 
Tankparken 34 24 

met aantal tanks 2868 ? 
Koel/vrieshuizen 84 101(1987) 
Graansilo's 90 174(1987) 
Inrichtingen voor douane-opslag 1121 1389 

* Totaal van FEMAC's en F E M B A C s . Eigen schatting aan de hand van 22 inspecties ( N = 26). 
Bron: opgave Ministerie van Financiën en Directie Douane (Rotterdam). 
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aantallen entrepots. Doordat registratie van de aantallen entrepots plaatsvindt 
op basis van door de afzonderlijke acht douane-districten gedane opgaven, 
kunnen interpretatieverschillen ontstaan. Dit speelt vooral een rol bij koel- en 
vrieshuizen en graansilo's, omdat in deze inrichtingen afzonderlijke cellen en 
ruimten bestemd kunnen worden voor douane-opslag of entrepot. Daarnaast 
kunnen zich in tankparken bevindende tanks ingevolge de daarvoor verleende 
vergunning vaak afwisselend worden gebruikt als publiek, particulier, fictief 
douane-entrepot of als accijns-entrepots (entrepots waarin goederen worden 
opgeslagen waarvan uitsluitend de accijns nog niet is betaald). 
Wanneer de aantallen entrepots en inrichtingen voor douane-opslag worden 
vergeleken (tabel 4) dan blijkt dat tussen 1984 en 1990 het aantal inrichtingen 
voor douane-opslag is gestegen, evenals het aantal entrepots met administra
tieve controle. Ook de totalen voor koel- en vrieshuizen en graansilo's wijzen 
op een stijging, een uitsplitsing naar opslag onder entrepot- of douane-opslagre
gime is echter niet mogelijk. 
De stijging van het aantal FEMAC's en FEMBACs wijst erop dat onder
nemingen steeds meer gebruik zijn gaan maken van entrepots. Met name de 
flexibele gebruiksmogelijkheden van deze entrepots zullen daarbij een rol 
hebben gespeeld. Daarnaast speelt mee dat sinds enkele jaren ook opslag- en 
distributiebedrijven met een FEMAC-vergunning mogen werken, waardoor het 
mogelijk werd de voorraadadministratie als een logistieke dienstverlening voor 
verladers aan te bieden. Voorheen kwamen hiervoor alleen bedrijven die eige
naar van de goederen waren in aanmerking. Het zijn vooral de transportbedrij
ven die met hun entrepots kunnen inspelen op de eisen die in de huidige 
internationale distributie van goederen een belangrijke rol spelen. Daarbij kan 
gedacht worden aan leversnelheid en leverbetrouwbaarheid. Deze criteria wor
den met het oog op de in het verschiet liggende Europese eenwording en de 
toenemende ruimtelijke en organisatorische centralisatie van distributie-activi
teiten van steeds groter belang. Doordat in FEMAC's een groot deel van de 
douanehandelingen als verlengstuk van de normale voorraadadministratie door 
de bedrijven zelf kan worden uitgevoerd, zijn zij meer flexibel dan bedrijven die 
gebruik maken van andere entrepots, waar voor iedere handeling de tussen
komst van een douane-ambtenaar vereist is. Bij de flexibiliteit moet ook gedacht 
worden aan de niet strikt plaatsgebondenheid van de opslag onder FEMAC-
regime, en de niet vereiste fysieke scheiding tussen goederen die wel en goederen 
die niet onder dit regime liggen opgeslagen. Bij een FEMBAC is de flexibiliteit 
minder dan bij een FEMAC, echter meer dan bij de overige drie typen van 
entrepots. Verwacht mag worden dat een toenemend aantal internationaal 
opererende vervoerondernemingen van entrepots met administratieve controle 
gebruik zal gaan maken. 
FEMAC's lijken daarnaast ook geschikt om dienst te doen als distributieschakel 
voor internationaal opererende bedrijven. Bij ontwikkelingen als het aanhouden 
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van kleinere voorraden in de logistieke ketens en het concentreren van deze 
voorraden in enkele centrale lokaties, kunnen FEMAC's worden ingepast. Van 
een aantal in de jaren tachtig in Nederland gevestigde buitenlandse bedrijven 
is bekend dat zij gebruikmakend van FEMAC's de Europese markt bedienen 
(bv. Honeywell, Nissan, Rank Xerox, Sony en Mita [6]). Voor een belangrijk 
deel gaat het hier om goederen met hoge waarde, hetgeen in overeenstemming 
is met de eerder geconstateerde stijging van het entrepotverkeer van goederen 
die in NSTR-hoofdstuk 9 zijn ondergebracht. 
De publieke, particuliere en fictieve entrepots behoren tot de meer traditionele 
entrepotvormen. De publieke entrepots spreken misschien het meest tot de 
verbeelding. Traditioneel werden deze door gemeentelijke overheden geëxploi
teerd en waren herkenbaar aan de hoge stenen muren met een bewaakte poort. 
Als vanouds worden ze gebruikt voor hoog belaste goederen als tabak, alcohol 
en goederen van shiphandlers. Met de sluiting van het Gemeentelijk Handels
entrepot in Amsterdam en het binnenkort te sluiten Vrij Entrepot van de 
gemeente Rotterdam verdwijnen de meest karakteristieke representanten van 
dit type entrepot. Hun taak werd, respectievelijk wordt, overgenomen door 
publieke entrepots die worden geëxploiteerd door private ondernemingen. 
Bij de particuliere entrepots zijn relatief veel entrepots aanwezig die worden 
gebruikt ten behoeve van opslag van groenten, fruit, vlees en zuivel. Bij deze 
entrepots speelt het heffingen- en restitutieregime van de Europese Gemeen
schap een rol. Daarnaast worden deze entrepots gebruikt voor de opslag van 
industriële goederen en goederen van shiphandlers [7]. 
Over het gebruik van fictieve entrepots is relatief weinig bekend. Vast staat dat 
daar alleen aangewezen goederen mogen worden opgeslagen, waardoor het 
gebruik enigszins wordt beperkt. 

Uit de tot nu toe gepresenteerde gegevens blijkt dat entrepots in - bijna - alle 
geledingen van een produktiekolom kunnen voorkomen. Z i j kunnen worden 
ingezet ten behoeve van opslag en/of distributie van grondstoffen en eindpro-
dukten. De entrepots kunnen daarbij in directe relatie staan tot industriële of 
internationale distributieve activiteiten. Daarnaast kunnen entrepots ook, 
volgens de intentie van de wetgever oneigenlijk, worden ingezet bij de uiteinde
lijke invoer van goederen. Hiermee wordt bereikt dat de betaling van de bij 
invoer verschuldigde belastingen wordt uitgesteld. Indien we afgaan op de 
CBS-cijfers is de invoer van vervoermaterieel hier een goed voorbeeld van; de 
entrepot-opslag is structureel een factor 3 a 4 groter dan de entrepot-uitvoer. 
Ook bij andere goederen, met name binnen NSTR-9 (zie tabel 1 en het hoofd
stuk 'Gebruik van entrepots'), is dit verschijnsel te onderkennen. De relatief 
hoge belastbaarheid van deze goederen zal hierbij zeker een rol spelen. Ten 
aanzien van NSTR-9 dient echter wel te worden opgemerkt dat het aandeel van 
de entrepot-invoer in de entrepot-uitslag (totaal van entrepot-invoer en entre-
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pot-uitvoer) tussen 1984 en 1988 als tonnage daalde van 63,6% naar 42,2%. 
Deze daling impliceert dat entrepots waar goederen uit NSTR-9 worden opge
slagen van toenemend belang worden voor de Nederlandse internationale distri
butiefunctie. 
Naast deze drie min of meer voor de hand liggende gebruiksmogelijkheden, 
worden entrepots ook ingeschakeld bij de bevoorrading van buiten de terri
toriale wateren gelegen offshore installaties, bunkering en proviandering van 
schepen, vliegtuigen als magazijnen voor tax-free-shops op de luchthaven 
Schiphol. 

Hoewel entrepots primair zijn bedoeld voor de opslag van goederen, mogen met 
deze goederen onder voorwaarde dat de identiteit ervan niet verandert, ook 
bepaalde handelingen worden uitgevoerd. Daarbij kan gedacht worden aan 
handelingen die voortvloeien uit organisatorische aspecten van de goederenver
plaatsingen, zoals het splitsen en/of samenvoegen van partijen goederen met 
daarmee samenhangende activiteiten als uit-, om- en verpakken. Daarnaast is 
het in het licht van moderne logistieke processen belangrijk dat de goederen 
bepaalde behandelingen mogen ondergaan. Voorbeelden hiervan zijn het be
drijfsklaar maken van machines, het herstellen van transportschade en het 
rijpen van bananen. In - waarschijnlijk - uitzonderingsgevallen kan het komen 
tot activiteiten die kunnen woren gekarakteriseerd als eenvoudige assemblage. 

TOEKOMST V A N DE ENTREPOTS 

De Europese Gemeenschap (EG) vormt voor de Lidstaten een douane-unie. Dit 
betekent dat de douane-wetgevingen van de Lidstaten reeds vergaand zijn 
geharmoniseerd. Ten aanzien van de entrepots heeft de EG in deze harmonisatie 
een verdergaande stap gezet door het vaststellen van twee verordeningen. Deze 
verordeningen zullen de nu nog geldende richtlijnen gaan vervangen. Ver
ordeningen zijn in al hun onderdelen verbindend en rechtstreeks van toepassing 
in de Lidstaten (dit in tegenstelling tot richtlijnen die slechts bindend zijn ten 
aanzien van het resultaat). Deze verordeningen staan in de juridische hiërarchie 
boven de nationale wetgeving inzake de douane, hetgeen niet betekent dat deze 
laatste zal verdwijnen. Z i j bli jf t bestaan om onderwerpen als bevoegde per
sonen, procedures en strafsancties te regelen. 
Op de Nederlandse douane-entrepots zijn de Verordening Douane-entrepots en 
de Verordening Vrije zones en Vrije entrepots van toepassing [8]. Een derde 
verordening, de Verordening Binnenbrengen, regelt hoe goederen van buiten de 
EG het grondgebied van de EG moeten worden binnengebracht en de eventueel 
daarop volgende, korte periode van opslag (deze periode valt in de huidige 
Nederlandse wetgeving nog onder de douane-opslag). Deze verordeningen 
zullen nader worden uitgewerkt in zogenaamde toepassingsverordeningen, 
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waarvan de publikatie in 1991 wordt verwacht. Pas dan zal een afgerond oordeel 
kunnen worden gegeven over mogelijke effecten die de nieuwe EG-douanewet¬
geving op het functioneren van de Nederlandse entrepots heeft. Vooruitlopend 
op deze toepassingsverordeningen en het verwachte daadwerkelijk van 'toe
passing' worden van de verordeningen in 1992, kunnen echter wel enige 
algemene tendensen worden aangegeven. 
In tegenstelling tot de nog geldende richtlijnen wordt zowel voor de douane
opslag als voor de entrepots een, door de beheerder bij te houden, voorraad
administratie verplicht gesteld. De in Nederland gangbare administratieve con
trole is, na enige aarzeling door de Europese Commissie, geaccepteerd. Voor het 
bedrijfsleven is het van groot belang dat er niet noodzakelijkerwijs 100% 
zekerheid2 behoeft te worden verlangd bij inrichtingen die onder de Verordening 
Douane-entrepots vallen (dit zijn de huidige Nederlandse inrichtingen voor 
douane-opslag en alle typen fictieve entrepots). Voor de Nederlandse distributie
functie is bovendien van belang dat het aantal in de EG-douane-entrepots 
toegestane behandelingen, is verruimd. Waren in de richtlijn uitsluitend de 
gebruikelijke behandelingen van goederen ter verzekering van hun goede staat 
of ter verbetering van hun prestatie of handelskwaliteit toegestaan, daar is bij 
de verordening aan toegevoegd 'of ter voorbereiding van hun distributie of 
wederverkoop'[9]. In de vrije zones en vrije entrepots (hieronder vallen de 
huidige Nederlandse publieke en particuliere entrepots) is zelfs 'elke... activiteit 
van industriële of commerciële aard of activiteit met het karakter van dienstver
lening' [10] toegestaan. 
Hoewel het er naar uitziet dat er van de nieuwe verordeningen geen dreiging 
uitgaat voor de Nederlandse entrepots, betekent het van toepassing worden 
ervan wel, dat het voordeel dat Nederland nu bezit in de vorm van ruime 
opslagsystemen onder douanetoezicht, grotendeels verdwijnt, omdat een en 
ander ook in andere EG-Lidstaten mogelijk wordt [11]. Tegen de stelling dat de 
voordelen verdwijnen, pleiten echter twee argumenten die zeker op korte en 
middellange termijn de overhand zullen hebben. 
Ten eerste blijven vele douane-bevoegdheden bestaan op een lager niveau dan 
het 'Brusselse'. De afzonderlijke vergunning voor een entrepot, met de daarin 
vermelde voorwaarden, zullen ook in de toekomst worden afgegeven door de 
afzonderlijke douanediensten van de Lidstaten. Dit betekent dat met name de 
Nederlandse douane zijn relatief flexibele houding kan handhaven. 
Ten tweede hebben andere EG-Lidstaten, waarbij voornamelijk moet worden 
gedacht aan de Zuideuropese landen, minder ervaring met douane-regelingen 
die voornamelijk zijn bedoeld voor transitoverkeer of distributie-activiteiten. In 
deze landen wordt entrepot-opslag nog voornamelijk traditioneel gezien als 
opslag van goederen die uiteindelijk in het nationale vrije verkeer zullen worden 
gebracht. Men beziet het douanetoezicht op basis van een bedrijfsadministratie 
dan ook met het nodige wantrouwen. 
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Hoewel de EG-verordenigen belangrijk zijn, is ook van belang dat het 
Nederlandse entrepotsysteem momenteel wijzigingen ondergaat. De douane 
probeert hiermee enerzijds in te spelen op de wensen uit het bedrijfsleven en 
anderzijds de met relatief grote personele inzet gepaard gaande fysieke controle, 
terug te dringen 3. Er is daarom een nieuw type entrepot, het fictief douane-entre
pot met voorraadadministratie in het leven geroepen, dat ten dele de particuliere 
en fictieve entrepots en de douane-opslag zal moeten vervangen. De controle zal 
gedeeltelijk fysiek en gedeeltelijk administratief zijn. Daarnaast zijn er een 
tweetal proefregelingen. Het betreft hier de 'geïntegreerde douaneregeling' en de 
'regeling ten behoeve van goederendistributiebedrijven'. In de eerste regeling zijn 
douaneregelingen opgenomen met betrekking tot vervoer, invoer, opslag 
(douane-opslag en FEMAC), veredeling, doorvoer en uitvoer. Voordeel van 
deze regeling is dat de gehele afwikkeling van douanegegevens in één administra
tie kan worden ondergebracht, hetgeen zowel voor de douane als voor het 
bedrijfsleven aantrekkelijk is. Bij de regeling voor goederendistributiebedrijven 
is er een combinatie van een FEMBAC en de regelingen 'toegelaten 
geadresseerde' en 'toegelaten afzender'. Het is hierdoor mogelijk voor een 
FEMBAC-vergunninghouder ook zelf, zonder tussenkomst van de douane, 
goederen in het vrije verkeer van de EG te brengen. 

CONCLUSIE 

De aanpassingen van het Nederlandse entrepotstelsel wijzen erop dat de douane 
rekening tracht te houden met wensen van het bedrijfsleven. Bij het toenemende 
belang dat gehecht wordt aan logistieke concepten met kwaliteit als just-in-time 
leveringen, is een douane-keurslijf in de vorm van afgesloten opslagruimten en 
alleen door douanebeambten tijdens kantooruren te verrichten handelingen, niet 
bevorderlijk voor een flexibele bedrijfsvoering. De administratieve controle, met 
eventueel daaraan verbonden andere douaneregelingen, maakt het mogelijk 
entrepots te exploiteren zonder dat voor elke douanehandeling daadwerkelijk 
een douane-ambtenaar ter plaatse behoeft te zijn. Voor de entrepotbeheerders 
staat hier tegenover dat zij een administratie moeten voeren, die waarschijnlijk 
op een hoger peil ligt dan voor hun bedrijf strikt noodzakelijk. Hierdoor ontstaan 
extra kosten. 
Dat het bedrijfsleven van deze faciliteiten gebruik maakt, blijkt uit de stijging 
van het aantal entrepots met administratieve controle. Daarnaast mag niet 
onvermeld blijven dat er juist een sterke stijging kan worden geconstateerd bij 
het entrepotverkeer van goederen met een hoge waardedichtheid. Met name 
voor deze goederen moet het transport aan hoge eisen voldoen. 
De aanpassing van de EG-douanewetgeving houdt geen rechtstreekse be
dreiging in voor het Nederlandse entrepotsysteem. Mogelijk kan op langere 
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termijn een toenemende concurrentie worden verwacht als in andere Lidstaten, 
op Nederlandse entrepots gelijkende opslagvormen kunnen worden gereali
seerd. 

Noten 

1. Wanneer goederen in het vrije verkeer worden gebracht, staan zij niet langer onder toezicht van de douane. 
2. Zekerheidsstelling is een financiële borg die bij de douane moet worden gestort ter waarborging van de, over 

de opgeslagen goederen, bij invoer verschuldigde belastingen. 
3. Enerzijds wordt de douane geconfronteerd met een toename van de goederenstromen en het daarmee gepaard 

gaande extra werk, terwijl anderzijds het aantal douaniers met de komst van de Europese binnenmarkt zal 
verminderen. 
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E U R O P A R U B R I E K 

De Europese vervoersintegratie, in het bijzonder: De Spoorwegen 

Prof. Dr. Mr . J . G . W . S I M O N S 

T E N GELEIDE 

Het nagenoeg uitblijven van echt vermeldenswaardige actualiteiten, zelfs met 
een Ministerraadszitting op 30 oktober, geeft weer ruimte om de behandeling 
van de Europese ontwikkeling in de afzonderlijke vervoertakken voort te zetten. 
Nadat de binnenvaart, zeevaart en luchtvaart reeds in eerdere nummers aan bod 
zijn gekomen, is het nu de beurt aan het spoorvervoer. 
In dit ten geleide wel nog de aantekening dat het in het vorige nummer integraal 
opgenomen memorandum van de Nederlandse regering, getiteld 'Europa van het 
transport', na de presentatie in juni op de Europese top in Dublin, ook unaniem 
instemming vond bij de EG-Transportministers. Daarmee gingen ze akkoord 
met het voorstel alles in het werk te stellen om de besluiten op vervoergebied 
betreffende de totstandkoming van de interne markt vóór 1 januari 1992 en de 
overige voorstellen betreffende bijvoorbeeld milieu-eisen en verkeersveiligheids-
aspecten uiterlijk 1 januari 1993 aan te nemen. Het memorandum werd zelfs nog 
aangevuld op het punt van de sociale vooruitgang. Doelstelling wordt expliciet 
ook de verbetering van de arbeidsomstandigheden. 
Maar het desbetreffende rapport van de Ministers aan de Topraad van Rege
ringsleiders in december 1990 zal op deze manier mooier klinken dan het in 
werkelijkheid is. Er tekende zich namelijk heel duidelijk een verschillende ziens
wijze van de Lidstaten af op het terrein van de interne markt en in het bijzonder 
op het punt van de cabotage. Er is een groep liberale landen die de cabotage 
geheel vrij wil maken en een groep restrictieve landen die in deze slechts het 
opheffen van discriminaties voorstaat. 1990 belooft dan ook een interessant 
onderhandelingsjaar te worden. 

BESCHOUWING: DE SPOORWEGEN 

In het artikel 'De EG-spoorwegproblematiek in het licht van de totstandkoming 
van de interne vervoermarkt 1992' van de hand van Ir. W. de Ruiter (Tijdschrift 
voor Vervoerswetenschappen 1988, jaargang 24/3: pp. 219-232) wordt uitge
breid de toestand van de spoorwegen in de EG-Lidstaten, alsmede de bestaande 
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regelingen beschreven. Het zou een herhaling van zetten zijn dat hier weer te 
doen. We zullen deze beschouwing dan ook wijden aan het vervolg ervan en wel 
een recente mededeling met een viertal voorstellen voor rechtsregels van de 
Europese Commissie inzake een Gemeenschappelijk Spoorwegbeleid [Com(89) 
564; Publikatieblad C 34 van 14-2-1990, p. 8]. Hierbij wordt dankbaar gebruik 
gemaakt van teksten uit het advies van de Nederlandse Sociaal-Economische 
Raad in deze, een advies waaraan wij mochten meewerken. 

De Mededeling van de Europese Commissie inzake een Gemeenschappelijk 
Spoorwegbeleid en een viertal voorstellen, te weten: 

a een ontwerp-richtlijn betreffende de ontwikkeling van de spoorwegen in de 
Gemeenschap; 

b een ontwerp-verordening tot wijziging van EG-verordening nr. 1191/69 be
treffende het optreden van de Lidstaten ten aanzien van met het begrip 
openbare dienst verbonden verplichtingen op het gebied van het vervoer per 
spoor, over de weg en over de binnenwateren; 

c een ontwerp-beschikking betreffende de totstandbrenging van een net van 
supersnelle treinverbindingen; 

d een ontwerp-richtlijn tot wijziging van EG-richtlijn nr. 75/130 inhoudende 
vaststelling van gemeenschappelijke voorschriften voor bepaalde vormen van 
gecombineerd vervoer van goederen tussen de Lidstaten. Deze voorschriften 
hangen zo nauw samen dat een aparte behandeling veel herhaling zou 
betekenen. De diverse thema's die worden behandeld komen hier gebundeld 
aan bod. 

HUIDIGE SITUATIE 

De Europese Commissie is vooral bezorgd over de slechte prestaties van de 
spoorwegen in het internationale vervoer, ondanks de in het verleden door de 
initiatieven van de Gemeenschap gecreëerde verwachtingen. De ontwikkeling 
van de internationale diensten werd in feite gehinderd zowel door de strakke 
nationale structuur van de spoorwegondernemingen als door het uiteenlopende 
karakter van de betrekkingen tussen de Staten en de spoorwegondernemingen. 
Getracht wordt antwoord te geven op de vraag, op welke wijze, een, in de 
toekomstige structuur van de Europese vervoersector geïntegreerd, communau
tair spoorwegstelsel kan worden gecreëerd. Met name wil de Mededeling meer 
duidelijkheid scheppen in de toekomstige betrekkingen tussen de spoorweg
ondernemingen en de Staten. Daarnaast moeten de voorwaarden worden ge
creëerd waaronder de technische voordelen van het vervoer optimaal kunnen 
worden geëxploiteerd. 
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Gesteld wordt dat de spoorwegen, hoewel zij door de toename van het weg- en 
luchtvervoer geen leidende positie meer hebben in het inland-vervoer, belangrijk 
blijven in een aantal sectoren, te weten: 

• het vervoer van buikladingen; 
• het personenvervoer over middellange afstand tussen grote bevolkings
centra; 
• het stedelijk vervoer. 

De Europese Commissie verwacht dat ook in de nabije toekomst de positie van 
de spoorwegen in deze sectoren waarschijnlijk belangrijk zal blijven. 

Wel wordt door de Europese Commissie opgemerkt dat voor de twaalf Lidstaten 
gezamenlijk het internationale intra-communautaire goederenvervoer ge
durende de jaren zestig tot 1974 tweemaal zo snel toenam als het bruto binnen
lands produkt, terwijl het aandeel van de spoorwegen in die periode ten opzichte 
van dat van de andere vervoertakken sterk verminderde. Voorts verminderde 
het inter-communautaire goederenvervoer per spoor (in 1974 nog 80 miljoen!) 
tot slechts 65 miljoen ton in 1975. Het niveau van 1975 kon tot 1987 voor de 
spoorwegen gehandhaafd worden (met uitschieters voor 1979-1981 en 
1983-1984), maar het intra-communautair goederenvervoer over zee en over 
land (exclusief pijpleidingen) is in die periode toegenomen met meer dan 50 
procent. Het aandeel van de spoorwegen nam derhalve af van 14 procent in 1975 
tot minder dan 10 procent in 1987. De Europese Commissie meent dat deze 
terugval zijn oorzaak gedeeltelijk vindt in industriële structuurwijzigingen (ach
teruitgang kolen- en staalindustrie). 

Voor wat de toekomst betreft, laat het zich aanzien dat in het algemeen het 
goederenvervoer in de komende jaren sterk zal groeien. Deze groei zal in de 
toekomst moeten worden opgevangen. De Mededeling verstrekt daarover zelf 
geen prognoses, maar volstaat met de opmerking dat hierover voldoende cijfers 
beschikbaar zijn. 
De lezer zou dan kunnen denken aan de studie van het Zwitserse onderzoekbu
reau Prognos (Prognos A G , 1988, Güterverkehrsmarkt Europa, Basel) met 
betrekking tot de toekomst van het goederenvervoer in het jaar 2000, waarin met 
name voor de drie inland-vervoertakken groei wordt voorzien. In deze studie is 
een tweetal varianten onderscheiden, te weten de 2000-A-variant en de 2000-B-
variant. De 2000-A-variant voorspelt voor het Europese goederenvervoer per 
spoor een lichte groei, hoewel er in het marktaandeel ten opzichte van het 
wegvervoer en de binnenvaart sprake is van een zekere achteruitgang. De 
2000-B-variant houdt rekening met de gevolgen van een milieubeleid in het jaar 
2000. Deze variant voorziet voor dat jaar een relatief sterke groei van het 
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goederenvervoer per spoor, maar het wegvervoer blijft in beide varianten de 
grootste vervoerdrager met meer lading dan spoor en binnenvaart tesamen. De 
resultaten van beide varianten zijn opgenomen in de tabellen 1 en 2. 

Tabel 1 (x Imln ton) 

1984 1990 2000 

Weg 229 301 417 
Spoorwegen 98 107 124 
Binnenvaart 203 200 213 

Bron: Prognose internationaal vervoer in West-Europa, variant 2000-A. 

Tabel 2 (xl min ton) 

1984 1990 2000 

Weg 229 301 398 
Spoorwegen 98 107 149 
Binnenvaart 203 200 207 

Bron: Prognose, internationaal vervoer in West-Europa, variant 2000-B. 

Het is evident dat de economische groei een verdere toeneming van de vervoer-
behoefte tot gevolg zal hebben. Hieruit vloeien problemen voort die het streven 
naar een vergroting van het aandeel van de spoorwegen in de voorziening van 
de totale vervoerbehoefte voor de toekomst, rechtvaardigt. Daarnaast houdt 
economische groei, in dat ook op het gebied van de railinfrastructuur de nodige 
uitbreidingsinvesteringen zullen moeten worden gedaan, zulks temeer omdat de 
spoorwegen zich in een duidelijke achterstandspositie bevinden. Omdat de 
infrastructuur in de samenleving een belangrijke voorwaardenscheppende 
functie vervult ten behoeve van het voortbrengingsproces van goederen en 
diensten, zal de overheid aan het op peil houden c.q. de uitbreiding daarvan grote 
zorg moeten besteden. Dit geldt niet alleen voor de infrastructuur ten behoeve 
van de spoorwegen, maar in het algemeen voor de gehele economische infra
structuur. 

Een tweede rechtvaardigingsgrond voor opvoering van de investeringen in de 
spoorweginfrastructuur voor de komende jaren, is hierin gelegen dat de publieke 
opinie thans in toenemende mate vraagtekens plaatst achter de traditionele 
bewering dat uitsluitend 'meer wegen' de oplossing vormen. Wel dient hierbij te 
worden aangetekend dat het achterwege laten van voldoende uitbreidingsinves
teringen in de wegeninfrastructuur, met name in eongestiegebieden met een 
bereikbaarheidsproblemadek, de knelpunten alleen maar vergroot, waardoor 
het voor de hand ligt dat ook voor de toekomst investeringen in wegeninfrastruc
tuur noodzakelijk blijven. 
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Voor wat het personenvervoer betreft, is de situatie meer bevredigend dan bij het 
goederenvervoer. Het aantal door de spoorwegen vervoerde reizigers nam van 
1973 tot 1980 toe van 3,6 tot 3,9 miljard, een groei van 1 procent per jaar. Vanaf 
1980 is het aantal reizigers stabiel gebleven. Dit wordt toegeschreven aan een 
gestadige toename van het aantal reizigers in het stads- en streekvervoer en aan 
een sterke toename van het aantal reizigers in de binnenlandse intercitytreinen, 
waardoor de afname van het aantal reizigers in het traditionele spoorwegvervoer 
over middellange afstanden wordt gecompenseerd. 
Het internationale reizigersvervoer vertoont sedert 1980 een jaarlijkse terug
gang van 2 procent. 

PROBLEMEN VOOR DE SPOORWEGEN 

De spoorwegen van de Gemeenschap kenmerken zich door hun sterke gebon
denheid aan hun nationale structuur, ondanks de internationale organisaties 
(Interfrigo en Intercontainer bijvoorbeeld). Hierdoor ontbreekt een manage
ment om het vervoer van begin- tot eindpunt te beheren. De Europese 
Commissie vindt het duidelijk van communautair belang dat geen belemmerin
gen worden opgeworpen om het vervoer over het gehele grondgebied van de 
Gemeenschap te verrichten. De Lidstaten zullen onderscheid moeten maken 
tussen hun positie als eigenaar van de spoorwegen en die van afnemer van 
spoorwegdiensten. 

Ook de financiële toestand van de spoorwegen levert in toenemende mate 
problemen: sterk groeiende tekortposities van de spoorwegondernemingen, over 
de gehele linie in het bijzonder in het goederenvervoer. In werkelijkheid wordt 
het verschil tussen de ontvangsten en de kosten van de spoorwegmaat
schappijen beïnvloed door een groot aantal factoren, met name door: 

• de mate waarin openbare diensten worden vergoed; 
• de omzetting van in het verleden ontstane tekorten in kapitaal; 
• de aan de spoorwegen opgelegde beperkingen betreffende de prijsvorming en 
het verrichten van openbare diensten. 

Volgens de Europese Commissie zouden in theorie de communautaire voor
schriften inzake de compensatie van de openbare-dienstverplichtingen van de 
spoorwegen het beroep op vreemd vermogen overbodig moeten maken. In de 
praktijk bli jkt echter dat bij een groot aantal spoorwegondernemingen het 
vreemd vermogen tot grote bedragen is aangegroeid. Zo hadden de Duitse 
spoorwegen in 1988 een vreemd vermogen van ongeveer 20,9 miljard Ecu met 
daarmee verband houdende rentelasten van 1,5 miljard Ecu; de Franse spoor
wegen hadden toen een schuld van 11,6 miljard Ecu. 
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Voor een doeltreffende exploitatie van de spoorwegen is van essentieel belang 
dat de kapitaalstructuur in overeenstemming is met de reële huidige waarde van 
de activa en dat er voldoende kapitaal beschikbaar is voor investeringen en voor 
vernieuwing van activa. 
Een volgende probleem heeft betrekking op de capaciteit. Voor de meeste routes 
beschikken de spoorwegen over reserve- of extra capaciteit, die tegen geringe 
kosten in dienst kan worden gesteld. 
In de sector van het personenvervoer rijden de treinen op de meeste verbin
dingen te traag om met de andere vervoervormen te kunnen concurreren. In 
sommige gevallen moeten geheel nieuwe verbindingen worden aangelegd. Der
gelijke nieuwe verbindingen vormen een belangrijk onderdeel van het plan dat 
door de Gemeenschap van Europese Spoorwegen in 1989 is gepubliceerd (Voor
stellen voor een Europees hoge-snelheidsnet, Brussel, 1989). 

Alleen door de aanleg van deze nieuwe snelspoorverbindingen zal de Gemeen
schap in staat zijn om een geïntegreerd spoorwegsysteem te ontwikkelen dat vrij 
is van de beperkingen die voortvloeien uit de tot dusverre ongecoördineerde 
methode. Ook voor het goederenvervoer per spoor zullen voor vele hoofdverbin
dingen nog technische aanpassingen noodzakelijk zijn (bijvoorbeeld aan
passingen van spoorbreedte en netspanning). 
Het ontbreken van een duidelijke verdeling van de activiteiten tussen de staat 
en de spoorwegonderneming beperkt de reële mogelijkheden voor internationale 
samenwerking tussen spoorwegmaatschappijen; het duidelijkst komt dit tot 
uitdrukking in de tariefsystemen. De goedkeuring daarvan wordt meer bepaald 
door nationale belangen dan door het commerciële beleid van de spoorweg
ondernemingen. Daarbij komt dat de druk van de nationale administraties op 
de commerciële en functionele besluitvorming van de spoorwegmaatschappijen 
in de praktijk een reëel probleem is voor internationale samenwerking. 
Een geharmoniseerde afbakening van de rol van de staat en van de onderneming 
in het spoorwegstelsel van de EG zal meer duidelijkheid moeten brengen over 
de mogelijkheden, zowel voor de samenwerking tussen de Staten als voor de 
samenwerking en de concurrentie tussen de ondernemingen. 

EEN NIEUWE SPOORWEGORGANISATIE 

Het toekomstige communautaire spoorwegbeleid dient uit te gaan van de 
volgende beginselen: 

• beschikbaarheid van de spoorweginfrastructuur van de Gemeenschap: elke 
erkende exploitant van spoorvervoer moet vrije toegang kunnen hebben tot de 
nationale spoorweginfrastructuur; de internationale maatschappijen moeten 
over doorvoerrechten beschikken; 
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• met betrekking tot de eigendom van de infrastructuur: de Lidstaten moeten 
de nationale ondernemingen toestaan de infrastructuur onder de bepaalde voor
waarden te exploiteren; de spoorwegen moeten op gelijke voet met de andere 
vervoertakken betalen voor het gebruik ervan. Het onderbrengen van de ver
voerdiensten en de exploitatie van de infrastructuur in twee afzonderlijke afde
lingen zou kruislingse subsidiëring moeten voorkomen; 
• ten aanzien van de openbare dienstverlening: de Lidstaten moeten de volle 
verantwoordelijkheid op zich nemen voor het leveren van openbare diensten, 
met name door het sluiten van contracten met exploitanten van spoorwegver
voer; 
• met betrekking tot de spoorwegondernemingen: de Lidstaten moeten het 
statuut van erkend exploitant van vervoerdiensten per spoor of spoorweginfra
structuur vaststellen en onder meer instaan voor hun autonomie (met name ten 
aanzien van het beheer, technische bekwaamheid, de bestuurlijke onafhanke
lijkheid en de gezondheid van de financiële structuur); 
• ten aanzien van openbare spoorwegondernemingen: de Lidstaten moeten 
zorgen voor de institutionele, economische en financiële herstructurering van de 
bestaande openbare spoorwegondernemingen, met name door het klimaat te 
scheppen waarin zij zich aan de nieuwe toestand kunnen aanpassen. 

ONTWIKKELING INFRASTRUCTUUR 

Het beleid van de Gemeenschap inzake vervoerinfrastructuur beoogt een ont
wikkeling van de verschillende vervoernetten die beantwoordt aan de gestegen 
goederen- en personenvervoerbehoefte van de toekomstige interne markt. De 
belangrijkste aspecten zijn: 

• de gecoördineerde ontwikkeling van een geïntegreerd communautair spoor
wegnet met behulp van de diverse beschikbare financiële instrumenten; 
• de bevordering van de internationale ontwikkeling van hoge-snelheidsverbin-
dingen, met name door de installatie van een net van grote lijnen. 

Het is van belang de grootst mogelijke zorg te besteden aan de coördinatie van 
het geheel om tot een coherent spoorwegsysteem te komen. Daartoe zal eerst 
moeten worden nagegaan in hoeverre het mogelijk is: 

• de bestaande lijnen aan het hoge-snelheidsverkeer (200-225 km/uur) aan te 
passen; 
• nieuwe lijnen voor zowel reizigers- als goederenvervoer (gemengd vervoer) 
aan te leggen, hetgeen met zich meebrengt dat hellingen moeten worden beperkt; 
• speciale lijnen voor reizigersvervoer aan te leggen die minder hoge inves
teringen vergen dan lijnen voor gemengd vervoer. 
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Ook de technische parameters van infrastructuur en uitrustingen dienen te 
worden geharmoniseerd met het oog op een onderlinge compatibiliteit van het 
geheel. De Gemeenschap levert dan een financiële bijdrage tot een verwezenlij
king van de schakels met lagere rendabiliteit. 

Op korte termijn moeten de bestaande controlesystemen worden aangepast, 
zodat treinen de nationale grenzen zonder problemen kunnen passeren. Op 
middellange en lange termijn moet een compatibel beheerssysteem worden 
opgezet, waarbij gebruik gemaakt wordt van de meest moderne technieken op 
het gebied van telecommunicatie en informatietechnologie met het doel een 
operationele eenheid van het Europese spoorwegnet tot stand te brengen en 
zodoende tot een pan-Europees net te komen. 

GECOMBINEERD VERVOER 

Allereerst zij hier opgemerkt dat de term 'gecombineerd vervoer', zoals gebruikt 
in de EG-regels, verwarrend is. Immers het species 'gecombineerd vervoer' is 
afgeleid van het genus 'intermodaal vervoer'. Een ander afgeleid species daarvan 
is het 'gebroken vervoer'. Het vervoer van containers door opeenvolgende ver
voermiddelen behoort in wezen tot het gebroken vervoer, maar wordt volgens 
de Europese regelgeving echter tot het gecombineerd vervoer gerekend, hetgeen 
overigens in de praktijk een goede zaak is, (nl. voorloper in de liberalisatie en 
deregulering op de vervoertakken afzonderlijk). De eerste communautaire wet
geving op dit gebied dateert van 1975 (richtlijn nr. 75/130) waarmee gemeen
schappelijke voorschriften zijn vastgesteld om het gecombineerd rail/weg
vervoer - en later ook van andere vormen van gecombineerd vervoer - van 
goederen tussen de Lidstaten te bevrijden van kwantitatieve beperkingen 
(quota) en waarbij bepaalde administratieve formaliteiten (vergunningen) zijn 
afgeschaft. Sinds 1982 is het mogelijk om op grond van een verordening, de 
ontwikkeling en zelfs de exploitatie van die technieken te steunen. 

Ook het probleem van het vervoer over de Alpen wordt onderkend. Di t transit-
vervoer steeg van 27 miljoen ton in 1970 tot ongeveer 56 miljoen ton in 1985. Het 
aandeel van het wegvervoer steeg van 5 tot 30 miljoen ton; het spoorvervoer is 
gestegen van 21,6 miljoen naar 25,9 miljoen ton. Het marktaandeel van de 
spoorwegen viel terug van 81 procent naar 46 procent. 
Zowel Oostenrijk als Zwitserland streven ernaar de komende jaren de vervoer
capaciteit bij de spoorwegen te vergroten, hetgeen ook een verdere verbetering 
van het spoorwegnet in de Gemeenschap en nieuwe terminals voor alle vormen 
van gecombineerd rail-wegvervoer vereist. 
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Het gecombineerd vervoer dient volgens de Europese Commissie commercieel 
aantrekkelijker te worden gemaakt. Hiertoe zijn vereist: 

• verbetering van de spoorweginfrastructuur en een vergroting van het profiel 
van vrije ruimte, indien het gebruik van wagons met een lage laadvloer onvol
doende resultaten oplevert; 
• kostenverlaging door een snellere omloopsnelheid van de wagons en een 
optimale organisatie bij de terminals; 
• verbetering van de algemene omstandigheden: opheffing van het verbod op 
niet-begeleid vervoer, aanpassing van de belastingheffing in verband met het 
rail/wegvervoer, de invoering van marktprijzen, maatregelen om het gebruik van 
het gecombineerd vervoer door vervoerders voor eigen rekening te stimuleren, 
vrachtcompensatie, enz.. 

Met betrekking tot de toegang tot de markt wordt van essentieel belang geacht 
dat alle vervoerders van de Gemeenschap, ongeacht hun nationaliteit, gemach
tigd worden trajecten over de weg te verrichten als onderdeel van intra-commu-
nautair gecombineerd vervoer. Ook de prijzen van internationaal gecombineerd 
vervoer moeten worden geliberaliseerd. Tenslotte meent de Europese 
Commissie dat voor wegvoertuigen, die voor het gecombineerd vervoer worden 
ingezet, geharmoniseerde fiscale maatregelen moeten worden getroffen, omdat 
zij minder op de weg rijden en tegelijk een recht betalen voor het gebruik van 
de spoorweginfrastructuur. 

TOTSTANDBRENGING V A N EEN NET V A N SUPERSNELLE TREIN
VERBINDINGEN 

Supersnelle treinverbindingen dienen tot stand te komen in het kader van een 
Europees net dat de gebruikers kwaliteitsdiensten zal kunnen bieden. De daar
voor geschikte gedeelten van dat net dienen eveneens voor supersnelgoederen-
vervoer te kunnen worden gebruikt. 

Er zou een comité moeten worden ingesteld ten behoeve van de ontwikkeling 
van het supersnelle spoorwegnet, samengesteld uit twee vertegenwoordigers van 
elke Lidstaat en voorts uit door de Europese Commissie op grond van hun 
deskundigheid benoemde personen en zo nodig ook vertegenwoordigers van bij 
de ontwikkeling van het net betrokken derde landen. De Raad zou overeenkom
stig de procedure van artikel 75 van het EG-Verdrag, het schema van het 
toekomstige spoorwegnet, alsmede het tijdschema voor de komende vijftien jaar 
voor de aanleg van de verbindingen waaraan voorrang moet worden gegeven, 
moeten vaststellen. 
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D U I D E L I J K E R MARKTVERHOUDINGEN 

Een belangrijke aanzet tot duidelijker marktverhoudingen wordt gegeven door 
de financiële verantwoordelijkheid inzake de spoorweginfrastructuur over te 
dragen aan de overheid en de exploitatie van de vervoerdiensten in handen te 
geven van spoorwegondernemingen. Deze gedachte, die overigens niet nieuw is, 
wordt geformuleerd in de Mededeling en wordt geregeld in de ontwerp-richtlijn 
betreffende de ontwikkeling van de spoorwegen in de Gemeenschap. 
Vermoedelijk ligt als overweging hieraan ten grondslag dat de verantwoordelijk
heid voor structuur en omvang van nationale infrastructuurnetwerken (landwe
gen, waterwegen en spoorwegen) primair bij de overheid zou dienen te berusten, 
terwijl de exploitatie van de vervoerdiensten zou moeten worden overgelaten 
aan het stelsel van ondernemingsgewijze produktie. Dit geldt in het bijzonder 
waar deze vervoerdiensten op een markt worden verricht in concurrentie met 
andere particuliere ondernemingen. 
Het is dan noodzakelijk dat een scheiding wordt aangebracht tussen enerzijds 
aanleg, onderhoud en beheer van de railinfrastructuur en anderzijds de exploita
tie van de railvervoerdiensten zelf. Een zodanige scheiding kan zeker bijdragen 
tot het scheppen van duidelijker marktverhoudingen in het vervoer. 

T O E G A N K E L I J K H E I D VAN H E T SPOORWEGNET VOOR D E R D E N 

Een interessante gedachte, verwoord in de Mededeling en in de ontwerp-richtlijn 
betreffende de ontwikkeling van de spoorwegen, is de mogelijkheid ook aan 
andere dan de nationale spoorwegondernemingen toegang te verlenen tot de 
nationale infrastructuurnetten. Dit zou betekenen dat daarmee een stap zou 
worden gezet om de historisch gegroeide koppeling tussen aanleg en gebruik van 
de spoorweginfrastructuur te doorbreken. Wellicht heeft de Europese Commis
sie hier aanvankelijk gespeeld met het voornemen het spoorwegnet van de 
Gemeenschap als geheel niet alleen voor de nationale spoorwegonderneming 
maar ook voor derden (inclusief buitenlandse en niet-spoorwegondernemingen) 
geheel onafhankelijk van elkaar toegankelijk te maken, maar zij is daar later op 
teruggekomen door toch weer van derden een afhankelijkheid met de desbe
treffende nationale spoorwegmaatschappijen in te bouwen. Het loslaten van de 
'onafhankelijkheidsoptie' is te betreuren, omdat door een vrije toegankelijkheid 
van (nationale) spoorwegnetten van de landen van de Gemeenschap door der
den de concurrentiepositie van de spoorwegen in Europees verband wezenlijk 
zou kunnen worden verbeterd. Ook zou daarmee de bestaande afhankelijkheid 
tussen spoorwegondernemingen onderling kunnen worden doorbroken. In de 
huidige omstandigheden worden immers de voorwaarden om zich te kunnen 
vestigen als spoorwegonderneming en de toegang tot de nationale infrastruc-
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tuurnetten door de Lidstaten vastgesteld, waardoor die onderlinge afhankelijk
heid tussen Staten en spoorwegondernemingen feitelijk geen verandering onder
gaat. Helaas wordt dit patroon met deze ontwerp-richtlijn betreffende de ont
wikkeling van de spoorwegen niet doorbroken: de nationaal-erkende spoor
wegondernemingen kunnen op grond van de ontwerp-richtlijn slechts met toe
stemming van een door de overheid van een andere Lidstaat erkende partner 
op het net van die Lidstaat worden toegelaten. De Europese Commissie heeft 
zo met dit voorstel een belangrijke kans gemist. Wel kan daarbij worden bedacht 
dat bij het toegankelijk maken van de spoorweginfrastructuur voor derden, 
rekening gehouden moet worden met de technische kenmerken die inherent zijn 
aan het spoorwegsysteem. De produktietechnische verantwoordelijkheid dient 
evenwel, om voor de hand liggende redenen van bijvoorbeeld spoorveiligheid, 
steeds bij het betrokken facilitair technisch railbedrijf te berusten. Overigens zij 
opgemerkt dat ook nu reeds, zowel in het internationale reizigers- als in het 
internationale goederenvervoer, treinen rijden waarvan het commerciële risico 
niet bij de spoorwegen zelf, maar bij derden berust. 
Kortom, veel vormen zijn denkbaar - ze worden zelfs sporadisch reeds toe
gepast en/of verder ontwikkeld - waarin derden, dat wil zeggen andere dan de 
spoorwegondernemingen zelf, al dan niet onderling of met de spoorwegonder
nemingen concurrerend, commercieel en/of financieel bij de spoorwegexploitatie 
worden betrokken. Deze op zich gunstige ontwikkeling is evenwel nog onvol
doende en dient waar mogelijk verder te worden gestimuleerd. 

SCHULDSANERING 

Voor het realiseren van een samenhangend gemeenschappelijk vervoerbeleid is 
het nodig dat voor de vervoertakken gelijke startvoorwaarden worden ge
creëerd. In dat verband dient bijzondere aandacht te worden besteed aan een 
oplossing van de schuldenproblematiek van de spoorwegen. 
Vastgesteld mag worden dat de schuldsanering van de spoorwegen één van de 
hoofdproblemen is, waarvoor nog steeds geen oplossing is gevonden. Een bij
drage aan schuldsanering van de spoorwegen zou kunnen worden bereikt door 
deze zoveel mogelijk te ontdoen van bedrijfsvreemde lasten. In elk geval zal 
dienen te worden voorkomen dat geen nieuwe, bedrijfsvreemde lasten ontstaan. 
Daarnaast moet worden gedacht aan een vermindering van bestaande be
perkingen in de commerciële vrijheden, opdat de spoorwegen, evenals andere 
ondernemingen, in staat worden gesteld op een gezonde basis op de vervoer
markt te opereren. 
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H E T S T R E V E N NAAR COMMERCIËLE AUTONOMIE 

Het is evident dat de spoorwegondernemingen nimmer verantwoordelijkheden 
kunnen aanvaarden voor hun ondernemingsresultaat, zolang overheden van 
Lidstaten op grond van veelal bedrijfsvreemde overwegingen ingrijpen in delen 
van bedrijfsvoering van de spoorwegen. De communautaire regelgeving zou dan 
ook mede ten doel moeten hebben de overheden de bevoegdheden te ontnemen 
om, op grond van dit soort overwegingen, in te grijpen in de bedrijfsvoering. 
Mocht dit evenwel niet mogelijk blijken, dan zou erover kunnen worden gedacht 
om de spoorwegen financiële compensatie te (blijven) bieden voor de hen uit dit 
overheidsingrijpen voortvloeiende economische nadelen. De vaststelling van de 
hoogte van deze compensatie dient evenwel aan duidelijke regels te worden 
gebonden. 
Spoorwegondernemingen kunnen hun marktpositie versterken door het aan
gaan van joint-ventures danwel het overnemen van ondernemingen. Uiteraard 
zullen de hieraan verbonden risico's binnen iedere spoorwegonderneming op het 
geëigende niveau moeten kunnen worden getoetst. Overigens zullen zowel de 
communautaire als de nationale mededingingsregels borg ervoor dienen te staan 
dat zich geen ongewenste ontwikkelingen zullen voordoen. Er zijn echter geen 
redenen de ondernemingsvrijheid in deze te beperken. 

SLOTOPMERKINGEN 

De mededelingen en voorstellen van de Europese Commissie getuigen van grote 
bezorgdheid voor de toekomst van het spoorvervoer in Europa. Hoe nijpend de 
situatie is, laat - om een Nederlands voorbeeld aan te halen - het onlangs 
uitgekomen 'Toekomstplan voor het goederenbedrijf; Rail 21 Cargo' zien. Het 
begint met de constatering dat 'het NS-goederenvervoer in een verliessituatie is 
beland, die in gelijke omstandigheden, blijvend geacht moet worden. Vanuit 
bedrijfseconomisch oogpunt zou afbouw van het goederenbedrijf dan ook nood
zakelijk zijn'. 
Doch er is volgens de NS nog uitzicht op succes, wanneer... de overheid de 
financiële verantwoordelijkheid voor de infrastructuur overneemt en het be
drijfsleven inclusief de andere vervoertakken meewerken in samenwerkings
vormen. 
Het zou niet verbazen dat deze noodklok van de Nederlandse Spoorwegen ook 
voor de andere spoorwegmaatschappijen misschien nog wel harder luidt. 
Terecht heeft de Europese Commissie dan ook met haar mededeling aan de 
noodklok getrokken en met haar voorstellen de weg aangegeven hoe uit de 
huidige situatie, die zonder uitzicht is, kan worden gekomen. 
Het is nu aan de nationale overheden, als lid van de Vervoerministerraad, de 
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zware consequenties van hun verantwoordelijkheid te nemen. Zo niet, dan zal 
de financiële strop van verliesafdekking voor diezelfde overheden in de toekomst 
ongecontroleerd zijn werk doen. 



S T A T I S T I S C H E R U B R I E K 

Drs. J. S C H A L E N 

In deze statistische rubriek ditmaal een eerder in het 
jubileumnummer van de 'Maandstatistiek Verkeer en Vervoer' 
opgenomen artikel over verkeersongevallen. De cijfers zijn 
geactualiseerd. 

V E R K E E R S O N G E V A L L E N 

Drs. F.W.M. Hendrikx 

INLEIDING 

De ontwikkeling van de verkeersonveiligheid is een actueel thema. Ook beleids
matig gezien staan de gegevens over verkeersonveiligheid in de belangstelling. 
Voor een groot aantal gemeenten kan het terugbrengen van de verkeersonveilig
heid financiële consequenties hebben in het kader van de 'Actie-25 

De statistische waarneming van de verkeersongevallen is een in principe een
voudige zaak. De uitwerking ervan is echter gecompliceerd. Met name de 
afbakening van hetgeen tot verkeersongeval wordt gerekend en de hiaten in de 
registratie van ongevallen waarbij slechts licht gewonden vallen, zijn probleem
gebieden. 
Analyse van verkeersongevallengegevens en ontwikkelingen in de verkeers
onveiligheid moet met grote voorzichtigheid gebeuren, vanwege de complexiteit 
van de ongevalsprocessen en de veelheid van factoren die de omvang van het 
aantal verkeersslachtoffers beïnvloeden. 
In dit artikel wordt aandacht besteed aan globale ontwikkelingen in de verkeers
onveiligheid. Aan een van de meest kwetsbare groepen in het verkeer, de 
kinderen, is een aparte paragraaf gewijd. 
In de eerste paragraaf wordt ingegaan op de problemen die kleven aan het meten 
van de verkeersonveiligheid. 
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HET M E T E N V A N DE VERKEERSONVEILIGHEID 

Wijze van registratie 
Sedert de jaren dertig stelt het CBS een statistiek samen over verkeerson
gevallen op de openbare weg. Tot 1975 was ook de aan de statistiek ten grond
slag liggende administratieve verwerking van registratieformulieren in handen 
van het CBS. 
Vanaf dat moment vindt de administratieve verwerking plaats door een afzon
derlijke instantie: de Dienst Verkeersongevallen Registratie (VOR) van het 
Ministerie van Verkeer en Waterstaat. Reden voor oprichting van de VOR was 
onder meer de behoefte aan zeer gedetailleerde plaatsbepalingen van ongevallen 
t.b.v. lokale analyses (black spot analyses). Hiertoe heeft de VOR een gedetail
leerd lokatienetwerk ontwikkeld, waarin alle wegen met plaatsbepalende ken
merken zoals huisnummers e.d. zijn opgenomen. De VOR levert permanent 
gegevens aan het CBS over alle ongevallen waarbij persoonlijk letsel optreedt. 
Het CBS houdt een schaduwregistratie bij van de dodelijke ongevallen (ca. 1.400 
per jaar), waardoor het mogelijk is systematische registratiefouten op te sporen 
en naar de VOR terug te koppelen. Bij deze schaduwregistratie wordt gebruik 
gemaakt van de VOR-gegevens, aangevuld met gegevens van de ANP-Nieuws-
dienst en de parketten van het Openbaar Ministerie. 
De volledigheid waarmee ongevallen worden geregistreerd, is sterk afhankelijk 
van de ernst van het ongeval. 

• De dodelijke ongevallen worden nagenoeg volledig geregistreerd. 
• De ongevallen als gevolg waarvan personen in ziekenhuizen worden opge
nomen, worden in vrij grote mate geregistreerd: ±10%. 
• De overige ongevallen met gewonden worden slechts in beperkte mate gere
gistreerd ca. 20 %. 
• Ongevallen waarbij uitsluitend materiële schade optreedt, worden door het 
CBS niet gepubliceerd. 

De sterk verschillende registratiegraden hebben tot gevolg dat in de huidige CB S 
publikaties steeds meer de nadruk wordt gelegd op gegevens over de eerste twee 
categorieën. De incomplete registratie van met name de ongevallen waarbij 
alleen gewonden vallen, is het gevolg van de gekozen informatiebronnen: de 
verbaliserende instanties en de wegbeheerders. 
Indien bv. een ongeval wordt afgewikkeld zonder inschakeling van de politie, 
dan wordt ook geen verkeersongevallenregistratieset ingevuld. Daarmee zal het 
ongeval buiten de registratie blijven. Met name indien de verwondingen van 
lichte aard zijn en bij eenzijdige ongevallen komt deze situatie vrij frequent voor. 
Bij tijdreeksanalyses over lange perioden moet daarnaast nog rekening worden 
gehouden met een enige malen ingrijpend gewijzigd verbaliseringsbeleid van de 
politie. 
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Beperkingen in de gebruikte meeteenheden 
Voor globale beschouwing van de verkeersonveiligheid wordt in het algemeen 
(de ontwikkeling in) het aantal ongevallen, verkeersdoden of gewonden 
genomen. 
De aantallen kunnen afhankelijk van de doelstelling per subcategorie, gespecifi
ceerd zijn. 
Deze meeteenheden hebben een aantal beperkingen. 

• Bij vergelijking in de t i jd speelt de ontwikkeling van de omvang van bevol
kingsgroepen een rol. 
De mate en aard van verkeersdeelname van verschillende categorieën verkeers
deelnemers kan zowel als momentopname als in de t i jd zeer verschillend zijn. 
• Verbeteringen van de medische technieken en hulpverlening kunnen een 
substitutie veroorzaken van verkeersdoden naar verkeersgewonden. Zeker 
indien de analyse zich uitstrekt over een relatief lange periode, kan dit effect een 
rol van betekenis spelen. 
• Ongevallen waarbij alleen personen gewond geraakt zijn, worden verre van 
volledig geregistreerd. Schattingen hierover gaan uit van maximaal 25 % (SCEV, 
1988). 
Nu is het wel zo dat de registratie toeneemt naarmate de ernst van de ver
wondingen stijgt. Voor slachtoffers die in een ziekenhuis worden opgenomen, 
wordt de registratiegraad geraamd op ca. 70 % (SWOV, 1988). 
• De groep gewond geraakte personen is zeer heterogeen en bevat enerzijds 
personen bij wie de verwonding beperkt is tot enkele schaafwonden, anderzijds 
personen die tengevolge van een ongeval nooit meer tot hun normale func
tioneren in de maatschappij kunnen terugkeren en vaak tot een levenslange 
invaliditeit zijn veroordeeld. 
De gewonden die in een ziekenhuis worden opgenomen, worden relatief goed 
geregistreerd. In CBS-cijfers wordt, waar mogelijk, naast het totale aantal 
gewonden steeds het aantal in ziekenhuizen opgenomen gewonden vermeld. 
Hierbij dient te worden bedacht dat deze categorie qua letsel meer overeenstemt 
dan de categorie die alle gewonden omvat, maar nog steeds tamelijk heterogeen 
is. 
• Bij de registratie van gedode personen spelen definitiekwesties een niet 
onaanzienlijke rol. Zo wordt momenteel discussie gevoerd over de vraag of 
personen die zelfmoord plegen in het verkeer of waarvan een hartinfarct aan een 
ongeval ten grondslag ligt, wel of niet als verkeersdode geregistreerd dienen te 
worden. 

De huidige gang van zaken is, dat personen van wie wordt vastgesteld dat de 
primaire doodsoorzaak een hartaanval is of bij wie duidelijk van vooropgezette 
zelfmoord sprake is, buiten de registratie van de verkeersslachtoffers worden 
gehouden. 
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Er bestaan twijfels, of dit de juiste procedure is. De bedoelde groepen zijn 
immers niet volledig te elimineren omdat de primaire doodsoorzaak meesten
tijds niet kan worden vastgesteld. De populatie van verkeersdoden is derhalve 
nauwelijks meer exact vast te stellen. 
Het niet meer buiten de registratie houden van bedoelde groepen, zou een 
toename van het aantal verkeersdoden met ca. 4 % betekenen. 

• De kwetsbaarheid van de oudere leeftijdscategorie is beduidend groter dan 
die van de overige leeftijdsgroepen. Statistisch wordt dit vertaald met 'letaliteit': 
het aandeel gedode personen in het totale aantal verkeersslachtoffers. Bij de 
leeftijdsgroep boven 65 jaar is de letaliteitsfactor ongeveer 4 maal zo hoog als 
het gemiddelde van de overige categorieën. 

Daadwerkelijke ontwikkelingen in de verkeersonveiligheid kunnen worden op
gespoord door voor bepaalde groepen verkeersdeelnemers de maat 'aantal 
doden of gewonden per 100 min afgelegde kilometers' te berekenen. Deze maat 
houdt immers rekening met verschillen in mobiliteit op de verschillende meet
momenten of bij verschillende groepen verkeersdeelnemers. 
De eerstgenoemde beperking in deze paragraaf is hiermee ondervangen. 
Ter illustratie: 
Het aantal verkeersdoden in de leeftijdsgroep 15-24 jaar is tussen 1970 en 1989 
gedaald van 811 naar 401. 
Een zeer forse afname, te meer indien wordt bedacht dat de omvang van het 
aantal personen in deze leeftijdsgroep in deze periode is toegenomen. 
De verkeersdeelname van deze groep personen was in 1970 echter totaal afwij
kend van die in 1989. Hoewel er over 1970 geen nauwkeurige prestatiecijfers 
beschikbaar zijn, kan aan de hand van de verschillen in voertuigparken wel 
worden verondersteld dat de mobiliteitspatronen danig zullen afwijken. Zo 
bedroeg het totale aantal personenauto's in 1970: 2,5 miljoen, tegen 5,4 miljoen 
in 1989. Voor het aantal bromfietsen zijn deze cijfers: 1,9 miljoen in 1970 en 
0,5 miljoen in 1989. Dit betekent dat er een enorme substitutie heeft plaats
gevonden van bromfietsbezit naar autobezit en daaruit voortvloeiend ook van 
bromfietsgebruik naar autogebruik. Uit de spaarzame gegevens over het ver-
voermiddelenbezit naar leeftijdsklasse, kan geconcludeerd worden dat deze 
verschuiving ook voor de groep 15-24 jaar heeft plaatsgevonden. 
Het aantal doden per 100 min in het verkeer afgelegde kilometers bedraagt in 
de leeftijdsgroep 15-24 jaar voor de bromfiets: 10 en voor de personenauto: 2,5. 
Hieruit kan geconcludeerd worden dat zulke verschuivingen in de wijze van 
verkeersdeelname wellicht de hoofdoorzaken vormen voor de soms drastische 
verschillen in aantallen verkeersdoden. 
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GLOBALE ONTWIKKELINGEN 

Het aantal verkeersdoden is in de laatste twee decennia sterk gedaald. 
Minder sterk daalde het aantal ongevallen en het totale aantal gewonden. 
Beleidsmaatregelen die de daling mede hebben beïnvloed zijn onder meer: 

• de invoering van de 1 november-wet in 1974 waarna het rijden onder invloed 
van alcohol afnam; 
• de invoering van de draagplicht voor de veiligheidsgordel per 1 juni 1975; 
• de verplichting tot het dragen van de bromfietshelm per 1 februari 1975. 

Grafiek 1 - Omwikkeling verkeersongevallen en ontwikkeling verkeersdoden 1970 = 100. 

Deze laatste maatregel heeft tevens het gebruik van de bromfiets als vervoer
middel afgeremd en als zodanig een dubbele bijdrage aan de verkeersveiligheid 
geleverd. De bromfiets staat immers te boek als een relatief onveilige wijze van 
verkeersdeelname. 
Bij de neerwaartse ontwikkeling van het aantal verkeersdoden hebben uiteraard 
nog meer factoren een rol gespeeld. Met name de veranderde wijze van verkeers
deelname in zijn algemeenheid en de verbetering van de hulpverlening en 
medische mogelijkheden kunnen worden genoemd. 

De daling van het aantal verkeersdoden is niet bij alle leeftijdsgroepen even 
groot. Zo is de relatieve teruggang in het aantal verkeersdoden het sterkst bij 
de allerkleinsten in onze samenleving (zie grafiek 2). Zelfs indien gecorrigeerd 
zou worden voor de verschillen in omvang van de groepen in de verschillende 
jaren, blijven deze verschillen nagenoeg geheel gehandhaafd. 

549 



Grafiek 2 - Verkeersdoden naar leeftijdsklasse 1970 = 100. 

~ 1 ' i <~ 1 1— 
1S7Q 1975 1930 1987 

Ongevallen in relatie tot verkeersdeelname 
Om verschillende groepen in de bevolking of verschillende landen te vergelijken, 
wordt het aantal ongevallen en verkeersslachtoffers vaak gerelateerd aan het 
aantal inwoners. Het aantal doden of gewonden per 1000 inwoners dient dan 
als maatstaf. 
Sedert een aantal jaren relateert het CBS echter het aantal doden aan het aantal 
afgelegde kilometers. Dit kan gebeuren per vervoermiddel, per leeftijdsgroep, 
naar geslacht of naar uur van de dag. 
De exacte maat die hierbij gebruikt wordt is: 
'aantal verkeersdoden per 100 min afgelegde km's. 
Tussen de vervoerwijzen onderling maar ook in de t i jd gezien, zijn de verschillen 
aanzienlijk; zie tabel 1. 

Tabel 1 - Doden per 100 min in het verkeer afgelegde km's. 

1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 

Autobestuurders 0,8 0,8 0,8 0,8 0,7 0,6 0,6 
Autopassagiers 0,8 0,7 0,7 0,6 0,7 0,5 0,5 
Motorfietsers 9,2 9,5 8,0 7,0 5,9 5,6 6,3 
Bromfietsers 8,2 8,8 6,9 7,8 7,9 7,1 9,3 

Fietsers 2,8 2,6 2,4 2,3 2,3 1,9 2,1 
Voetgangers 6,8 5,3 4,8 5,8 3,8 4,7 4,2 
Overigen 0,3 0,3 0,2 0,3 0,2 0,2 0,3 
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De ontwikkeling bij de motorfietsgebruikers springt het meest in het oog. In zes 
jaar t i jd daalt het berekende quotiënt tot de helft. 
Hierbij passen twee opmerkingen: steeds meer motorrijders bezitten eveneens 
een personenauto, in 1985 ca. 65 %, waardoor in de wintermaanden minimaal 
van de motorfiets gebruik gemaakt wordt. Bovendien stijgt de gemiddelde 
leeftijd van motorfietsbezitters. 

De grootste verschillen in aantal doden naar afgelegde kilometers treden op 
indien de uurgroepen met elkaar worden vergeleken. 
Het gemiddelde over de periode 1983 t/m 1989 bedraagt dan: 

Tabel 2 - Doden per 100 min afgelegde km's naar uur van de dag 1983-1989. 

0-4 4-7 7-9 9-12 12-16 16-18 18-20 20-24 

14,4 1,3 0,6 0,8 0,9 0,9 1,2 1,6 

In de nachtelijke uren is het aantal doden per 100 min km's ongeveer 10 maal 
zo hoog als overdag. 
Ook naar leeftijd treden forse verschillen op. Zie tabel 3. 

Tabel 3 - Doden per 100 min km's naar leeftijdsgroep 1983-1989. 

12-14 15-17 18-19 20-24 25-39 40-64 65 en ouder 

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

De leeftijdsgroep 65 jaar en ouder springt er duidelijk uit in negatieve zin. 
Conclusies uit deze verschillen moeten met de nodige voorzichtigheid getrokken 
worden. De grote verschillen in gebruikte vervoerwijzen vormen al een gedeelte
lijke verklaring voor de verschillen in de berekende ratio. 
Voor de leeftijdsgroep 65 jaar en ouder speelt de grotere letaliteit een rol. 
In tabel 4 is de letaliteit per leeftijdsgroep weergegeven. 

Tabel 4 - Letaliteit per leeftijdsklasse (1989). 

0-4 5-14 15-17 18-19 20-24 25-39 40-64 65 en ouder 

Slachtoffers 688 4701 8022 4802 7717 10627 9807 4783 
w.v. doden 22 93 100 83 218 283 321 336 
Letaliteit (%) 3,2 2,0 1,2 1,7 2,8 2,7 3,3 7,0 
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Kinderen in het verkeer 
Als categorie verkeersdeelnemers staan de jongeren blijvend in de aandacht. Uit 
grafiek 2 kon reeds worden afgelezen dat de daling in aantal verkeersdoden 
relatief het sterkst is bij de leeftijdsgroepen 0-4 jaar en 5-14 jaar. In tabel 5 zijn 
nog enkele gegevens over deze daling weergegeven: 

Tabel 5 - Relatieve daling van het aantal verkeersdoden. 

Aantal doden Aantal doden 1989 t.o.v. 1970 1989 t.o.v. 1970 
in 1970 in 1989 gecorrigeerd 

0- 4 jaar 140 22 16 20 
5-14 jaar 319 93 29 38 

15-24 jaar 811 401 49 47 
25-64 jaar 1263 604 48 34 
65 jaar en ouder 648 336 52 37 
Totaal 3181 1456 46 40 

Bij een vergelijking van 1989 ten opzichte van 1970 moet in het oog worden 
gehouden dat de omvang van de diverse bevolkingscategorieën in verschillende 
mate is gewijzigd. 
Indien hiervoor wordt gecorrigeerd, worden de verschillen kleiner, maar de 
0-4-jarigen blijven qua de daling de meest gunstige groep (zie tabel 4). De groep 
5-14-jarigen bli jkt nu echter geen uitzondering meer. De verklaring hiervoor is, 
dat de bovenmatige afname in absolute aantallen in hoofdzaak wordt veroor
zaakt door de afnemende omvang van deze bevolkingscategorie. 
Een gedetailleerde analyse van de verkeersonveiligheid van kinderen kan slechts 
in beschrijvende zin plaatsvinden. Indien wordt gezocht naar verklaringen, 
ontbreken de relaties met verkeersdeelname. Over de verkeersdeelname van 
kinderen jonger dan 12 jaar zijn nauwelijks gegevens bekend. In de bestaande 
mobiliteitsonderzoeken ontbreken de gegevens over deze categorie. In 1986 
heeft wel een proefonderzoek plaatsgevonden naar de mobiliteit van deze groep. 
Omdat dit slechts een peilmoment betreft, kunnen geen analyses worden gedaan 
naar de effecten van een veranderde verkeersdeelname op het aantal verkeers
doden bij deze groep. Wel blijkt dat het merendeel van de gemaakte ver
plaatsingen door de groep 0-4-jarigen plaatsvindt als autopassagier. Dit 
betekent dat alle inspanningen die in de laatste jaren zijn gedaan om de verkeers
veiligheid van auto-inzittenden te verhogen, positieve effecten gehad kunnen 
hebben. Een vergelijking van het aantal doden naar wijze van verkeersdeelname 
voor de twee jongste leeftijdsgroepen, laat echter zien, dat in absolute zin de 
grootste winst behaald is bij de voetgangers van 0-4 jaar en fietsers en voet
gangers van 5-14jaar. Aan de grote winst bij de 0-4-jarige voetgangers zal de 
steeds meer toegepaste scheiding, tussen gebieden en straten met een woon
functie en straten met een verkeersfunctie, ongetwijfeld debet zijn. 
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Tabel 6 - Verkeersdoden naar wijze van deelname. 

0-4 jaar 5-14 jaar 

1970 1989 1970 1989 

Auto-passagier 31 11 38 16 
Fiets-bestuurder 6 3 152 48 
Fiets-passagier 3 1 2 3 
Voetganger 94 7 112 20 
Overig 6 0 15 6 
Totaai 140 22 319 93 

Ook bij de jongeren is het aantal verkeersdoden relatief sterker gedaald dan het 
totaal gewonde personen (zie tabel 7). 

Tabel 7 - Gewonden in het verkeer. 

1970 1989 1989 t.o.v. 1970 Idem gecorrigeerd 

0- 4 jaar 1514 666 44 

% 

57 
5-14 jaar 7100 4608 65 86 

Gecorrigeerd voor de veranderde omvang van de leeftijdscategorieën daalt het 
aantal gewonden beduidend geringer dan het aantal verkeersdoden. 
Hierbij dient opgemerkt te worden, dat verschillen in registratiegraad tussen 
1989 en 1970 een vertekening kunnen geven. 
De categorie 'gewonden' is zeer heterogeen van samenstelling en uit dien hoofde 
eveneens moeilijk vergelijkbaar. De betere maat 'gewonden opgenomen in het 
ziekenhuis', is over 1970 helaas niet beschikbaar. 

SLOT 

De verkeersongevallenstatistiek in brede zin, blijft een onderwerp waaraan vele 
aspecten kleven. 
De wijze van registreren en het bepalen van een meeteenheid voor de verkeers
onveiligheid is niet eenvoudig. 
Er moet bovendien worden gewaakt voor een 'waardevrije-statistiek'. De 
registratie, door belanghebbende bij de uitkomsten van de registratie, is geen 
ideale situatie. 
Het uitspraken doen over ontwikkelingen in de verkeersonveiligheid is verre van 
eenvoudig door de complexiteit van de aan ongevallen ten grondslag liggende 
processen. 
Bij analyse van ontwikkelingen in de verkeersonveiligheid moet grote zorgvul-
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digheid betracht worden in de wijze waarop alle relevante factoren worden 
meegewogen. 
Analyse vereist derhalve een zeer specifieke deskundigheid. Met name de 
Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersonveiligheid (SWOV) is hier
voor uitstekend toegerust. Ongevallen gebeuren als gevolg van deelname aan het 
verkeer, de integratie van de gegevens over de verkeersdeelname, zoals deze 
beschikbaar komen uit het Onderzoek Verplaatsingsgedrag (OVG), kunnen de 
analyse van de verkeersonveiligheid in de toekomst verder verdiepen. 

Literatuur 

SWOV, 1988, De verkeersonveiligheid in 1986. Stichting Consument en Veiligheid, Stichting Wetenschappelijk 
Onderzoek Verkeersveiligheid, Rijksuniversiteit Leiden, 1988, Ongevallen in Nederland. 

Noot 

1. Indien het aantal verkeersslachtoffers in een gemeente over een termijn van v i j f j a a r met tenminste 26 % daalt, 
ontvangt deze gemeente hiervoor een premie. 

Indexcijfers behorende bij de grafieken 1 en 2 1970 = 100. 

Grafiek 1 Grafiek 2 

Jaar Aantal Aantal Doden per leeftijdsklasse 
ongevallen doden 0-4 5-14 15-24 25-64 +65 

1975 88,9 72,9 50,7 69,0 71,1 73,2 80,4 
1980 83,8 62,8 17,8 55,8 74,7 57,6 71,1 
1985 71,9 45,2 12,9 25,7 49,9 47,3 51,7 
1989 74,8 45,8 15,7 29,1 49,4 47,8 51,8 
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NEA M E D E D E L I N G E N 

NEA TRANSPORTONDERZOEK E N -OPLEIDING 

Met ingang van 1 januari 1991 zal NEA een nieuwe'achternaam' gaan voeren. 
In plaats van de lange verklarende tekst 'Centrum voor onderzoek advisering 
en onderwijs op het gebied van verkeer en vervoer' zullen de werkzaamheden 
van NEA per die datum kortweg worden omschreven met 'transportonderzoek 
en -opleiding'. 
De activiteiten van NEA blijven ongewijzigd gericht op onderzoek, advisering 
en opleiding op het brede terrein van verkeer, vervoer en logistiek. 

O N D E R W I J S A C T I V I T E I T E N 

Training in Griekenland 

Dit najaar is een trainingsprogramma van start gegaan op het gebied van verkeer 
en vervoer, bestemd voor de Athens Urban Transport Organisation. 
Het programma strekt zich uit over 3 jaar en is gericht op drie managementni
veaus, namelijk senior management, middle management en operational mana
gement. De eerste cursussen werden in november en december gegeven. 

Training personeelsvervoerplannen 
In vervolg op het bij NEA ontwikkelde adviesprodukt Vervoerplannen is een 
driedaagse training opgezet voor functionarissen die te maken krijgen met de 
coördinatie van vervoerstromen in het woon-werkverkeer. 
Via inleidingen en oefeningen wordt de deelnemer inzicht gegeven in de proble
matiek van het opstellen en uitvoeren van vervoerplannen en de taken van de 
vervoercoördinator. De eerste training vindt plaats op 29 en 30januari en 
6 februari a.s. Nadere informatie: J. Waayer (070-3988400). 

O N D E R Z O E K A C T I V I T E I T E N 

Opties voor een toekomstig binnenvaartbeleid van de europese gemeenschappen 
Het streven van de Europese Commissie naar deregulering heeft in de binnen
vaart nog niet tot wezenlijke veranderingen geleid. In deze transportsector 
bestaan naast elkaar deelsectoren met een hoge mate van marktregulering en 
deelsectoren met een nagenoeg volledig vrije mededinging. De brede opvatting 
luidt dat elke verandering op dit moment wordt bemoeilijkt door de huidige 
situatie van overcapaciteit, waarbij de bedrijfsrendementen zwaar onder druk 
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staan. Dit heeft geleid tot een EG-verordening, volgens welke de betrokken 
landen werken aan een Europees gecoördineerde sloopregeling voor oude 
tonnage, onder gelijktijdige beperking van de toevoeging van nieuwe eenheden 
aan de vloot. 
De Commissie ziet zich nu geplaatst voor de vraag welk toekomstig binnen-
vaartbeleid zij dient te voeren in de jaren na deze saneringsmaatregelen. Z i j 
heeft aan NEA, samen met het Duitse onderzoekbureau PLANCO, een daarop 
gericht onderzoek in opdracht gegeven. Aan de orde komen de essenties van de 
huidige situatie en de ontwikkelingen die daaraan vooraf gingen; de kern
problemen van de sector waarvoor toekomstig beleid oplossingen dient aan te 
dragen; alternatieve beleidsscenario's en hun voor- en nadelen. De beleidsalter
natieven dienen gericht te zijn op een versterking van de concurrentiekracht en 
verbetering van de rendementspositie. Dit alles in overeenstemming met de 
algemene beleidslijnen t.a.v. het milieu en de economische orde en concurrentie
verhoudingen in het Europa van na 1992. 

AIM SE (Advanced Integrated Motorway System in Europe) 
De International Road Federation (IRF) heeft NEA gevraagd, met mede
werking van het Franse Scetauroute-ISI de aanzet tot het AIMSE-project te 
geven. Met dit project wordt beoogd, op basis van economische en demografi
sche ontwikkelingen, de toekomstige behoefte aan weginfrastructuur in Oost- en 
West-Europa in kaart te brengen. Het onderzoek heeft geresulteerd in een 
ontwerp voor een snelwegennetwerk voor de jaren 2000-2010. 
In het onderzoek is ruim aandacht gegeven aan efficiency van verkeersstromen, 
veiligheid en aan technische, ecologische en financiële aspecten. De Engelse of 
Franse versie van het rapport kan bij NEA worden besteld. 

Milieu en mobiliteit 
In het rapport Milieu en Mobiliteit worden de resultaten beschreven van een 
onderzoek in opdracht van de Nederlandse Vereniging van Wegenbouwers 
(NVWB). Hierin worden een aantal mogelijke beleidsstrategieën, gericht op een 
vermindering van het energiegebruik en de uitstoot van milieu-onvriendelijke 
stoffen in het verkeer, op hun potentiële effectiviteit getoetst. De in beschouwing 
genomen strategieën voor zowel het personen- als het goederenvervoer zijn 
gericht op efficiencyverbetering (carpooling), substitutie (openbaar vervoer, bin
nenvaart) en kwaliteitsverbetering (schonere motoren). 
Het rapport kan worden aangevraagd bij de NVWB, Postbus 85820, 2507 C M 
's-Gravenhage (tel. 070-3644810). 
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C O N F E R E N T I E E U R O P E S E I N F R A S T R U C T U U R P O L I T I E K 

Op 17 en 18 januari 1991 organiseert ESTI (een Europese vereniging van 
onderzoek- en onderwijsinstituten op het gebied van transport) een conferentie 
over de toekomst van de Europese infrastructuurpolitiek. 
Aan de orde komen vraag en aanbod van Europese vervoermfrastructuur en de 
effecten van de milieudoelstellingen hierop. Tijdens deze conferentie worden 
diverse onderzoeksresultaten op dit terrein gepresenteerd. Voor nadere infor
matie ESTI, 15 Rue de la Charité, B-1040 Brussel (tel. 09-3222196251). 

POSTACADEMISCH ONDERWIJS 

Voor de eerste maanden 1991 staan de volgende cursussen op het programma: 

• 'Openbare Verlichting' op 22, 23 en 24 januari o.l.v. dr.ir. D.A. Schreuder 
• 'Luchtvracht vanuit logistiek perspectief op 6, 7 en 8 februari o.l.v. 
prof.dr. H.B. Roos 
• 'Geografische informatiesystemen (GIS); praktische toepassingen in verkeer 
en vervoer' op 6, 7 en 8 februari o.l.v. prof.dr. H.J. Scholten 
• 'Infrastructuurnetwerken; nationaal en internationaal' op 28 februari en 
1 maart o.l.v. prof.dr. P. Nijkamp en prof.dr. P. Rietveld. 
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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 l'Infrastructure des Transports 

1969 2 Honderd Jaren Akte van Mannheim 

1972 extra Nationale Integrale Verkeers- en Vervoersstudie 
nummer 

1974 2 Zeevaart 
4 Goederenvervoer 

1975 1 Tweede Nationale Luchthaven 
2 Zeevaart 
3 Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Ordening 
4 Rijn-Main-Donau-Verbinding 

1976 1 Rijn-Schelde-Verbinding 
2 Vaarwegen 
3 Ruimtelijke Ordening 
4 Beleidsinformatiesystemen voor het 

Goederenvervoer 

1977 1 Ontwikkelingen Verkeer en Vervoer in België 
2 World Conference on Transport Research 
3 Vervoersbesluitvorming en Vervoersanalyse; 

Capita Selecta 

1978 1 Structuurschema Verkeer en Vervoer 
3 Transport en Energietoekomst 
4 Verkeer en Vervoer in Streek en Stad; 

Waarheen? 

1979 1 Transport in Ontwikkelingslanden 
3 Scheepvaart 
4 Openbaar Personenvervoer 
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Jaargang Nummer Onderwerp 

1980 1 Vervoer in Crisis 
2 Vervoer en Energie 
3 Haventarief Politiek 
4 Binnenvaart 

1981 1 Luchtvaart 
3/4 Vervoers- en Haveneconomie: tussen Actie en 

Abstractie 

1982 2 Transport via Buisleidingen 
3 Grensformaliteiten 
4 Logistics for Survival 

1983 2 Goederenvervoerbeleid 
4 Personenvervoerbeleid 

1984 2 Werken in het Vervoer 
4 Informatica en Transport 

1985 2 De Economische Betekenis van het Vervoer 
3 De Ontwikkeling van de Vervoerswetenschappen 

1986 2 Scheepvaart: Beleid in Beweging 
3 Gecombineerd Vervoer 
4 De Grote Operaties 

1987 2 Zeehavenbeleid in België en Nederland 
3 Hoge Snelheidslijnen in Europa 
4 Ontwikkelingen in de Luchtvaart 

1988 2 Strategie Informaties 
3 Interne Vervoermarkt 1992 
4 Transport problems in some developing countries 

1989 2 Infrastructuur 
4 De visie van verladers op de Europese transportmarkt 

in het licht van '1992' 

1990 1 Milieu en goederenvervoer 
2 Telecommunicatievoorzieningen 
3 Ontwikkelingen in de luchtvracht 
4 Verkeer en vervoer in de regio 
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