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Een woord vooraf 
Deze aflevering van het Tijdschrift Vervoerswetenschap levert een katern 

waarin aandacht wordt geschonken aan het thema: Verkeers- en 
Vervoersmanagement. 

Welke maatregelen worden bedacht en uitgewerkt om de mobiliteit van 
personen en goederen in goede banen te leiden? 

Van der Zwart en De Mol geven na een korte inleiding omtrent het lange
termijnbeleid voor verkeer en vervoer in Nederland een beschouwing over de 
mogelijkheden van verkeersbeheersing op het hoofdwegennet. 

Voor de verkeersbeheersing zijn scenario's opgesteld. De werking van de 
beoogde maatregelen wordt in proefprojecten getoetst. Voor een goede 
verkeersbeheersing zal een goede samenwerking met lagere overheden nodig zijn. 
De constatering dat bij de uitvoering van de verkeersbeheersing op het 
hoofdwegennet de mogelijkheden van coördinatie over de landsgrenzen heen 
belangrijk zijn, verdient nadere uitwerking. 

De Rooy beschrijft de voortgang in het parkeerbeleid zoals die zich de laatste 
decennia in Nederland heeft voorgedaan. Tot ongeveer 1970 werd vooral de vraag 
naar parkeergelegenheid als uitgangspunt genomen, daarna gaat de ontwikkeling 
meer in de richting van een sturend parkeerbeleid. Beschreven wordt hoe een 
beleidsproces voor parkeerbeleid er in de praktijk uit kan zien, waarbij de 
verantwoordelijkheid zoveel mogelijk bij de burgers zelf ligt. 

Chen en Van der Knaap gaan samen met Van Sonderen en Van Vliet uitvoerig 
in op de methodiek hoe een goed plan tot stand te brengen voor het woon
werkverkeer van de eigen werknemers, eventueel in samenwerking met andere 
bedrijven of organisaties. In een vervoerplan wordt voor ieder individu aangegeven 
met welke vervoerwijze het beste kan worden gereisd.Verschillende verbeteringen 
van de methodiek worden nagestreefd. De integratie van het openbaar vervoer en 
het private vervoer over de weg wordt thans in de planningmethodiek geïntrodu
ceerd. 

In het themakatern is voorts nog opgenomen een artikel van Klooster en 
Wilbers inzake de waardering van reistijd. Ingegaan wordt op het verschil in 
waarderingen tussen reistijdverliezen en reistijdwinsten.In de kosten-
batenanalyses die door de overheid worden gehanteerd bij de evaluatie van 
infrastructurele werken zou het aanbeveling verdienen het onderscheid tussen 
tijdwinsten en tijdverliezen aan te brengen. 

Buiten het themakatern, - maar toch gerelateerd aan het verkeers- en 
vervoersmanagement - vragen Tieleman en Van Oostroom zich af onder welke 
condities het reizigersbedrijf van de Nederlandse Spoorwegen (NS) rendabel kan 
worden en tevens een bijdrage kan leveren aan de doelstelling van het Tweede 
Structuurschema Verkeer en Vervoer, te weten: een duurzame samenleving. 

Bepleit wordt een beleid waarin de variabele kosten van het gebruik van zowel 



het openbaar vervoer als van de personenauto ln hun onderlinge verband wordt 
gezien. Het gebruik van lease- en zakenauto's wordt uiterst kritisch beoordeeld. 

Voor wat betreft de vaste rubrieken gaat de Europarubriek in op de Europese 
vervoerintegratie, i n het bijzonder de veiligheid op zee. De Statistische Rubriek 
tenslotte behandelt de grote verschillen tussen het toerisme van nu en dat van 
ruim tien jaar geleden. Er wordt een beschouwing gegeven over de periode 1980 
tot en met 1991, waarbij voornamelijk het vliegtoerisme naar een aantal klassieke 
zonbestemmingen onder de loep wordt genomen. 

De Redactie 



Verkeersbeheersing op het 
nederlandse hoofdwegennet 
drs F.J.M. de Mol and J.C. van der Zwart, Ministerie van Verkeer en Waterstaat 

AfosSYtSCt 
Traff ic m a n a g e m e n t on Dutch H i g h w a y s 
An essential goal in Dutch transport policy is to guarantee a good accessibility within the 
perspective of a sustainable society. 
This goal is especially important for the western part of the country (the Randstad) with its 
mainports Rotterdam and Amsterdam (Schiphol) and its European hinterland connections. 
Traffic grows at a higher rate than transport infrastructure expands. 
This article deals with the potential effects of traffic management; a set of coherent 
instruments aimed at maximizing traffic f low and traffic safety, given the existing 
infrastructure. 
What are the Dutch experiences, what approach has proved to be most effective and what 
wil l be the policy in the nineties? 

Het Nederlandse lange-termljnbeleid voor verkeer en vervoer is vastgelegd in 
het Tweede Structuurschema Verkeer en Vervoer (1990). Kernthema is het 
garanderen van een goede bereikbaarheid binnen het perspectief van een 
duurzame samenleving. 

Door de groeiende verkeersvraag komt de bereikbaarheid steeds meer onder 
druk te staan. De bereikbaarheidsproblemen spitsen zich vooral toe rond de grote 
steden in het Westen en op enkele belangrijke achterlandverbindingen. De 
verkeersgroei is sneller gegaan dan de uitbreiding van de infrastructurele 
voorzieningen om in deze vraag te voorzien. Dit verschijnsel doet zich niet alleen 
voor bij het wegverkeer maar ook bij de spoorwegen en de luchtvaart. 

Dit artikel richt zich op de weginfrastructuur en dan vooral het hoofdwegen
net. Centraal staat de vraag op welke wijze de wegbeheerder ervoor kan zorgen 
dat, gegeven de bestaande weginfrastructuur, de bereikbaarheid en veiligheid 
maximaal kunnen worden gewaarborgd. 

We hebben het dan over verkeersbeheersing: maatregelen om de 
verkeersstromen actief te beïnvloeden of te sturen teneinde de infrastructuur 
onder (dreigende) congestieomstandigheden optimaal te laten functioneren. 

Welke ervaringen zijn hiermee inmiddels opgedaan, welke aanpak is het meest 
effectief en wat zullen de beleidsaccenten in de komende jaren zijn? 

Verkeersbeheersing in het perspectief van een duurzame samenleving 
De Nederlandse regering heeft ook bij het verkeers- vervoersbeleid bewust 

gekozen voor een duurzame samenleving. De keuze voor een duurzame 
samenleving betekent enerzijds dat de bereikbaarheid voor personen en goederen 
voldoende gewaarborgd bli jf t en anderzijds dat bewust grenzen worden gesteld 
aan de externe effecten van het verkeer en vervoer. Bij ongewijzigd beleid zal de 
automobiliteit landelijk gezien ten opzichte van 1986 met 70% groeien. Het 
Nederlandse beleid is erop gericht deze groei landelijk te beperken tot 35%. Een 
groot deel van deze aanvaardbaar geachte groei van het autoverkeer zal 
plaatsvinden op het hoofdwegennet, dat reeds op veel plaatsen in capaciteit tekort 
schiet. 

Uitbreiden van de infrastructuur door het aanleggen van nieuwe schakels en 
verbreding van bestaande wegen vindt plaats, maar kost echter niet alleen de 
nodige miljarden maar vergt ook veel t i jd. Tussen het moment van de keuze voor 
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een nieuwe verbinding en de daadwerkelijke ingebruikname ervan ligt al snel 5 a 
10 jaar. Het is dan ook van cruciaal belang dat de infrastructuur die we nu 
hebben en die op veel plaatsen de eerstkomende jaren niet zal worden uitgebreid, 
kan blijven functioneren. 

Verkeersbeheersing biedt hiertoe interessante mogelijkheden. 

Het congestieprobleem nader bezien 
Congestie is gebonden aan knelpunten. Het verkeer in de file is bezig met aan 

te schuiven in de richting van het knelpunt. Dit proces van aanschuiven naar een 
knelpunt bl i jkt onstabiel te verlopen. Het kenmerkt zich door een rupsachtige 
beweging van optrekken, gevolgd door afremmen, in combinatie met verdunning 
van het verkeer op de ene en verdichting op de andere plaats. De füevorming en 
de onstabiele verkeersafwikkeling die daar mee gepaard gaat, doet de kans op 
ongevallen beduidend toenemen. De verkeersveiligheid komt dus in gevaar. 
Ongevallen veroorzaken weer nieuwe vertragingen. 

Indien de file zich vormt op een wegvak met knooppunten kan de file 
uitstralen naar aansluitende wegvakken en spreken we van blokkades. 

Overal waar deze files zich uitstrekken tot wegvakken waarover ook verkeer 
rijdt dat het knelpunt - dat de congestie veroorzaakt - niet behoeft te passeren, 
raakt verkeer dat er in wezen niets mee te maken heeft bij de congestie betrokken. 
Daardoor wordt er als het ware een versterkingsfactor gezet op de eigenlijke 
verkeershinder zoals die veroorzaakt wordt door het knelpunt. Ook zal, doordat de 
extra stromen nu ook in de file-opbouw meedoen, de file-omvang sneller toenemen 
dan zonder dit effect, met kans op weer nieuwe blokkades. Zodra files dus uit het 
isolement van het eigen knelpunt groeien, treedt door de liggrng in het netwerk 
een zelfversterkend proces in werking dat zeer bedreigend is voor de functie van 
het netwerk: de prestatie van het netwerk daalt, op een moment dat de capaciteit 
het hardste nodig is. 

Betrouwbaarheid: een kwaliteitseis in de knel 
Naast capaciteitsoverwegingen zijn er ook andere goede redenen voor 

verkeersbeheersing. Deze redenen liggen deels in de sfeer van de milieubelasting; 
stilstaand en voortdurend optrekkend en afremmend verkeer veroorzaakt 
aanzienlijk meer uitstoot van schadelijke stoffen dan normaal rijdend verkeer. 
Ook in termen van veiligheid zijn er aanwijzingen dat er een kritisch gebied bij 
hoge dichtheden is, waarin relatief veel voorkomende kleine verstoringen een 
toenemende kans op ongevallen veroorzaken. Het is dus zaak niet alleen te 
voorkomen dat files andere rijrichtingen gaan hinderen, maar er ook voor te 
zorgen dat de overgang van filevrij verkeer naar fileverkeer zo beheerst en veilig 
mogelijk verloopt. Verder zijn er ook argumenten van "gebruikscomfort": de beter 
voorspelbare reis- en wachttijden en geringere bestuurdersinspanning, die pleiten 
voor een beter beheerste, gestabiliseerde verkeersafwikkeling. 

De voorspelbaarheid van de reistijd van individuele verplaatsingen, de 
betrouwbaarheid dus, neemt bij een toenemende belastinggraad zeer snel af. 
Tegelijkertijd stelt de maatschappij voortdurend hogere eisen aan de planning van 
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menselijke activiteiten en productieprocessen. De gevolgen hebben daardoor niet 
alleen betrekking op het opgelopen tijdverlies, er zijn vele vervolgconsequenties die 
ook in rekening gebracht moeten worden variërend van uitgestelde vergaderingen 
tot verstoringen in productieprocessen. De onzekerheid die gepaard gaat met 
congestie veroorzaakt doorgaans nog meer hinder dan de feitelijke vertragingen. 
De onzekerheid noopt bedrijven ertoe marges in te bouwen, bijvoorbeeld het 
aanhouden van reservecapaciteit. In strak geregelde logistieke processen blijken 
onregelmatigheden vaak ernstiger dan de zuivere vertraging. Soms zijn deze 
vermijdingskosten hoger dan de directe vertragings- en schadekosten. Met de 
groei van het autoverkeer nemen niet alleen ernst en aantal van files toe, ook de 
dagelijkse fluctuaties worden steeds groter. Dit betekent dat de gevolgen van 
onbetrouwbaarheid steeds groter worden. 

"Iedereen is gelijk, maar sommigen zijn gelijker dan anderen": 
doelgroepen 
In files staan alle verkeerscategorieën "democratisch" naast en achter elkaar. 

In het Structuurschema is de vraag gesteld of alle gebruikersgroepen op gelijke 
wijze de gevolgen van congestie moeten ondergaan. Die vraag is ontkennend 
beantwoord. In de verkeersafwikkeling dienen het economisch belangrijke verkeer 
(goederenvervoer en zakelijk verkeer), het openbaar vervoer en carpoolers een 
selectieve behandeling te krijgen. Hieronder sommen wij beknopt de belangrijkste 
redenen op. 

Nederland heeft zijn welvaart voor een belangrijk deel te danken aan de 
ligging aan belangrijke verkeersaders van Europa. Het behouden en versterken 
van de daarop gebaseerde transport- en distributiefunctie van Nederland, naast 
de rol als vestigingsplaatsfactor voor internationale ondernemingen, is een 
belangrijk doel van het regeringsbeleid. 

De economische schade als gevolg van congestie ligt momenteel rond de ƒ 1 
mld. Hiervan heeft 10% betrekking op het goederenvervoer, 60% op het zakelijk 
verkeer en 30% op het overige verkeer. Het verbeteren van de verkeersafwikkeling 
voor het economisch belangrijke verkeer zal leiden tot een vermindering van de 
directe vertragingskosten en de concurrentiepositie ten opzichte van het 
buitenland verstevigen. 

Het openbaar vervoer staat voor de uitdagende opgave om de komende 
decennia een kwalitatief hoogwaardig produkt aan te bieden en af te zetten. 
Snelheid, regelmaat en betrouwbaarheid op overstaprelaties zijn daarvan een 
essentieel onderdeel. Hinder als gevolg van congestie (toenemende reistijd, 
afnemende betrouwbaarheid) is funest voor de kwaliteit van het openbaar vervoer. 

Wat het carpoolen betreft, bevat het SW-I I een breed scala aan maatregelen 
om het autogebruik terug te dringen. Het bevorderen van carpoolen is er één van. 
De verwachting is dat naast andere prikkels zoals parkeerfaciliteiten en financiële 
regelingen ook tijdwinst en betrouwbaarheid een belangrijke stimulans zullen zijn 
om te gaan carpoolen. 



Zijn er oplossingen denkbaar? 
Nadelige netwerkeffecten zoals hierboven beschreven, zijn in principe te 

beperken. Men moet dan voorkomen dat files andere stromen, die niets met het 
veroorzakende knelpunt te maken hebben, gaan hinderen. 

Hierbij komen drie typen maatregelen naar voren: 

Opvangruimtes: Bij de opvangruimte wordt de oplossing in de breedte 
gezocht: door extra rijstroken ter beschikking te stellen kan de file in de lengte 
worden ingekort, waardoor overslag naar andere wegvakken later plaatsvindt. Dit 
betekent wel extra "asfalt", maar geen extra capaciteit. 

Rijbaanscheiding: Bij rijbaanscheiding wordt een rijbaan waar onnodig 
hinder plaatsvindt in de lengte opgesplitst, zodat verkeer dat niet langs het 
knelpunt hoeft ongehinderd kan doorrijden. In de praktijk wordt dit reeds bij 
knooppunten toegepast. 

Rijbaandosering: Bij rijbaandosering wordt verkeer bewust eerder 
tegengehouden, dus voordat het op een verderop gelegen locatie - als file - ander 
verkeer zou gaan hinderen. 

Het principe van deze drie maatregeltypen wordt verduidelijkt in het voorbeeld 
aan het eind van deze bijdrage. Momenteel wordt onderzocht hoe men dergelijke 
maatregelen ook in de praktijk in het ontwerp van het hoofdwegennet kan 
integreren. 

Het idee om bewust de plaats te bepalen waar files komen te staan is niet 
nieuw. In de bebouwde omgeving is dit altijd een belangrijk punt van overweging 
geweest. Het idee om file-management te gebruiken als optimalisatie-instrument 
op het Nederlandse hoofdwegennet is van betrekkelijk recente datum. 

De betrouwbaarheid van het hoofdwegennet kan aanzienlijk worden verbeterd 
door onregelmatige congestie als gevolg van incidenten tot een minimum te 
beperken. Het begrip "incident-management" staat hierbij in de schijnwerpers. 
Het doel van incident-management is door middel van het gecoördineerd optreden 
van autoriteiten en hulpverleners bij een incident, de normale orde zo snel 
mogelijk te herstellen. Met behulp van autotelefoon, video-camera's, patrouillering 
(met bijvoorbeeld helicopters) kan de detectietijd van een incident worden 
verminderd. Met behulp van stand-by hulpverleningswagens kunnen kapotte 
voertuigen snel worden weggesleept, kan assistentie worden verleend bij lekke 
banden en kunnen voertuigen van brandstof worden voorzien indien deze zonder 
komen te staan. 

Op deze wijze kan het grillige karakter van de filevorming, waarvan de 
bedrijven zeggen zoveel last te hebben, voor een belangrijk deel worden ingeperkt. 
Bovendien kan de wegbeheerder de verkeersgegevens die hij inwint om zijn 
verkeersbeheersingssystemen aan te sturen ("monitoring"), goed gebruiken om 
actuele en betrouwbare verkeersinformatie de wereld in te sturen. Het 
ontwikkelen van een hoogwaardig reisinformatiesysteem heeft daarom een hoge 
prioriteit. 



De doelgroepenbenadering kan gestalte krijgen door voorzieningen zoals 
speciale rijstroken, exclusieve op- en afritten e.d. File-management en de 
doelgroepenbenadering hangen nauw met elkaar samen. Een goed voorbeeld is 
een "by-pass" voor het openbaar vervoer bij een toeritregeling. Zo kan de functie 
van een uitgebreider openbaar vervoer door een inpassing in de optimale 
regelingen worden ondersteund, kunnen stedelijke verkeersregelingen worden 
gecoördineerd met de regeling van het hoofdwegennet en kan een geïntegreerd 
verkeersbeheersingssysteem informatie verschaffen ten bate van de beste keuze of 
"timing" van de vervoerwijze- en routekeuze. Verkeersinformatie dient op die wijze 
niet alleen de betrouwbaarheid van de infrastructuur maar ook de beïnvloeding 
van de vervoerwijze- en routekeuze. 

Een zorgvuldige afweging ("maatwerk") zal bij de doelgroepenbenadering nodig 
zijn met het oog op aspecten als: 

het blijvend bieden van reistijdwinst of een filevrije bereikbaarheid; 
de wederzijdse afstemming met andere maatregelen zoals financiële- en 
parkeerregelingen om het carpoolen te stimuleren; 
het voorkomen van schadelijke neveneffecten zoals verkeersonveiligheid 
en sluipverkeer. 

Bij alle toekomstige investeringen in het hoofdwegennet wordt consequent 
bekeken of de nieuwe verkeersruimte exclusief voor doelgroepen bestemd moet 
worden. Zo ligt er een voorlopig besluit om de nieuw te bouwen Tweede Benelux-
tunnel exclusief te bestemmen voor doelgroepen. 

Wij willen er geen misverstand over laten bestaan dat in het spanningsveld 
tussen vraag naar en aanbod van weginfrastructuur verkeersbeheersing een 
beperkte bijdrage kan leveren. Voor een volledige oplossing van de congestie is het 
noodzakelijk dat de groei van het autogebruik wordt beperkt in combinatie met 
het oplossen van knelpunten (onder meer door het hoofdwegennet op bepaalde 
plaatsen uit te breiden). Hierbij zal het prijsbeleid, bijvoorbeeld in de vorm van 
een spitsheffing, een belangrijke rol spelen. 

Scenario's voor verkeersbeheersing 
Met een aantal maatregelen bestaat reeds geruime t i jd ervaring: 

het verkeerssignaleringssysteem; 
file-waarschuwingssystemen; 
voorzieningen voor het openbaar vervoer zoals busbanen. 

Belangrijke pilot-projecten die zijn uitgevoerd betreffen: 
toeritdosering; 
route-informatie-systeem Amsterdam. 

Een aantal belangrijke pilot-projecten is i n uitvoering: 
een carpoolstrook bij Amsterdam; 
vrachtwagenstroken bij Rotterdam; 
het Rijncorridor-project waarbij in samenwerking met Duitsland 
het RDS-TMC-systeem voor verkeersinformatie wordt getest. 
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Toepassing van verkeersbeheersing op het hoofdwegennet betekent het in de 
vingers proberen te houden van een complex verkeersproces. 

Het is niet verstandig om maatregelen, waarmee geen ervaring is opgedaan, 
onmiddellijk op grote schaal toe te passen. 

Een opbouw vanuit onderdelen biedt een goede kans op succes en op de 
mogelijkheid tot het bijstellen van niet correcte inschattingen. 

Bij de verkeersbeheersings-inspanningen van het ministerie van Verkeer en 
Waterstaat kan de komende jaren dan ook een een zekere tweedeling onderschei
den worden. Enerzijds wordt op de meest congestie-gevoelige wegvakken 
geïnvesteerd in reeds effectief gebleken maatregelen, zoals verkeerssignalering, 
toeritdosering en route-informatie-systemen. Bij de prioriteitstelling speelt de 
ligging in het netwerk een belangrijke rol (mainports, hoofdtransportas, 
achterlandverbinding). 

Anderzijds zal ook geïnvesteerd worden in maatregelen waarvan de werking op 
een geselecteerd aantal locaties nog nader onderzocht en vergeleken moet worden 
alvorens besloten zal worden of en op welke wijze deze maatregelen op brede 
schaal ingevoerd kunnen worden. Deze projecten worden ook wel "pilot-projecten" 
genoemd. Diverse doelgroepvoorzieningen vallen hieronder. 

Momenteel wordt door het Ministerie van Verkeer en Waterstaat een aantal 
scenario's voor verkeersbeheersing opgesteld en doorgerekend. Het gaat hierbij om 
landelijke pakketten van maatregelen die geëvalueerd worden op verkeersafwikke
ling, economie, veiligheid en waar relevant leefbaarheid. De resultaten van deze 
rekenexercities zullen deze zomer beschikbaar komen. 

Naast inzicht in de problemen die een (dreigende) overbelasting van het 
hoofdwegennet meebrengt zullen we dus ook een antwoord moeten geven op de 
vraag waar en wanneer die problemen zich op het hoofdwegennet zullen gaan 
voordoen. Daartoe wordt momenteel een speciale congestie-verkenner ontwikkeld. 
Met deze congestie-verkenner zullen belangrijke gegevens met betrekking tot de 
ontwikkeling van congestie in de komende jaren gegenereerd kunnen worden: 
congestie-kansen op het hoofdwegennet, reistijdverliezen gedifferentieerd naar 
motief (woon-werk-, vrachtverkeer e.d.), spitsbelastingen e.d. Deze congestie
verkenner zal eveneens deze zomer gereed komen. 

T e m i s l o t t e 

De effecten van de maatregelen waar inmiddels ervaring mee is opgedaan, 
bevestigen dat verkeersbeheersing op het Nederlandse hoofdwegennet haalbaar en 
succesvol kan zijn. Bereikbaarheid en veiligheid zijn ermee gediend. 

Het is daarom een goede zaak om bij de groeiende verkeersbelasting te blijven 
investeren in verkeersbeheersings-maatregelen en daarmee de functie van het 
hoofdwegennet zo goed mogelijk te waarborgen. 

Enerzijds zal daarbij steeds vanuit het perspectief van een 'totaal netwerk' 
gewerkt moeten worden (ook in de relatie hoofdwegennet/onderliggend wegennet), 
anderzijds vergen de verschillende oplossingen voor iedere lokatie het nodige 
maatwerk. 

• 



Verkeersbeheersing alléén kan echter niet zorgen voor een goede bereikbaar
heid binnen het perspectief van een duurzame samenleving. Daarvoor is, zoals we 
hierboven zagen, meer nodig. Ook verkeersbeheersing kent grenzen. 
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VOORTGANG IN PARKEERBELEID 

A. de Rooij, Hoofddirectie Rijkswaterstaat 

Abstract 

Mobil i ty and infrastructure policies and the parking policy linked up with them can be said 
to be in a transitional phase. I call the first phase, which nowadays has almost been closed, 
the technocratic one. It was the episode in which both politicians and technicians had the 
upper hand. The phase we are about to reach today is partly technocratic and partly 
sociocratie. This is a phase in which the citizens have a strong hold, with technicians 
playing only a supporting role. 
This article treats the parking policy in these two phases and deals with the ways in which 
the transition between them can be set about. The transition as proposed implies two kinds 
of activities: the generation of experts on an individual level in order to reach a truly clear 
view on parking policies and on an organizational level to increase the learning capabili ty 
of especially the local administration. Based upon these two activities the article describes 
what the new proces for the design and realization of parking measures could look like. 

1. Probleemstelling 
Op welke wijze kan effectief, efficiënt en op korte termijn worden ingespeeld 

op de maatschappelijke behoefte aan parkeerbeleid dat zodanig wordt ontwikkeld, 
vastgesteld en uitgevoerd dat het draagvlak voor dat beleid optimaal is? 

2. Technocratisch parkeerbeleid 
Nederland bevindt zich met de wijze van voorbereiden, vaststellen en 

uitvoeren van mobiliteits- en infrastructuurbeleid, en daarmee parkeerbeleid, in 
de overgang. De fase die bijna is afgesloten, is de technocratische fase, waarin 
top-down denken en doen centraal staat. De fase waar we op af stevenen is 
vermoedelijk een mengvorm tussen top-down en bottom-up denken en doen. In de 
bottom-up aanpak staat de inbreng van de maatschappij centraal. 

Wat kan onder technocratisch (parkeer)beleid worden verstaan? In de 
technocratische benadering, waarin men zich laat leiden door de idee dat 
bijvoorbeeld mobiliteitsproblemen, waaronder parkeerproblemen, als verkeers
technisch probleem kwantitatief kunnen worden gedefinieerd en met technische 
middelen kunnen worden opgelost. De rol van de overheid is die van een top-down 
werkende probleemoplosser. Dit top-down denken en deze oplossingsgerichtheid 
zijn diep verankerd in de technocratische maatschappij-opvatting. Hierin wordt de 
maatschappij gezien als een stelsel waarbij de leiding in handen is van 
specialisten, zoals wetenschappelijke deskundigen en politici. De Nederlandse 
samenleving van direct na de Tweede Wereldoorlog ademde in alles technocratie. 
Dit overigens in overeenstemming met veler voorkeur. 

Bij de analyse van technocratische beleidsontwikkeling zoals die vanaf 
ongeveer 1960 kan worden waargenomen zijn twee trends of krachten van 
overwegend belang. Deze twee krachten werken tegen elkaar in. 

De eerste kracht is de toename van complexiteit in de samenleving, de 
toename van dynamiek en samenhangen binnen de maatschappij. Deze kracht 
maakt bijvoorbeeld dat parkeerbeleid meer belang hecht aan exacte probleemstel
lingen en wetenschappelijke analyse. Het zuiver technocratische parkeerbeleid 
heeft een enkelvoudig doel: het voorzien in een actuele of verwachte vraag naar 
parkeerareaal voor autoverkeer. 



De tweede kracht is de roep om directe betrokkenheid en invloed van de 
burgers. Mede als oogst van de democratiseringsgolf van de jaren zestig oefent 
deze kracht vanaf ongeveer 1970 sterke invloed uit op parkeerbeleid. Deze kracht 
wil inspelen op de behoefte aan bestuur dichter bij de burger en, i n samenhang 
daarmee, de vergroting van de rol van de burger in politieke besluitvorming. Deze 
'bottom-up' kracht trekt parkeerbeleid in de richting van de sociocratie. In een 
sociocratie is er een inbreng van alle individuen in de besluitvorming op basis van 
het gelijkwaardigheidsprincipe. 

Tot ongeveer 1970 was voor het parkeerbeleid de technocratische kracht 
dominant. Het ingezette 'vraagvolgende' instrument was de aanleg van 
parkeerplaatsen voor auto's, bijvoorbeeld in parkeergarages. Vanaf het begin van 
de jaren zeventig komt de sociocratische kracht opzetten. Een aantal bijkomende 
doelen wordt geformuleerd: het verdelen van de schaarse ruimte, het verbeteren 
van de leefbaarheid, het vergroten van de bereikbaarheid en het verminderen van 
de groei van het autoverkeer. Naast vraagvolgende instrumenten worden nu ook 
zogenaamde 'sturende' instrumenten ontwikkeld en ingezet. De belangrijkste 
sturende instrumenten zijn het lokatiebeleid met bijbehorende parkeernormen, 
autovrije of autoluwe zones, de verhoging van parkeertarieven, het bekorten van 
de maximum parkeerduur, het belanghebbenden parkeren, het aanbieden van 
parkeer- en reisfaciliteiten en het instellen van handhavingsregimes met behulp 
van wegsleepregeling, wielklem en fiscalisering (zie Tijdschrift Parkeren en 
Mobiliteit). 

Vanaf de jaren zeventig zet men met het toevoegen van doelen voor 
parkeerbeleid dus een stap naar de inbedding van parkeerbeleid in een bredere 
maatschappelijke context. Op nationaal niveau wordt aan maatschappelijke 
inbedding vorm gegeven door, rond 1990, de opstelling van een aantal 
beleidsnota's die veel publiciteit, zowel positief als negatief, krijgen: de Vierde Nota 
Extra over de ruimtelijke ordening, het Nationaal Milieubeleidsplan-plus en het 
Tweede Structuurschema Verkeer en Vervoer. Op stedelijk niveau zijn dan al veel 
steden actief om hun parkeerbeleid 'sturend' daadwerkelijk vorm te geven, waarbij 
men veelal een open oog houdt voor de inzet van vraagvolgende instrumenten. 

Besteden de gemeenten al decennia ruime aandacht aan parkeerbeleid, het 
Rijk is pas de laatste jaren echt belangstelling gaan tonen voor sturend 
parkeerbeleid. Tot 1988 ziet het Rijk parkeerbeleid nog als een restpost voor 
beleidsontwikkeling binnen het brede terrein van mobiliteit, infrastructuur en 
ruimtelijke inrichting. De eerste concepten voor het Tweede Structuurschema 
Verkeer en Vervoer en de Vierde Nota Ruimtelijke Ordening uit 1988 besteden aan 
parkeerbeleid amper aandacht. Maar in 1989, als het door het Rijk gepropageerde 
rekeningrijden vooral tegenstand oproept, krijgt zij oog voor de grote potentie van 
parkeerbeleid. Niet gepubliceerde ramingen van Rijkswaterstaat dragen hier in 
1989 toe bi j . Die ramingen indiceren dat het mobiliteitsreducerende effect van 
parkeerbeleid van dezelfde orde kan zijn als het dan al omstreden rekeningrijden. 

Samenvattend: het parkeerbeleid heeft in de afgelopen dertig jaar qua 



doelstellingen de koers aanzienlijk gewijzigd. Qua effect, is er weinig veranderd: de 
feitelijke parkeerproblemen zijn alleen maar groter geworden. Ook qua proces is cr 
weinig veranderd: het beleidsproces is tot. heden toe in sterke mate technocratisch 
gebleven. Enige sleutelfiguren die in het genoemde Tijdschrift Parkeren en 
Mobiliteit aan hel woord komen maken dit voldoende duidelijk: 

"Bovendien is het streven erop gericht om 70% van de parkeerplaatsen langs 
dc grachten op te heffen" en "Niettemin worden de parkeertarieven dit jaar nog 
eens met 40% verhoogd" (wethouder Schouten van Utrecht); 

"Zo hebben we in ju l i 1990 de parkeertarieven verhoogd van f l , — per uur naar 
f l , 50 per uur. In Hengelo is dat niet gebeurd. We kunnen nu kijken of er 
verschil in parkcergedrag optreedt" (wethouder Van Egmond van Enschede); 

"Dc bezetting van parkeerplaatsen door werkenden kan verder worden 
teruggedrongen door de mogelijkheden tot langer parkeren dan bijvoorbeeld 4 
uur geleidelijk te verminderen" (secretaris Van Huurne van de 
Ondernemersfedcratie Tilburg); 

Minister Maij-Weggen van Verkeer cn Waterstaat is met de huidige satnd van 
het parkeerbeleid tevreden: 

"In vrijwel alle grotere gemeenten is het parkeren als beleidsinstrument 
opgepakt cn staat het sturend parkeerbeleid op de agenda van dc gemeentera
den. Ook in kleinere gemeenten vindt dit plaats. Er is dus een goede start 
gemaakt". (Tijdschrift Parkeren en Mobiliteit) 

Maar, als wc enige afstand nemen, is cr echt reden om elkaar tevreden aan te 
kijken? Ik heb hier grote aarzelingen. Laten we eens naar twee voorbeelden kijken. 

Allereerst het Amsterdamse referendum van 1992 over de autoluwe 
binnenstad. De opkomst van de burgers was bedroevend laag: een opkomstper
centage van ongeveer dertig proeent. De oorzaken van die lage opkomst lijken de 
onbegrijpelijke formulering van dc alternatieven (dit werd overigens door de 
gemeenteraad geweten aan de tussenkomst van experts), de - slechts consulteren
de - status van het referendum en het ontbreken van inbreng van de burgerij op 
dc inhoud van de alternatieven. 

I Iet tweede voorbeeld. Het idee van ambtelijk Den Haag in 1989 dc 
zogenaamde bercikbaarheidsprofielen te koppelen aan parkeernormen werd door 
datzelfde ambtelijk Den Haag als een vondst beschouwd. I Iet idee was ontwikkeld 
builen het direct betrokken bedrijfsleven om. Na een intensieve protestcampagne 
van het bedrijfsleven moest minister Alders het idee in 1991 sterk afzwakken. 

De twee voorbeelden illustreren voor welk kernprobleem het huidige 
parkeerbeleid nu staat: de afstand tussen maatschappij aan de ene kant en de 
experts en politici aan de andere kant. Meer algemeen beschouwd gaat het om het 
achterhaalde technocratische karakter van parkeerbeleid. De vraag is nu: hoe 
kunnen we hiermee omgaan? Kunnen we onze fraaie technische kennis zo 



vervoerswetenschap 

benutten dat het maatschappelijk draagvlak voor beleid erdoor wordt vergroot i n 
plaats van gefrustreerd? Welk ander, niet op technocratische leest geschoeid, 
beleidsproces zou wel recht kunnen doen aan de behoeften van de maatschappij? 
En als we dan echt zouden willen loskomen van die technocratie, wat is daar dan 
voor nodig? 

3. Loskomen van de technocratie 
Als we ons niet meer willen laten domineren door de technocratie (en we zijn 

daar natuurlijk al volop mee bezig), dan is verandering van het parkeerbeleid 
nodig, zowel op het niveau van de structuren en processen als op Individueel 
niveau. 

Allereerst iets over het individueel niveau. Ik wil me hier kortheidshalve 
beperken tot de experts, de verkeerskundigen. Verkeerskunde wordt op dit 
moment door vele beoefenaren gezien als een vorm van wetenschap, een zuiver 
verstandelijke activiteit. De valkuil waar deze beoefenaren in dreigen te vallen is 
dat zij zich zo sterk richten op een eigen raamwerk van methoden en technieken, 
dat zij niet zien dat binnen dat raamwerk geen plek is voor die burgers, die het 
gevoel van invloed en betrokkenheid willen hebben. 

"Ambtenaren, bestuurders en politici worden niet alleen getraind in het 
abstraheren, maar ook in het afsluiten van gevoelens. In een jarenlang, 
grotendeels onbewust proces leren ze zo als het ware om een naakte vrouw op 
straat heen te kijken". (G. Mak in NRC 24/12/'91) 

Dit gevoel kan per definitie nooit met zuiver rationele middelen worden 
opgewekt. Niet alle experts beseffen dit. Zo komt het soms voor dat, als de burgers 
het niet direct eens zijn met de experts, of dat ze hen gewoon niet begrijpen, dat 
die experts vaststellen dat meer uitleg nodig is. Ook komt het voor dat experts 
geopperde bezwaren terzijde schuiven met de opmerking dat daar al naar gekeken 
is. Het is mijn overtuiging dat deze benaderingen volstrekt de plank misslaan. 
Welke is dan de goede houding? Ik wil deze vraag niet bespreken aan de hand van 
het probleem van het groeiende aantal auto's, maar aan de hand van het 
probleem van het wassende water, het actuele probleem van de dijkverzwaringen. 
Dit is een beleidsterrein dat voor mij vergelijkbare technocratische karaktertrek
ken vertoont, ook in de overgang verkeert naar een nieuwe ontwikkelingsfase, 
maar in die overgang misschien iets verder is gevorderd. 

Nederlanders grijpen al eeuwen in in de natuur. Vanuit de drang om ons niet 
te laten overspoelen door het zee- en rivierwater op elk moment dat de natuur 
daar behoefte toe voelt, grijpen we in. Eerst met dijken, terpen en zeeweringen, 
later met bochtafsnijdingen en stuwen. De laatste twintig jaar wordt de discussie 
steeds meer actueel hoe dit ingrijpen in evenwicht kan worden gebracht met de 
omgeving en met de direct betrokkenen, zoals de dijkbewoners en aangelanden. 
Vanuit de maatschappij kl inkt hierom een steeds luidere roep. 

Het probleem van de dijkverzwaringen wordt zo steeds meer een probleem van 
de verhouding tussen individu en de Staat. De Staat ziet het algemene en 
overkoepelende belang als maatgevend, daarbij de individuen platwalsend met 



Ti jdschr i f t 
vervoerswetenschap 

uitvoeringsgerede oplossingen. De technische experts spelen hierbij vol 
vertwijfeling hun rol: zij bedoelen het toch goed, waarom wordt dat niet begrepen? 
Is meer uitleg nodig? Sommige experts, of politici, onderkennen dat hun eigen 
houding deel is van het probleem. In die constatering ligt het begin van een 
oplossing besloten: het loslaten van de technocratische rolopvatting van de expert. 

Tot zover het voorbeeld van de dijkverzwaring en de houding van de expert. 
Het complementaire deel van de oplossing om los te komen van de technocratie 
ligt in de verandering van de structuren en processen. Bij parkeerbeleid gaat het 
dan vooral om de overheidsbureaucratie. Het knelpunt hier is dat het de overheid 
ontbreekt aan de houding te willen leren van het verleden. De overheid heeft de 
neiging tot complexiteitsreductie. Dat l i jk t logisch: om te overleven worden zoveel 
mogelijk complicerende factoren buiten het gezichtsveld geplaatst. Het 
vasthouden aan formele procedures is hiervan het gevolg. Loskomen van 
technocratie betekent voor de overheid dat ze zich realiseert dat ze wil twijfelen 
aan de eigen waarneming en de eigen praktijken, dat ze wil leren. Als de overheid 
dit niet helder vaststelt is vergroting van het leervermogen onmogelijk. 

In de volgende twee paragrafen ga ik apart in op de twee complementaire 
ingrediënten die bepalend zijn voor het loskomen van de technocratie. Allereerst 
over het onderwerp van de houding van de expert onder de titel 'de verlichte 
wetenschapper' en vervolgens over het onderwerp van het leervermogen van de 
overheid onder de titel 'de overheid als lerende organisatie'. 

4. De verlichte wetenschapper 
Hoe kijken de meeste wetenschappers tegen de werkelijkheid van een 

parkeerprobleem aan? Zoals gezegd proberen zij vaak dat probleem te objectiveren 
door het te beschrijven met kwantiteiten en de oplossing te beheersen door 
procedures en taakstellingen. Die objectivering brengt veel wetenschappers ertoe 
te denken dat het probleem ook echt bestaat. Zij realiseren zich niet dat, als er 
een probleem bestaat, dit bestaat in het gevoel dat de burgers hebben. Door 
wetenschappers geproduceerde kwantiteiten en procedures communiceren niet 
met het gevoel dat burgers over parkeersituaties kunnen hebben. Deze 
wetenschappers zouden op een andere wijze kunnen kijken naar de werkelijkheid 
van een parkeerprobleem en hun eigen rol. Een alternatieve zienswijze zou 
kunnen zijn dat experts zich richten op het scheppen van ruimte voor de burgers 
met hun inbreng. Als burgers zich echt verantwoordelijk voelen wijzigt 'vanzelf 
hun eigen gedrag. En is het probleem - dat van de burger wel te verstaan -
opgelost. 

De hier aangekaarte houdingsverandering van de expert impliceert het 
loslaten van de eigen beheersingsdrang, de drang om het probleem en de 
oplossing te willen formuleren en het proces te willen leiden. 

De houdingsverandering betreft in zijn fundament het toegeven aan het eigen 
en individueel verlangen naar zuivere wijsheid. Iedereen heeft in potentie dit 
verlangen. Het is de eigen verantwoordelijkheid om het al dan niet te ontwikkelen. 
Onder meer wijsgeren als Lao-Tzu en Plato hebben hierover geschreven. Zij 
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beschrijven de noodzaak zuivere wijsheid (let wel: dit is wat anders dan zuivere 
wetenschap) te ontwikkelen. Daarmee kun je komen tot helder kijken en kun je de 
wereld bezien los van het ego. 

5. De overheid als lerende organisatie 
De management- en organisatieliteratuur van de laatste jaren biedt een 

fascinerend concept aan om naar de ontwikkeling van organisaties te kijken: het 
concept van de lerende organisatie. Dit concept l i jk t mij uitermate bruikbaar om 
te gebruiken bij het vergroten van het leervermogen van de overheid. 

Wat is 'organizational learning'? Een korte en alom geaccepteerde definitie is 
niet beschikbaar. En ik denk dat die ook niet beschikbaar zal komen. 
Organizational learning is een manier van kijken naar een organisatie en daarom 
een subjectieve bezigheid. Zoveel publicisten over dit onderwerp, zoveel definities. 
Zie bijvoorbeeld Kessel en Smit (1992) en Organization and Science (1992). Ik geef 
u enkele definities die mij aanspreken. 

De eersten die het concept van het collectieve leren herkenden en het 
benoemden waren Argyris en Schön, in 1978. Aansluitend hebben vele auteurs, 
allen vanuit de werelden van het management en de organisatie-ontwikkeling, het 
concept verder ontwikkeld en uitgebouwd. 

Garrat benoemt in zijn boekje The Learning Organization het leervermogen 
van een organisatie als de kern van de cruciale voorwaarden om te kunnen 
overleven. Dit leervermogen stelt een organisatie in staat om een visie te 
genereren, haar denkprocessen te verfijnen, beleid en strategieën te ontwikkelen 
en managementvaardigheden te verwerven die afkomstig zijn uit onconventionele 
bronnen. 

Voor Swieringa en Wierdsma (1990) is het leren van een organisatie een 
noodzakelijke voorwaarde om zich te kunnen aanpassen aan een zich steeds 
sneller ontwikkelende en veranderende omgeving. De echte lerende organisatie 
bl i j f t in dat voortdurende proces van aanpassing ook nog in staat om haar eigen 
identiteit te bewaren. Een cruciaal ingrediënt is het vermogen te leren leren. 

Op dit moment oriënteren ook overheidsorganisaties zich op het concept, 
binnen Nederland bijvoorbeeld Rijkswaterstaat. De eerste bevindingen zijn daar 
uitermate positief. Mede gevoed door die ervaringen wil ik proberen te 
concretiseren wat het leervermogen van de overheid bij parkeerbeleid is en hoe 
het kan worden verbeterd. 

a. Leervermogen op drie niveaus 
Ik ben het eens met de nadruk van verschillende auteurs op het leervermogen 

van de organisatie. Echter ik zou dit collectieve leervermogen willen concretiseren 
en betrekken op parkeerbeleid tot leervermogen op drie niveaus: het individueel 
niveau (de expert en de politicus), het groepsniveau (de gemeenteraad) en het 
organisatieniveau (de vervoerregio). Het leervermogen van de overheid wordt 
alleen dan vergroot indien op alle drie niveaus en in onderlinge wisselwerking 
wordt geleerd. 



b. Leren doet pijn 
Op alle drie niveaus worden fouten gemaakt. Fouten kun je toedekken of je 

kunt ze juist willen blootleggen. Als je de fouten blootlegt en bespreekt, gericht op 
het vinden van antwoorden op de vraag hoe het in de toekomst beter kan, ben je 
aan het leren. Het blootleggen van fouten en het bespreken daarvan doet pijn. 
Toch is het onmisbaar om vooruit te kunnen komen. 

Valkuilen die de organisatie in haar ontwikkeling kunnen remmen zijn er 
legio. De belangrijkste is de 'track mind'. Het per se vast willen houden aan een 
oude opvatting, wat zich kan uiten in het niet willen luisteren naar andere visies 
dan de eigen. Dat kan te maken hebben met de waarneming van de omgeving, 
met het stellen van doelen en ook met het uitvoeren van het werk. De overmatige 
gerichtheid op de oude, bekende aanpak en ideeën houdt feitelijk in het cultiveren 
van de eigen one-track-mind. Dit kan op alle drie onderscheiden leerniveaus, 
eventueel tegelijk, spelen. 

Als we het concept van de lerende organisatie willen toepassen, dan zal de 
inzet een positieve moeten zijn: niet schuldigen willen zoeken en publiekelijk 
vastnagelen. Ook zal men bereid moeten zijn de eigen opvattingen en de eigen 
doelen los te laten. De toepassing houdt in dat het proces zelf wordt gesteld boven 
de oude inzichten en dat men open wil staan voor eikaars mening. Dit komt mij 
voor als een niet geringe uitdaging, maar ook als een uitermate uitdagend 
perspectief. 

6. De niet-eindigende aanpak 
Twee soorten activiteiten, die van de verlichte wetenschapper en die van de 

overheid als lerende organisatie, die bij kunnen dragen aan het loskomen van het 
technocratische karakter van parkeerbeleid, zijn in het voorgaande naar voren 
geschoven. Beide ingrediënten zijn fundamenteel van aard: ze betreffen de normen 
en waarden, van individuen en van organisaties. 

Als het 'loskomen van technocratie' het beeld heeft opgewekt van achterlaten 
of van wegdoen dan wil ik dat direct rechtzetten. Een dergelijke rigoreuze stap 
l i jkt mij niet produktief. Het gaat erom dat we proberen te onderkennen dat we te 
maken hebben met twee gelijkelijk nastrevenswaardige doelen. Dit is conform 
Hampden-Turner's (1990) definitie van een dilemma: twee nastrevenswaardige 
doelen die onderling tegenstrijdig lijken. De verleiding is groot te kiezen voor één 
van de twee. Echter, het optimale resultaat ligt in het optimaliseren van de 
opbrengst van beide doelen tegelijk. Beide doelen leveren nuttige opbrengsten. 
Het ene doel, technocratie, levert ons procesbeheersing, planning en controle over 
de output. Het andere doel, sociocratie, levert ons de inbreng, de invloed en de 
betrokkenheid van de burgers in het beleidsproces. 

Uitgaande van al het voorgaande is het nu mogelijk te beschrijven hoe een 
beleidsproces voor parkeerbeleid er in de praktijk uit zou kunnen gaan zien. 

De rode draad is dat een niet-eindigend proces wordt afgelopen, waarbij de 
verantwoordelijkheid zoveel mogelijk bij de burgers zelf wordt gelegd, maar dat de 
wethouder ook duidelijke en belangrijke verantwoordelijkheden heeft. 



stap 1: Om te beginnen zal de probleemformulering door de burgers zelf 
moeten plaatsvinden. De opvattingen van lokale politici of de inhoud 
van rijksnota's of alternatieve omgevingsscenario's kunnen heel 
goed als aanjager van deze stap dienen, maar niet meer dan dat. De 
burgers geven zelf aan wat zij als probleem ervaren; 

stap 2: Vervolgens maken burgers, daarbij ondersteund door ambtenaren, 
zelf voor één of twee hoofdproblemen een aantal verschillende 
scenario's om de hoofdproblemen op te lossen. In elke scenariogroep 
zullen verschillende belangen vertegenwoordigd moeten zijn, om 
eenzijdige en dus onhaalbare scenario's te voorkomen; 

stap 3: Dan neemt de bestuurlijk verantwoordelijke wethouder zijn of haar 
politieke verantwoordelijkheid. De wethouder formuleert op basis 
van de opgestelde scenario's welke alternatieve beleidskeuzes hij of 
zij ziet. Met beleidskeuzes bedoel ik acties die vandaag adequaat 
zijn; de acties zijn bij voorkeur overzienbare en evalueerbare 
maatregelen; 

stap 4: Een besluitvormend referendum zal vervolgens aangeven welke 
maatregelen zullen worden uitgevoerd. Voor alle duidelijkheid: dit 
referendum is van een geheel andere aard dan de referenda zoals 
gehouden in Amsterdam of Zwiterland omdat het referendum één 
van de stappen is i n een proces waarin de burgers voor de 
probleemformulering verantwoordelijk zijn; 

stap 5: De bestuurlijk verantwoordelijke wethouder is vervolgens 
verantwoordelijk voor de uitvoering en de controle op de effecten. In 
regelmatige besprekingen in de gemeenteraad kan dan op enig 
moment worden vastgesteld of nieuwe maatregelen gewenst zijn, of 
een nieuw referendum moet worden georganiseerd, of dat zelfs de 
opstelling van nieuwe scenario's nodig is. 

Binnen dit proces zal men in termen van een permanent proces moeten 
denken en handelen. Het maken van vele kleine stappen over een aantal jaren 
uitgesmeerd, levert opgeteld vanzelf een grote stap. Experts en politici moeten dus 
iets afleren. De hovaardij van de eigen kennis, de gerichtheid op macht, passen 
niet in de nieuwe niet-eindigende benadering. Dit onder ogen te zien en te 
ontdekken dat er geen eigen gelijk bestaat, is een ontwikkelingsgang die meer pi jn 
doet naarmate men meer geneigd is aan het oude vast te houden. Niettemin, als 
men taaie gedragspatronen wil doorbreken, is dit nodig. 

7. Conclusie 
Het blijkt, althans in theorie, mogelijk een aanpak te ontwerpen voor het 

ontwikkelen, vaststellen en uitvoeren van parkeerbeleid, die vermoedelijk leidt tot 
een optimaal draagvlak. De ontwikkelde aanpak is een mix van de top-down en de 



bottom-up benaderingen. De grondslag van de aanpak ligt in moderne 
denkbeelden over organisatie-ontwikkeling in combinatie met klassieke 
denkbeelden over persoonlijke ontwikkeling. Parkeerbeleid bl i jkt vanuit dit 
gezichtspunt goed als leerproces op te vatten. 

Sommige elementen uit de voorgestelde aanpak zijn hier of daar reeds 
toegepast. Nieuw zijn de nu voorgestelde stappenvolgorde en de verankering van 
die stappen in de ontwikkeling van individu (de expert) en de organisatie (de 
gemeenteraad en de vervoerregio). Het is zonneklaar dat de ontwikkelde denk- en 
werklijn niet reeds op korte termijn gemeengoed zal kunnen zijn. Daarvoor is de 
vernieuwing van procedures en inkeer van personen te drastisch. Maar dat hoeft 
de verdere ontwikkeling van de aanpak niet te remmen. Elke bij het parkeerbeleid 
betrokken expert die door de voorgestelde aanpak wordt getroffen zou zelf kunnen 
doordenken wat hij of zij kan doen om de toepassing dichterbij te brengen. 
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A b s t r a c t 

The Dutch government intends to require from all organisations with more than 50 
employees to have a working 'transportation plan' by 1995. A transportation plan is a plan 
which states how the employees of an organisation or a group of organisations can travel 
to work most efficiently. Ways of travelling considered in these plans are: walk ing , cycling, 
public and road transportation. 
In this article a method is described for constructing car pools, van pools and bus rides for 
persons for whom road transportation is known to be the best alternative. Before describing 
the method an exact formulation of the problem is given. Also the differences with existing 
routing programs which solve the Vehicle Routing Problem will be pointed out. The main 
difference is that these programs have in particular been developed for the transportation of 
goods, whereas the model considered in this article has been specifically developed for the 
transportation of persons. 
Finally, we report on the results of a practical test carried out with the coded method. 
Satisfying results were obtained. 

INLEIDING 
Sedert enige t i jd staat de mperking van de verkeerscongestie en de rol van de 

auto in de milieuproblematiek volop in de belangstelling van de overheid. In een 
aantal nota's is aangegeven welk beleid dient te worden gevoerd om de 
(auto)mobiliteit terug te dringen [1,2,3]. Eén van de voorstellen is het woon
werkverkeer te reduceren. Hiertoe wordt het met ingang van 1995 voor alle 
organisaties met meer dan 50 werknemers verplicht een operationeel vervoerplan 
te hebben. In de V.S. is een dergelijke verplichting in dichtbevolkte gebieden al 
enige t i jd van toepassing. Op dit moment worden al voor een groot aantal 
organisaties in Nederland vervoerplannen opgesteld. 

Bij het proces van het opstellen van een vervoerplan is het onder andere 
gewenst een indicatie te kunnen geven van de bij dit vervoerplan behorende af te 
leggen wegkilometers, de kosten, de reistijden voor de werknemers en de in te 
zetten aantallen van de verschillende wagentypes (personenwagen, 'van', bussen). 
Hiertoe dient een planning te worden gemaakt voor de betreffende werknemers. 
Gezien de aard van het probleem en de gewenste resultaatgegevens zal deze 
planning de vorm van een routeplanning hebben. Door de grote omvang van de 
benodigde databestanden, is het maken van deze planning ondoenlijk zonder over 
een geschikt computerpakket te beschikken. 

Uit onderzoek bli jkt dat de op de markt aanwezige routeplanningspakketten 
vrijwel allemaal exclusief ontwikkeld zijn voor goederenvervoer waarbij geen 
rekening wordt gehouden met de specifieke kenmerken en wensen van het 
personenvervoer. Hierbij is de grootste onvolkomenheid dat ervan wordt uitgegaan 
dat de extra af te leggen afstand de belangrijkste belemmerende factor is voor de 
werknemers. Uit onderzoek blijkt echter dat andere factoren van veel grotere 
invloed zijn. 

Om deze redenen is NEA er toe overgegaan met behulp van de vakgroep 
Mathematische Besliskunde van de Erasmus Universiteit Rotterdam een op maat 
gesneden oplossingsmethode te ontwikkelen voor het gestelde probleem [4]. Deze 



vervoerswetenschap 

methode is geprogrammeerd en reeds gebruikt bij het maken van diverse 
vervoerplannen. In dit artikel wordt de probleemstelling beschreven. Hierbij 
komen de doelstelling, de restricties, de aannames en de benodigde gegevens aan 
de orde. Ook wordt kort ingegaan op de ontwikkelde oplossingsmethode, waarna 
enkele resultaten zullen worden getoond. Tenslotte wordt aangegeven op welke 
gebieden de methode wordt uitgebreid en verbeterd. Voor alle duidelijkheid zal 
allereerst een definitie van een vervoerplan worden gegeven. 

Vervoerplannen 
De term vervoerplan kan als volgt worden gedefinieerd: 
Een vervoerplan is een plan, waarin staat beschreven hoe de werknemers van 

één of meer organisaties zo efficiënt mogelijk naar het werk kunnen reizen en 
welke flankerende maatregelen getroffen dienen te worden, om dit uitvoerbaar te 
maken. 

In het onderstaande worden enkele elementen ui t deze definitie nader 
verklaard. 

Een plan kan worden gemaakt voor één organisatie afzonderlijk of voor een 
groep organisaties die i n hetzelfde gebied zijn gevestigd. Het voordeel van de 
gebiedsgewijze aanpak is dat er meer deelnemers zijn, waardoor de kans groter is 
dat personen met overeenkomstige kenmerken en wensen bij elkaar in de buurt 
wonen, die kunnen worden gecombineerd tot een pool of busrit. 

In de definitie wordt de term 'efficiënt' genoemd. Wat hieronder dient te 
worden verstaan, is afhankelijk van de gestelde doelstelling welke in het volgende 
hoofdstuk zal worden besproken. 

Verder wordt in de definitie gesproken over 'flankerende maatregelen'. 
Afhankelijk van de situatie, kunnen deze maatregelen inhouden: 

• Verbeteren van de openbaar vervoerssituatie; 
• Verbeteren van de verkeerssituatie; 
• Intern te nemen stimulerende maatregelen voor het gebruik van 

alternatieve vervoerwijzen, zoals: 
• Parkeerplaatsgarantie voor car- en 'van'poolers; 
• Aantrekkelijk geprijsd (collectief) abonnement voor het openbaar 
vervoer; 
• Fietsvergoeding; 
• Verbetering van de stallings- en onderhoudsmogelijkheden voor fietsen; 

• Intern te nemen afremmende maatregelen ten aanzien van het autoge
bruik, zoals: 
• Korting op of intrekking van reiskostenvergoeding bij het niet opvolgen 
van het vervoeradvies; 
• Parkeerheffing. 

In een vervoerplan wordt in principe voor ieder individu aangegeven met welke 
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vervoerwijze h i j / z i j , gezien de doelstelling, het best naar het werk kan reizen. De 
verschillende vervoeralternatieven zijn: 

Lopen; 
Fietsen; 
Openbaar vervoer; 
Autosolist (individueel met de auto); 
Carpoolen met auto van de zaak/privé-auto; 
'Van'poolen (poolen in een 9-persoonsbus); 
Bedrijfsbusvervoer. 

Bij sommige van de genoemde alternatieven is een onderscheid tussen 
chauffeur en passagier mogelijk. 

Voor bepaalde personen is het echter uitgesloten anders dan individueel met 
de auto naar het werk te gaan. Een voorbeeld hiervan is iemand, die gezien de 
aard van zijn werkzaamheden veel zakelijke kilometers maakt en zodoende flexibel 
moet kunnen reizen. Ook voor personen die hebben aangegeven dat zij pertinent 
geen gebruik willen maken van een alternatieve vervoerwijze, valt geen keuze te 
maken. 

Probleemstelling 
Kort samengevat kan de probleemstelling als volgt worden geformuleerd: 
Het vinden van een planning, ten behoeve van werknemers die i n aanmerking 

kunnen en willen komen voor gecombineerd vervoer over de weg, die voldoet aan 
de doelstelling en restricties met de voor handen zijnde gegevens. 

De toewijzing van personen aan lopen, fietsen en openbaar vervoer, waarop 
hier niet wordt ingegaan, vindt aan het begin van het opstellen van een 
vervoerplan plaats. Een gevolg hiervan is dat in het in beschouwing zijnde 
gedeelte van de planning slechts de werknemers worden opgenomen die in 
aanmerking komen voor en bereid zijn deel te nemen aan gecombineerd vervoer 
over de weg (carpool, 'van'pool, busrit). Deze werknemers worden onderverdeeld in 
groepen met overeenkomstige werktijden. Voor elk van deze groepen wordt een 
afzonderlijke planning gemaakt. 

De verdere uitwerking van de probleemstelling wordt in vier delen opgesplitst: 
doelstelling, aannames, restricties en gegevens. 

Doelstelling 
Bij het opstellen van een vervoerplan dient met verschillende belangen 

rekening te worden gehouden. Hierbij wordt gedoeld op de belangen van de 
overheid, de werkgevers en de werknemers. De overheid wil de afgelegde 
voertuigkilometers reduceren (minimaliseer voertuigkilometers) terwijl de 
werkgever over het algemeen zo min mogelijk kosten wil maken (minimaliseer 
kosten). Ten aanzien van de belangen van de werknemers beschouwen we de 
factoren die hun attitude ten aanzien van het woon-werkverkeer het meest 
benvloeden [5,6]: 
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Flexibiliteit; 
Extra reistijd; 
Kosten voor de werknemer. 

Opgemerkt dient te worden dat de door de werknemers extra afgelegde 
afstand niet in deze opsomming voorkomt. 

Flexibiliteit heeft betrekking op de vrijheid van handelen die men ervaart bij 
het gebruik van een bepaalde vervoerwijze. Het is een moeilijk te kwantificeren en 
daardoor lastig te hanteren begrip. De mate van flexibiliteit van een bepaalde 
vervoerwijze kan bijvoorbeeld door verschillende personen anders ervaren worden. 
Bovendien is de flexibiliteit afhankelijk van de samenstelling van een pool; de één 
past zich makkelijker aan het schema van zijn medereiziger aan dan de ander. Ter 
vereenvoudiging wordt daarom aangenomen dat de mate van flexibiliteit ervaren 
door de betreffende personen, voor alle vervoerwijzen gelijk is. Aangezien onder 
deze aanname de mate van flexibiliteit een constante is, is het niet nodig deze 
factor in de doelstelling op te nemen. 

In het algemeen wordt er middels de flankerende maatregelen voor gezorgd 
dat personen die meewerken aan een vervoerplan hierdoor een financieel voordeel 
genieten. Op deze manier zullen er geen kosten voor de werknemer zijn, maar 
komen deze kosten bij de werkgever terecht. Daar de gehanteerde flankerende 
maatregelen vooraf niet bekend zijn en per geval kunnen verschillen, worden deze 
kosten niet afzonderlijk in de doelstelling opgenomen. Aangenomen wordt dat dit 
constante kosten zijn die niet afhankelijk zijn van de gemaakte planning. 

Bij verder onderzoek kan worden getracht deze factoren wel i n de doelstel
lingsfunctie op te nemen. 

Blijf t over de extra reistijd, de tijdsduur dat iemand er volgens de planning 
langer over doet dan wanneer h i j /z i j als autosolist zou reizen. Deze extra reistijd 
is eenvoudig te bepalen en kan variëren bij verschillende planningen. Het is in dit 
kader echter niet de juiste maatstaf, daar personen, die als autosolist een lange 
reistijd hebben, een andere perceptie van extra reistijd hebben dan personen, die 
als autosolist een korte reistijd hebben [6]. Om deze reden is het beter om voor de 
werknemers de reistijdverhouding in de doelstelling op te nemen (minimaliseer 
reistijdverhouding). De reistijdverhouding is als volgt gedefinieerd: 

Er is niet altijd een oplossing die de drie hiervoor genoemde doelstellingen 
tegelijk minimaliseert. Het is dus nodig om een goede afweging tussen de 
verschillende doelstellingen te vinden. De te gebruiken doelstellingsfunctie ziet er 
daarom als volgt uit: 

[6] Grotenhuis, ir 
D.H. ten, 1972, 
Modal split 
technieken (1), 
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nr. 1 1 , pp. 523¬
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minKni + a -Vkmi + J3 -Verhi 
a 3 : Wegingsfactoren 
Vkmi : Afgelegde kilometers door voertuig i 
K n i : Kosten gemaakt door ingezet voertuig i 
Verh i : Reistijdverhouding voor persoon i 
V : Verzameling ingezette voertuigen 
Q : Verzameling personen 



De wegingsfactoren a en 3 dienen om het relatieve belang van de drie 
onderdelen aan te geven. Hierbij kan a worden gezien als de kosten per afgelegde 
voertuigkilometer enjS als de kosten per reistijdverhoudingseenheid. 

Aannames 
In de praktijk gelden restricties waarmee hier geen rekening wordt gehouden. 

Hiervoor dienen dus aannames te worden gemaakt: 
a) Iedereen is in het bezit van een rijbewijs en een personenwagen; 
b) Iedereen is bereid in de geplande pools of busritten naar het werk te reizen. 

Onder deze aannames kan iedereen in elke willekeurige ri t en op elke plaats 
binnen een rit worden geplaatst. Bij de selectie van de in de planning te 
beschouwen personen kan ervoor worden gezorgd dat deze aannames geldig zijn. 
Hiertoe kan vooraf onder alle werknemers van de deelnemende organisatie(s) een 
enquête worden gehouden over de bereidheid tot het meewerken aan een 
vervoerplan en over het wel of niet beschikken over een rijbewijs en een 
personenwagen. 

Restricties 
Daar het hier om personen gaat, die zelf kunnen beslissen of zij het advies 

opvolgen, zullen er beperkingen aan de lengte en vorm van de ritten gesteld 
moeten worden om tot een voor ieder aanvaardbare oplossing te komen. Hiertoe is 
een aantal restricties opgesteld die onder de volgende noemers zullen worden 
besproken: 

• Structuur van de ritten; 
• Relatieve-afstandrestrictie; 
• Reistijdrestrictie; 
• Bijritrestrictie. 

Verder is het uiteraard een vereiste dat iedereen aan een vervoerwijze wordt 
toegedeeld. 

Tenzij anders vermeld, zullen we het in het hiernavolgende over de terugrit 
hebben. Met terugrit wordt de rit van de werk- naar de woonlokatie bedoeld. De 
planning voor de heenrit is identiek in tegengestelde richting. 

Structuur van de ritten: 
In principe geldt voor alle wagentypen dat de rit moet starten bij de 

werklokatie en eindigen bij een woonlokatie. Voor de autosolist (personenwagen 
met één inzittende) geldt dat hij /zi j ook mag starten bij een woonlokatie waar 
wordt overgestapt. Overstappen is toegestaan vanuit een car- en/of 'van'pool. 

Opgemerkt dient te worden dat er geen rondritten hoeven te worden gecreëerd 
waarbij de startlokatie tevens de eindlokatie van de r i t is. 
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Ter illustratie is 
in figuur 1 een 
aantal ritstructuren 
opgenomen. Hierin 
stelt w het 
werkpostcodegebied 
voor en de bolletjes 
de woonpostcodege-
bieden. Rit H l is een 
directe r i t en r i t H2 
is een rit waarop 
meerdere 
woonpostcodegebie-
den worden 
aangedaan. Op 
dergelijke 

ritstructuren kunnen alle wagentypes rijden. Rit H3 is een rit waarbij van 
overstappen sprake is. Op het ritgedeelte dat is aangegeven met doorgetrokken 
lijnen, mag dus alleen een personenwagen of een 'van' rijden. Op de ritgedeelten 
b l en b2, aangegeven met gestippelde lijnen, mogen alleen autosolisten rijden. 

Om het geheel overzichtelijk te houden, is het nodig een onderscheid te 
maken tussen hoofd- en bijritten. Van deze twee termen zal hieronder een 
definitie worden gegeven. Hiervoor is het noodzakelijk eerst te definiëren wat er 
precies onder een rit zal worden verstaan. 

Rit: De verzameling van trajecten die worden bereisd door de personen 
die in één wagen vanaf de werklokatie vertrekken. 

Hoofdrit: De verzameling van trajecten waar de wagen over r i jdt die vanaf de 
werklokatie vertrekt. 

Bijrit: Een traject waar een autosolist over rijdt die vanaf een woonlokatie 
vertrekt. Deze woonlokatie is niet de woonlokatie van de autosolist. 

In figuur 1 zijn in rit H3 het gedeelte van de rit aangegeven met doorgetrokken 
lijnen de hoofdritten en de gedeelten aangegeven met gestippelde lijnen, zijn de 
bijritten. De ritten H l en H2 bestaan alleen uit hoofdritten. 

Relatieve-afstandrestrictie: 
De relatieve-afstandrestrictie houdt in dat de lengte van het gedeelte van de rit 

van het werk tot aan de eerste af te zetten persoon gedeeld door de lengte van de 
gehele rit, groter moet zijn dan een van te voren vast te leggen constante 1. 

Ter illustratie beschouwen we figuur 2. In deze figuur wordt de eerste persoon 
afgezet in postcodegebied p. Hier dient dus te gelden: a/b>l. 



Figuur 2 - Relatieve-afstand Het doel van de relatieve-
afstandrestrictie is tweeledig, waarbij de 
tweeledigheid betrekking heeft op het 
onderscheid tussen beroepschauffeur en 
geen beroepschauffeur. 

b 
Voor de wagens zonder beroeps

chauffeur dient te gelden dat het 
g. gedeelte van de rit waarop nog personen 
til 

worden afgezet (a in figuur 2) een relatief 
kort gedeelte van de rit is. Dit om te 

I I — voorkomen dat iemand over de hele 
w 

1 1 I lengte van de rit personen moet afzetten, 
en dus op de heenrit moet ophalen. 

Voor de wagens met beroepschauffeur willen we voorkomen, dat er een relatief 
lange afstand met een lage bezettingsgraad wordt gereden en dat een grote groep 
personen een relatief lange afstand moet omrijden om een kleine groep personen 
weg te brengen. Om deze reden stellen we dat de relatieve-afstandrestrictie geldt 
bij het combineren van kleine groepen personen. Bij het combineren van 
uitsluitend grote groepen stellen we dat de bezettingsgraad groot genoeg is en de 
relatieve-afstandrestrictie niet hoeft te gelden. Onder een kleine groep personen 
verstaan we hier een groep van minder dan tien personen. 

Relstijdrestrictie: 
Voor alle personen geldt een maximale reistijdverhouding. Tevens wordt aan 

de toegelaten extra reistijd voor een persoon een minimum en maximum gesteld. 
In figuur 3 is dit grafisch weergegeven. Hierin is te zien dat bij een oorspronkelijke 
reistijd kleiner dan a de minimum extra reistijd geldt en bij een oorspronkelijke 
reistijd groter dan b de maximum extra reistijd. Bij een oorspronkelijke reistijd 
tussen a en b geldt de maximale reistijdverhouding als restrictie. 

x 

y 

Figuur 3 - Toegelaten extra reistijd in minuten 
extra reistijd 

Opgemerkt dient 
te worden dat hier 
een restrictie op de 
reistijd en niet op de 
reisafstand wordt 
opgenomen. Bij de 
beslissing of er 
gebruik gemaakt 
gaat worden van 
alternatief vervoer, is 
extra reistijd 
belangrijker dan 
extra reisafstand. 

o o 

oude reistijd 
b c 

Bijritrestrictie: 
Na het 

overstappen van een 
car- of 'van'pool op 
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een personenwagen, heeft de autosolist nog reistijd nodig om op zijn woonadres te 
komen. Aan deze reistijd wordt een maximum gesteld. 

Gegevens 
In het onderstaande worden de gegevens die nodig zijn bij het maken van een 

planning puntsgewijs behandeld. 

• Gegeven zijn de viercijferige postcodes van de werklokatie en van de 
gebieden waar de in te plannen werknemers wonen met voor elk van deze 
woonpostcodegebieden het aantal in te plannen werknemers; 

8 Het probleem kent verschillende wagentypes zonder restricties op de in te 
zetten aantallen. Van al deze wagentypes zijn de kosten en capaciteiten 
gegeven. In tabel 1 zijn de verschillende wagentypes met bijbehorende 
capaciteiten, zoals gebruikt bij de testscenario's, weergegeven. 

Tabel 1 Gebruikte Wagentypes 

Opgemerkt dient te worden dat de 
autosolist als apart wagentype wordt gezien 
terwijl het in principe gewoon een 
personenwagen is. De reden hiervan is dat de autosolist i n de te gebruiken 
methode anders behandeld kan worden dan een personenwagen. Zo mag op een 
bijr i t alleen een autosolist rijden. Verder kunnen er andere kosten voor de 
autosolist worden ingevoerd indien dit gewenst is. 

type nr. wagentype capaciteit 
1 autosolist 1 
2 personenwagen 4 
3 'van' 9 
4 midi bus 26 
5 bus 40 
6 grote bus 54 

De onderlinge afstanden en rijtijden tussen de postcodegebieden zijn 
bepaald met daartoe ontwikkelde programmatuur. De door het 
programma berekende rijtijden zijn rijtijden voor personenwagens zoals 
die zich in de spits voordoen. Eventuele files zijn hierin verwerkt. Naast de 
gegevens van het Nederlandse wegennet zijn er ook gegevens in dit 
programma verwerkt die zijn verkregen door middel van een zeer 
uitgebreide enquête. 

Er wordt voor wat betreft de rijsnelheden geen onderscheid gemaakt 
tussen de verschillende wagentypen; 

Wanneer een voertuig een postcodegebied aandoet, wordt daar een 
bepaalde tijdsduur aan gekoppeld. Deze tijdsduur, de afzettijd, is voor een 
gedeelte constant en voor een gedeelte afhankelijk van het aantal 
personen dat dit postcodegebied als eindbestemming heeft. Er wordt 
onderscheid gemaakt tussen de verschillende wagentypen; 

Verder wordt er voor iedere persoon nog een tijdsduur berekend voor het 
voor- en natransport. 
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Onderscheid met het vehicle routing problem (VRP) 
Het gestelde probleem vertoont grote gelijkenis met het bekende VRP, 

waarover veel gepubliceerd is en waarvoor reeds bestaande computerpakketten 
beschikbaar zijn. In het standaard VRP worden goederen vanuit één depot bij 
adressen bezorgd waarbij gebruik gemaakt wordt van wagens met dezelfde 
capaciteit die starten en eindigen bij het depot. 

Alvorens de oplossingsmethode te ontwikkelen, is onderzocht of bestaande 
VRP-pakketten geschikt gemaakt kunnen worden voor het opstellen van een 
vervoerplan. Daarbij zijn de volgende verschillen ten aanzien van het VRP naar 
voren gekomen: 

• De doelstellingsfunctie; bij het VRP is deze: minimaliseer het totaal aantal 
kilometers; 

• Rondritten; bij het VRP moeten rondritten gevormd worden; 
• Wagencapaciteiten; het basis-VRP gaat uit van identieke wagens; 
• Bijritten; deze komen bij het VRP niet voor; 
• Relatieve-afstandrestrictie; deze geldt niet bij het VRP. 

Er bestaan pakketten die uitbreidingen van het VRP oplossen waarbij 
meerdere wagentypes worden beschouwd en/of geen rondritten worden gemaakt. 
In geen enkel pakket komen bijritten en de relatieve-afstandrestrictie voor en 
evenmin een doelstellingsfunctie waarin de reistijdverhouding wordt beschouwd. 

Door de grote gelijkenis met het VRP was het wel mogelijk om binnen de 
oplossingsmethode voor vervoerplannen gebruik te maken van onderdelen van 
voor het VRP ontwikkelde oplossingsmethoden [7,8]. 

OPLOSSINGSMETHODE 
In het onderstaande wordt een korte schets gegeven van de ontwikkelde 

oplossingsmethode voor het in het voorgaande beschreven probleem. De 
achterliggende methodiek bestaat uit variaties op het voor het VRP ontwikkelde 
Savings algoritme. 

Globaal bestaat het Savings algoritme uit de volgende stappen [9,10]: 
1) Bepaal een startoplossing waarbij in elke rit slechts één postcodegebied 

wordt aangedaan; 
2) Bepaal voor elke mogelijke samenvoeging van twee ritten de verbetering in 

de doelstellingswaarde (savings); 
3) Selecteer de grootste verbetering en voer de bijbehorende samenvoeging 

uit; 
4) Ga naar 2) tenzij er geen samenvoegingen meer mogelijk zijn, die tot een 

verbetering leiden. 

Het basisidee achter het Savings algoritme is dus dat er iteratief ritten worden 
samengevoegd, totdat er geen toegelaten samenvoegingen van ritten meer zijn, die 
leiden tot een verbetering. 

Verder is er een onderscheid te maken tussen 'simultaan' en 'sequentieel' 
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2/93 paging 136 Savings. Sequentieel Savings houdt in dat er één rit wordt vastgeprikt en getracht 
wordt deze met andere ritten samen te voegen. Wanneer er geen tot verbetering 
leidende combinaties van deze r i t met andere ritten meer zijn, wordt de volgende 
rit genomen totdat alle ritten zijn beschouwd. Bij simultaan Savings worden direct 
alle samenvoegingsmogelijkheden van alle ritten beschouwd. 

De ontwikkelde oplossingsmethode is in feite te vergelijken met die van een 
handmatige planning. Er worden eerst grote stappen genomen waarna steeds 
fijnmaziger te werk wordt gegaan. 

Eerst wordt getracht met het sequentieel Savings algoritme busritten te 
creëren met postcodegebieden waarin 'veel' werknemers wonen. Na deze stap 
komen ook de kleinere wagentypes en de postcodegebieden met kleinere aantallen 
werknemers aan de orde. 

In de methode wordt voorrang gegeven aan pools en busritten met personen 
die in het zelfde postcodegebied wonen. Hiertoe wordt eerst per postcodegebied 
bekeken welke combinatie van wagens het meest efficiënt is, gegeven het aantal 
personen en de afstand en reistijd naar de woonlokatie. Doordat een combinatie 
van wagens gekozen kan worden, kunnen hier dus de groepen personen binnen 
één postcodegebied worden opgedeeld in kleinere groepen. Pas wanneer deze 
planning voltooid is, wordt gezocht naar samenvoegingen van personen uit 
verschillende postcodegebieden. Dit gebeurt met het simultaan Savings algoritme. 

Het resultaat van het hiervoorgaande zijn hoofdritten. Hierop volgend wordt 
getracht de nog in de planning voorkomende autosolisten door middel van een 
bijr i t aan één van de hoofdritten te plaatsen. Dit gebeurt ook weer met een variant 
op het simultaan Savings algoritme. Het verschil is echter dat hier andere 
samenvoegingsmogelijkheden en ritstructuren worden toegelaten. 

Gezien het feit dat er een methode wordt gebruikt waarin de oplossing 
afhankelijk is van de volgorde van handelen, is het mogelijk dat er nog 
verbeteringen kunnen worden gevonden door middel van het veranderen van de 
volgorde binnen de ritten en het uitwisselen van postcodegebieden tussen 
verschillende ritten. Dit laatste gebeurt i n een aantal verbeteringsprocedures. 

Samenvattend bestaat de methode uit de volgende stappen: 

• Busritten creëren; 
• Planning per postcodegebied; 
• Hoofdritten creëren; 
• Bijritten creëren; 
• Verbeteringsprocedures. 

PRAKTIJKTEST 
De hiervoor beschreven oplossingsmethode is geprogrammeerd en getest 

middels het doorrekenen van een aantal scenario's met een viertal praktijkbestan
den waarin de gegevens van werknemers zijn opgenomen die in aanmerking 
komen voor vervoer over de weg. In tabel 2 is voor ieder bestand aangegeven om 
hoeveel personen het in totaal gaat en in hoeveel verschillende postcodegebieden 
deze personen wonen. Opgemerkt dient te worden dat het hier bestanden van 



Tabel 2 Omvang bestanden 

bestand personen postcodes 

1 524 157 

2 315 116 

3 256 121 

4 417 144 

"bescheiden" omvang betreft. Zowel het aantal 
personen als het aantal postcodegebieden is 
betrekkelijk klein. 

Bij het eerste scenario wordt uitgegaan 
van een 'standaardinstelling'. In de 

'standaardinstelling' ziet de doelstellingsfunctie er als volgt uit: 
minKni + 0,5 -Vkmi + 5 -Verhi 

De wegingsfactoren (a=0,5 en b=5) zijn hier zodanig gekozen dat de absolute 
omvang van elk der drie onderdelen van de doelstellingsfunctie in dezelfde orde 
van grootte is. Het afleggen van één extra voertuigkilometer staat tot een 
kostenverhoging van 0,50 en een stijging van de totale-reistijdverhouding met één 
punt staat tot een kostenverhoging van 5,-. 

Bij de overige scenario's zijn verschillende variaties in de wegingsfactoren 
aangebracht, waardoor de onderdelen van de doelstellingsfunctie anders worden 
gewogen. Bij de scenario's 2, 3 en 4 zijn respectievelijk de kilometers, de kosten 
en de reistijdverhouding zwaarder gewogen. Dit wil zeggen dat de bijbehorende 
wegingsfactor met zes is vermenigvuldigd. Het getal zes is hier arbitrair gekozen. 
Scenario 5 werkt weer met de standaardinstelling maar zonder de relatieve-
afstandrestrictie . 

In tabel 3 en tabel 4 zijn de resultaten van de verschillende scenario's 
opgenomen, waarbij de kilometer- en kostenreductie bepaald is onder de 
aanname dat in de oorspronkelijke situatie iedereen als autosolist naar het werk 
reisde. In het onderstaande zullen deze resultaten worden besproken. 

Tabel 3 Resultaten 

bestand scenario km kn. (fl) gem. verh. km red.(%) kn red.(°/o) 
1 1 3817 2186 1,20 67 61 

2 3559 2408 1,21 69 58 
3 4172 2436 1,14 64 57 
4 4020 2140 1,19 65 62 
5 3019 1840 1,21 74 68 

2 1 2532 1381 1,13 65 62 
2 2255 1567 1,16 69 56 
3 2635 1492 1,10 64 58 
4 2709 1343 1,13 63 63 
5 2039 1175 1,15 72 67 

3 1 2562 1297 1,12 61 59 
2 2372 1466 1,14 63 54 
3 2758 1398 1,10 58 56 
4 2586 1275 1,12 60 60 
5 2099 1078 1,15 68 66 

4 1 2939 1854 1,18 76 69 
2 2682 1929 1,21 78 67 
3 3324 2009 1,13 72 66 
4 3111 1802 1,17 74 70 
5 2443 1604 1,19 80 73 
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Wanneer we de planning met de 'standaardinstelling' (scenario 1) beschou
wen, wordt er gemiddeld over de vier testbestanden een kilometerreductie van 
67% en een kostenreductie van 63% bereikt met een gemiddelde reistijdverhou
ding van 1,16. 

De planning van de overige scenario's vergelijken we hier met de resultaten 
van de planning met de standaardinstelling. 

Wanneer we de afgelegde voertuigkilometers zwaarder wegen (scenario 2) zien 
we dat dit duidelijk wordt weerspiegeld in de resultaten. Er worden minder 
kilometers (-8%), hog ere kosten (+10%) en een hogere gemiddelde reis tij dverhou-
ding (+2%) gepland. Er worden bij deze instelling gemiddeld 24% minder ritten en 
dus wagens gecreëerd ten opzichte van de planning met de 'standaardinstelling'. 
Deze instelling is dus goed te gebruiken wanneer het gewenst is het aantal 
ingezette wagens te minimaliseren. Dit kan het geval zijn wanneer bijvoorbeeld het 
parkeerprobleem de reden van het opstellen van een vervoerplan is. Een logisch 
gevolg van het feit dat er bij deze mstelling minder wagens zijn gepland dan bij de 
andere instellingen, is dat er meer wagentypes met grotere capaciteit zijn gepland. 

Wanneer we de kosten zwaarder wegen (scenario 3), zien we dat deze kosten 
dalen (-2%) en de afgelegde kilometers stijgen (+5%). Opvallend is dat de 
gemiddelde reistijdverhouding kleiner wordt (-1%). Dit komt doordat de 
personenwagen het goedkoopste vervoertype is waardoor er veel carpools worden 
gecreëerd (tabel 4). Doordat er kleinere groepen personen worden gecreëerd, 
ontstaat er minder extra reistijd waardoor de reistijdverhoudingen klein blijven. 
Ook worden hierdoor meer ritten gecreëerd dan bij de 'standaardinstelling'. 

Tabel 4 Ingezette wagens 

bestand 

ingezette wagens van type 

scenario 1 2 3 4 5 6 tot.wag. 
1 9 94 3 5 1 1 113 
2 8 53 18 6 2 1 88 
3 8 115 2 1 1 1 128 
4 23 103 7 8 0 0 141 
5 0 71 10 4 2 1 88 

1 

2 1 12 
2 12 
3 13 
4 13 
5 0 

3 1 6 
2 6 
3 6 
4 10 
5 0 

4 1 4 
2 3 
3 3 
4 4 
5 0 

72 8 0 
32 15 5 
85 1 0 
72 11 0 
59 12 0 

72 3 0 
40 9 4 
75 1 0 
77 3 0 
62 4 0 

46 15 4 
28 20 6 
64 11 3 
67 16 4 
34 20 4 

0 0 92 
0 0 64 
0 0 99 
0 0 96 
0 0 71 

0 0 81 
0 0 59 
0 0 82 
0 0 90 
0 0 66 

1 0 70 
2 0 59 
1 0 82 
0 0 91 
1 0 59 



Wanneer we de reistijdverhouding zwaarder wegen (scenario 4), zien we dat 
een kleinere gemiddelde reistijdverhouding (-4%) het gevolg is. De afgelegde 
kilometers stijgen (+9%) evenals de kosten (+9%). Er worden meer ritten 
gecreëerd, omdat kleinere combinaties minder extra reistijd tot gevolg hebben 
waardoor de reistijdverhouding klein is. 

Wanneer we de relatieve-afstandrestrictie niet beschouwen (scenario 5), 
krijgen we een indicatie van wat deze restrictie kost. We zien dat zonder deze 
restrictie aanzienlijk minder kilometers (-20%) en kosten (-15%) gemaakt hoeven 
te worden. De gemiddelde reistijdverhouding gaat weer omhoog (+2%) doordat er 
meer wordt gecombineerd en er zodoende meer extra reistijd ontstaat. Opvallend 
is dat in de planning geen autosolisten meer voorkomen. 

Geconcludeerd kan worden dat ondanks het feit dat het slechts kleine 
bestanden betreft, er veel reductie kan worden gevonden. In de praktijk is 
gebleken dat met bestanden van grotere omvang nog betere resultaten worden 
behaald. Ook valt op te merken dat door middel van het veranderen van de 
wegingsfactoren planningen van verschillende aard kunnen worden gecreëerd. 

Verder onderzoek 
Uiteraard wordt er continu gewerkt aan verbetering van de hiervoor 

besproken methode van het combineren van personen voor het woon
werkverkeer. Zo wordt eraan gewerkt bij de kostenberekening rekening te houden 
met de beschikbare subsidieregelingen en de fiscale aspecten van het woon
werkverkeer. 

Momenteel worden in de planningsmethode het openbaar vervoer en het 
vervoer over de weg afzonderlijk behandeld. Er wordt onderzocht of het mogelijk is 
het openbaar vervoer in de voorgestelde oplossingsmethode te integreren. 
Wanneer dit mogelijk mocht blijken, zal ook worden onderzocht of het mogelijk is 
Park & Ride bij het probleem te betrekken. 

Verder wordt getracht carpoolplaatsen in het model te verwerken. Hiertoe 
dienen eerst de juiste gegevens te worden verzameld zoals de lokaties van de 
carpoolplaatsen en de juiste afstanden- en rijtijdentabel. 

Conclusie 
Bestaande pakketten ter oplossing van het Vehicle Routing Problem zijn niet 

geschikt voor het combineren van personen ten behoeve van vervoerplannen. Het 
is goed mogelijk gebleken hiervoor een nieuwe methode te ontwikkelen. Deze 
ontwikkelde methode, hoewel voor verbetering vatbaar, werkt goed zoals bl i jkt uit 
de praktijktest. 

De methode verhoogt de kwaliteit van de vervoerplannen en levert een 
aanzienlijke besparing op in t i jd voor het opstellen van een vervoerplan. Door het 
aanbrengen van variatie in de wegingsfactoren in de doelstellingsfunctie kunnen 
snel verschillende scenario's worden doorgerekend. Hierna kan het "beste" 
vervoerplan worden geselecteerd. 
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A b s t r a c t 

This article deals with the valuation of travel time. The valuation of time losses is deduced 
from a survey of cross-border traffic. Because of different levels of fuel prices in the 
Netherlands, Germany and Belgium, people invest their time in order to receive monetary 
benefits in the form of cheaper gasoline on the other side of the border. It is shown that the 
valuation of these time losses is considerably higher than the average value of time (based 
on a mix of time gains and losses) now used by Rijkswaterstaat with respect to the 
evaluation of infrastructure projects. 

Inleiding 
Achtergrond 
Bij de evaluatie van infrastructuurprojekten bestaat bij Rijkswaterstaat 

behoefte aan monetaire waarderingen van reistijdwinsten of -verliezen. Mede 
daarom is in de periode 1987-1990 voor Rijkswaterstaat onderzoek verricht naar 
de reistijdwaarderingen in Nederland, hoofdzakelijk gebaseerd op de zogenaamde 
stated preference-methodiek [1]. 

In het kader van een recent onderzoek met betrekking tot tank- en 
winkelgedrag [2] is een enquête uitgevoerd onder bewoners in de Nederlandse 
grensstreken met Duitsland en België. Het toevoegen van een extra vraag aan deze 
enquête heeft het mogelijk gemaakt het vraagstuk van reistijdwaardering te 
analyseren op basis van (deels) feitelijk waargenomen gedrag van automobilisten 
in de grensstreek. Dit gebeurt door het te behalen voordeel ten gevolge van het 
prijsverschil i n benzine af te zetten tegen de reistijd die wordt geïnvesteerd om in 
het buitenland te kunnen tanken. Een zekere vergelijking met de in [1] bepaalde 
reistijd waar deringen kan dan plaatsvinden. 

Doel en opzet 
De doelstelling van het onderzoek was het bepalen van de tijdwaardering ofwel 

de 'trade off tussen de te behalen prijsvoordelen en de te investeren t i jd aan de 
hand van het enquêtebestand van het grenstanken. Dit betekent overigens wel dat 
de berekende reistijdwaardering alleen betreldong heeft op tijdverliezen, niet op 
tijdwinsten. De resultaten worden vervolgens vergeleken met de in [1] bepaalde 
reistijdwaarderingen. 

In dit artikel komen de volgende punten aan de orde. Eerst wordt ter 
oriëntatie onderzoek [1] naar de reistijdwaardering in Nederland in het kort 
besproken. Vervolgens komt de aanpak van het huidige onderzoek aan bod. 
Tenslotte worden de resulterende tijdbeloningen geconfronteerd met de 
reistijdwaarderingen van [1]. 



Resultaten voorgaand onderzoek 
In het Tweede Structuurschema Verkeer en Vervoer worden maatregelen en 

voorzieningen voorgesteld ter vermindering van de congestie op het wegennet en 
de daarmee gepaard gaande tijdverliezen. Bij de evaluatie van deze maatregelen, 
met name bij kosten-baten analyses, bestaat de behoefte aan waarderingen in 
geld van veranderingen in de reistijd, aangeduid met 'reistijdwaarderingen'. 
Aangezien in Nederland geen empirische gegevens betreffende deze waarderingen 
beschikbaar waren, werd in de periode 1987-1990 een onderzoek hiernaar 
verricht [1]. Er is een "stated preference" onderzoek uitgevoerd onder interlokale 
en lokale reizigers per auto en per openbaar vervoer. Doel van dat onderzoek was 
aan te tonen welke factoren de reistijdwaardering beïnvloeden, welke groepen van 
reizigers en reismotieven verschillende waarderingen te zien geven en welke 
niveaus van reistijdwaarderingen aan de diverse groepen en motieven zijn toe te 
wijzen. 

Een belangrijk eerste resultaat van dat onderzoek betrof een duidelijk verschil 
in waarderingen tussen reistijdverliezen en reistijdwinsten. Het bl i jkt dat 
tijdbesparingen in het algemeen lager worden gewaardeerd dan reistijdverliezen. 
Het algemene patroon van de waarderingen ten aanzien van verschillende factoren 
(onder andere de hoogte van het inkomen en de motieven) is echter hetzelfde voor 
zowel de verliezen als de winsten. Alleen het absolute niveau van de waardering 
verschilt. De achterliggende reden voor dit verschil is dat de reizigers op korte 
termijn niet in staat zijn hun tijdschema's en dagindeling op de tijdveranderingen 
aan te passen: in geval van optredende verliezen zal de reiziger daarom in ernstige 
mate in tijdproblemen komen, terwijl in geval van tijdwinsten de t i jd niet altijd 
even effectief kan worden besteed. 

Gegeven echter de doelstelling van het onderzoek is vervolgens een meer 
robuuste aanpak gevolgd, waarbij de analyse is toegepast op de waarderingen van 
tijdbesparingen en -verliezen tezamen. Dit betekent dat er geen onderscheid werd 
gemaakt tussen beide waarderingen, zodat de resulterende reistijdwaarderingen 
gemiddelden zijn van de waarderingen van tijdwinsten en tijdverliezen. 

Het onderzoek heeft geresulteerd in een groot aantal reistijdwaarderingen voor 
diverse groepen van reizigers met uiteenlopende kenmerken. Factoren die de 
bereidheid om te betalen voor tijdwinst beïnvloeden, zijn onder andere inkomen, 
beroep, huishouding, reismotief, reisomstandigheden (zoals de vervoerwijze en de 
mate van congestie) en hoeveelheid vrije t i jd. Om de resultaten meer toegankelijk 

Tabel 1 Reistijdwaarderingen naar vervoerwijze en motief (in 1988 guldens per uur) 

Vervoerwijze Motief 
Woon-werk Zakelijk Overig 

Auto 11.40 37.60 9.10 
Trein 11.60 33.00 7.90 
Bus/Tram 9.50 32.90 5.60 
Alle groepen 11.30 37.50 8.70 

Bron: Bijlage A, Beleidsadvies DGV/DVK (1990) 



te maken, zijn tevens enkele algemene basistijdwaarderingen afgeleid [3], Deze 
waarden zijn verkregen door weging van de onderzoeksresultaten met het 
Onderzoek Verplaatsings Gedrag (OVG 1988). Hierbij is onderscheid gemaakt 
naar reismotief, vervoerwijze en huishoudinkomen van de reizigers. In tabel 1 is 
zo'n basistijdwaardering weergegeven. 

Aanpak huidig onderzoek 
Enquête 
Ten behoeve van onderzoek [2] werden in maart 1992 twee telefonische 

enquêtes gehouden: één onder Nederlandse automobilisten die in de grensstreek 
met Duitsland of België wonen en één onder Duitse en Belgische automobilisten 
in de Nederlandse grensstreek. Het betreft respondenten die op maximaal 30 
kilometer afstand van de Duitse of Belgische grens wonen. Ze werden ondervraagd 
over hun huidige tankgedrag in het buitenland en de extra buitenlandse 
aankopen die gepaard gaan met dit tanken over de grens. Bovendien werden 
"what-if'-vragen gesteld over het tankgedrag van de autorijders bij een aantal 
hypothetische prijsverschillen. Met name voor het onderhavige onderzoek werd de 
respondenten gevraagd naar de reistijd van de woonplaats tot aan het 
dichtstbijzijnde buitenlandse pompstation. De netto steekproefgrootte van de 
Nederlandse enquête bedroeg 2000, terwijl in België en in Duitsland ieder 500 
gesprekken werden gerealiseerd. 

In maart 1992 was de benzineprijs in Duitsland en België lager dan in 
Nederland, terwijl voor de dieselprijs het omgekeerde gold. Voor de Nederlandse 
benzinerijders was dus voordeel te behalen in Duitsland en België, terwijl het voor 
de Duitse en Belgische dieselrijders interessant was om in Nederland te tanken. 
Ten aanzien van het deelonderzoek 'reistijdwaardering' is alleen gebruik gemaakt 
van Nederlandse respondenten. 

Methodiek 
Voorbeeld 
In het volgende zal aan de hand van een voorbeeld de probleemsituatie 

Tabel 2 Voorbeeld tankgedrag per groep als functie van het prijsverschil 
Groep reistijd liters aantal keren prijsverschil 

per keer (in centen) 
AG 30 40 0 10 

4 a 20 
4 30 

NAG 30 40 0 20 
2 30 
4 40 

NG 30 40 0 30 
>0 40 

a) veronderstelling bij groep AG is dat deze haar tankgedrag niet snel zal 
wijzigen: de groep tankt óf altijd in het buitenland óf helemaal niet meer. 



worden geschetst, waarbij wordt uitgegaan van de beschikbare gegevens in het 
enquêtebestand. 

In de steekproef kunnen aan de hand van het huidige tankgedrag drie 
groepen respondenten worden onderscheiden: 
1. Respondenten die altijd i n het buitenland tanken (Altijd Gaan=AG); 
2. Respondenten die zowel in Nederland als in het buitenland tanken (Niet 

Alti jd Gaan=NAG); 
3. Respondenten die niet in het buitenland tanken (Niet Gaan=NG). 

In tabel 2 wordt voor iedere groep een voorbeeld van het tankgedrag gegeven, 
waarbij is aangenomen dat vier keer per maand tanken overeenkomt met altijd i n 
het buitenland tanken, terwijl 0 keer tanken gelijk is aan niet in het buitenland 
tanken. Het prijsverschil per liter benzine in de huidige situatie is gelijk 
verondersteld aan 30 cent ten nadele van Nederland. 

Voor de groep AG geldt dat er bij het huidige prijsverschil altijd in het 
buitenland wordt getankt, bij een prijsverschil van 20 cent nog net (altijd) over de 
grens zal worden getankt terwijl bij 10 cent niet meer zal worden getankt in het 
buitenland. Groep NAG geeft aan bij 20 cent prijsverschil niet meer te gaan 
tanken over de grens, bij het huidige prijsverschil nog net te blijven tanken en 
altijd te gaan tanken bij 40 cent verschil. Tenslotte tankt groep NG in de huidige 
situatie niet i n het buitenland, terwijl ze zegt bij 40 cent prijsverschil over de 
grens te gaan tanken. Aangezien deze groep in de huidige situatie i n het geheel 
niet in het buitenland tankt, is het voor respondenten ui t deze groep moeilijk aan 
te geven hoe vaak ze bij dit prijsverschil zullen gaan tanken. Daarom is deze vraag 
voor desbetreffende groep in de enquête achterwege gelaten. 

De tijdbeloning voor iedere groep kan worden beschouwd als het voordeel dat 
de groep wenst te behalen bij een gegeven reistijdinvestering. De bepaling van dit 
voordeel berust met name op het vaststellen van de prijsverschillen waarbij de 
respondenten ln het buitenland gaan tanken. In figuur A wordt bij ieder 
prijsverschil aangegeven welk deel van de respondenten altijd, soms (zowel i n 
Nederland als in het buitenland) en niet in het buitenland tankt. Hierbij is een 
onderscheid gemaakt tussen verschillende afstandsklassen welke corresponderen 
met variabele reistijden. Uit de figuur is af te lezen dat naarmate de afstand en 
dus ook de reistijd tot het buitenlandse pompstation toeneemt, 

het prijsverschil waarbij de respondenten in het buitenland tanken steeds 
groter dient te zijn; 
het aantal respondenten dat in het buitenland tankt, afneemt. 

Tabel 3 Intervallen tijdbeloning (in guldens per uur) 

Groep Minimaal uurloon Maximaal uurloon 

AG 16 24 
NAG 24 32 
NG 32 >32 
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Tabel 4 Tijdwaardering (in guldens per uur) per groep 

Groep Tijdwaardering 

AG 16 
NAG 28 
NG 32 



Bepaling intervallen 
Voor de drie onderscheiden groepen die hiervoor zijn besproken, kan een 

interval worden aangegeven waarbinnen de tijdbeloning (in guldens per uur) van 
de desbetreffende groepen valt. Het maximale gewenste uurloon wordt bepaald 
aan de hand van het prijsverschil waarbij de respondent altijd in het buitenland 
tankt, het mirrtmale gewenste uurloon aan de hand van het prijsverschil waarbij 
men voor het eerst (of nog het) i n het buitenland gaat tanken. In tabel 3 staan de 
berekende intervallen voor het eerder genoemde voorbeeld weergegeven. 

Voor groep AG wordt het maximale uurloon verkregen bij het huidige 
prijsverschil en is dus gelijk aan het gerealiseerde uurloon. In het voorbeeld is het 
feitelijke uurloon dat deze groep ontvangt gelijk aan 40*(30/100)*60/30 = ƒ 24,-. 
Het minimale gewenste uurloon voor deze groep is het voordeel dat kan worden 

Tabel 5 Gemiddelde reistijdwaardering (ln guldens per uur) per groep naar 
afstand tot het pompstation 

Groep Afstand tot pompstation Tij dwaardering* N 
over de grens 

AG 0-5 km 11.01 - 18.39 79 
(14.98) (13.76) 

>5 km 11.78 - 13.02 231 
(15.08) (14.35) 

NAG 0-5 k m 43.71 - 45.24 17 
(41.10) (41.13) 

>5 km 19.78 - 20.43 168 
(16.15) (17.12) 

NG 0-5 k m 34.31 3 
(5.41) 

>5 k m 18.77 526 
(8.45) 

Subtotaal 0-5 km 17.33 - 23.48 99 
(28.84) (23.11) 

>5 k m 17.20 - 17.63 925 
(12.43) (12.34) 

Totaal 17.21 - 18.20 1024 
(14.09) (13.84) 

* standaarddeviatie tussen haakjes. 
Bron: NEI, 1992 



behaald bij een prijsverschil van 20 cent en is gelijk aan ƒ 16,-. 

Voor groep NAG geldt een andere situatie. Bij een prijsverschil van 20 cent is 
aangegeven dat er niet meer in het buitenland zal worden getankt. Dit betekent 
dat bij het huidige prijsverschil van 30 cent nog net over de grens wordt getankt. 
Het uurloon moet dus minimaal ƒ 24,- zijn. De beloning is echter nog niet 
voldoende groot dat men altijd in het buitenland gaat tanken. Het maximale 
uurloon ligt bij dat prijsverschil waarbij men zegt altijd te gaan tanken (i.e. 40 
cent) en is gelijk aan ƒ 32,-. 

Groep NG tankt ln de huidige situatie niet over de grens. Ze geeft aan bij 40 
cent prijsverschil de reis naar het buitenland te zullen ondernemen. Het 
bijbehorende uurloon bedraagt ƒ 32,-. Aangezien niet gevraagd is hoe vaak men 
bij dit prijsverschil zou gaan tanken is niet bekend of er bij dit prijsverschil soms 
of altijd wordt getankt in het buitenland. Het minimale gewenste uurloon wordt 
daarom vastgesteld op ƒ 32,- terwijl het maximale uurloon groter of gelijk zal zijn 
aan deze tijdbeloning. 

Voor iedere respondent in één van de drie groepen kan een dergelijk interval 
voor de tijdbeloning worden bepaald. De tijdwaardering in geval van een tijdverlies 
(ofwel tijdsinvestering) kan hieruit worden herleid. Voor respondenten in groep AG 
is deze gelijk aan het berekende minimale uurloon. Immers bij deze beloning geeft 
de groep te kennen nog net altijd in het buitenland te zullen blijven tanken. 
Indien het te ontvangen uurloon lager wordt dan dit loon, zal deze groep niet 
(altijd) meer over de grens gaan tanken. Voor de groep NAG geldt dat bij het 
minimum uurloon slechts nu en dan wordt getankt in het buitenland. De 
beloning is nog niet hoog genoeg wil men altijd over de grens gaan tanken. Men 
gaat zeker altijd tanken bij het maximum uurloon. Het uurloon waarbij de 
respondent besluit voor het eerst altijd te gaan tanken, zal liggen tussen deze twee 

Tabel 6 Gemiddelde reistijdwaarderingen per land (in guldens per uur) 

Groep Land Tij dwaardering N 
AG Duitsland 12.00 - 13.28 133 

België 11.47 - 12.67 98 

NAG Duitsland 18.62 - 19.35 77 
België 20.76 - 21.34 91 

NG Duitsland 16.81 254 
België 20.59 272 

Totaal Duitsland 15.72 - 16.22 464 
België 18.69 - 19.06 461 

Bron: NEI, 1992 
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uurlonen. De tijdwaardering voor de groep NAG wordt daarom berekend als het 
gemiddelde van het minimum en maximum uurloon. Voor de respondenten die bij 
het huidige prijsverschil nog niet in het buitenland tanken, wordt de tijdwaarde
ring gelijk verondersteld aan het uurloon waarbij ze zeggen in het buitenland te 
gaan tanken. In tabel 4 staan de tijdwaarderingen weergegeven die resulteren ui t 
de intervallen van tabel 3. 

Reasultaten onderzoek 
In tabel 5 staan de gemiddelde tijdwaarderingen weergegeven die resulteren 

uit het enquêtebestand van het tanken over de grens. Bij de berekeningen is een 
onderscheid gemaakt naar personen die in de huidige situatie altijd naar het 
buitenland gaan om te tanken (AG), personen die zowel in Nederland als in het 
buitenland tanken (NAG) en personen die nu niet over de grens tanken (NG). 

Tabel 7 Reistijdwaarderingen naar vervoerwijze en motief (in 1988 guldens 
per uur) 

Vervoerwijze Motief 

Woon-werk Zakelijk Overig Totaal a ' 

Auto 11.40 37.60 9.10 13.25 
Trein 11.60 33.00 7.90 9.93 
Bus /Tram 9.50 32.90 5.60 7.78 
Overig 11.45 41.24 8.24 9.88 
Alle groepen 11.30 37.50 8.70 12.25 

a) NEI-berekenin gen op basis van de gemiddelde afgelegde afstand per motief 
en vervoerwijze uit het OVG 1988. 

Voor de groepen AG en NAG worden intervallen van tijdbeloningen gegeven. 
Deze intervallen hebben betrekking op de situatie waarin de respondent bij een 
prijsverschil van 5 cent aangeeft nog steeds te blijven tanken in het buitenland. 
Omdat de vraag omtrent het gedrag bij een prijsverschil van 0 cent niet is gesteld, 
is onbekend bij welk verschil h i j /z i j niet meer over de grens zal tanken. Aangezien 
dit prijsverschil dan tussen 0 en 5 cent moet liggen, zijn voor beide situaties de 
beloningen doorgerekend. 

Uit de resultaten volgt dat personen die zowel in Nederland als in het 
buitenland tanken een hogere tijdbeloning wensen dan de personen die altijd in 
het buitenland tanken. Voor personen die in de huidige situatie niet over de grens 
tanken zal de tijdbeloning nog hoger moeten zijn alvorens zij overgaan tot het 
tanken in het buitenland. Dit laatste komt echter niet tot uitdrukking in de 
cijfers. Als verMaring is hiervoor mogelijk aan te voeren dat de tijdbeloning voor 
iedere respondent in de NG-groep is bepaald aan de hand van gemiddelden: het 
aantal liters per tankbeurt is voor iedere respondent gelijk gesteld aan het 
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pagina 1* gemiddelde van het aantal liters dat over de grens getankt wordt door de groepen 
AG en NAG. 

Bij de groep NG moet voorts rekening worden gehouden met een onderschat
ting van de gemiddelde tijdbeloningen. Bijna 50% van de personen in de NG-groep 
geeft aan dat zij bij 50 cent prijsverschil nóg niet in het buitenland gaat tanken. 
Voor deze personen moet het prijsverschil nog hoger liggen en dit betekent dat 
voor hen ook de tijdbeloning groter dient te zijn. Aangezien de gewenste 
tijdbeloningen van deze respondenten onbekend zijn, kunnen ze niet in de 
gemiddelde tijdbeloning worden ondergebracht. Voor de groep NAG geldt een 
soortgelijke situatie welke echter in geringere mate de resultaten zal beïnvloeden: 
15% van de respondenten gaat bij 50 cent nóg niet altijd in het buitenland 
tanken. 

Voorts worden in tabel 5 respondenten die binnen 5 kilometer afstand van het 
buitenlandse pompstation wonen, afgezonderd van de overige respondenten. De 
reden hiervoor is dat personen die binnen 5 kilometer van het buitenlands 
pompstation wonen geen afweging hoeven te maken tussen het te behalen 
voordeel en de te Investeren reistijd: de reistijd voor deze groep is namelijk zo 
gering dat ze nauwelijks extra moeite hoeven te nemen om in het buitenland te 
tanken (95% van de personen doet dat dan ook (bijna) altijd in de huidige situatie 
- zie figuur A). Dit betekent dat voor deze groep het vraagstuk van de trade-off 
tussen voordeel en ti jd geen rol speelt bij de beslissing van het al dan niet over de 
grens tanken. De bepaling van de gemiddelde tijdwaardering dient zich alleen te 
richten op tijdwaarderingen van personen die 5 kilometer of meer van het 
dichtstbijzijnde buitenlandse pompstation wonen. De gemiddelde hoogte van de 
tijdwaardering wordt daarmee aangegeven door het interval ƒ 17,20 - ƒ 17,63. In 
het vervolg zullen alleen de tijdbeloningen van personen die verder dan 5 
kilometer van het pompstation wonen in beschouwing genomen worden. 

In tabel 6 staan de tijdwaarderingen weergegeven per land. De gemiddelde 
tijdwaardering van grensbewoners die in België tanken, ligt in de meeste gevallen 
iets hoger dan de gemiddelde tijdwaardering van automobilisten die in Duitsland 
tanken. Een mogelijke verklaring (met name voor de groep NAG) is dat de 
Nederlanders in de Duitse grensstreken reeds een vaster tankpatroon hebben 
opgebouwd: zij tanken al gedurende een veel langere periode (vanaf 1987) in het 
buitenland dan de bewoners in de grensstreken met België (pas vanaf 
accijnsverhoging in j u l i 1991). Bij de 'Duitse' tankers kan dan reeds een stuk 
gewoontegedrag zijn opgetreden, bijvoorbeeld een combinatie van tanken met 
winkelen. 

Dit laatste wordt ondersteund door de enquêteresultaten t.a.v. de 
belangrijkste reden van hun bezoek aan het buitenland. De motieven zijn 
onderverdeeld in tanken, winkelen en tanken en overig, waarbij de laatstgenoem
de onder andere de motieven winkelen, werken en bezoeken van familie omvat. De 
hypothese dat personen met als motief alleen tanken een hogere tijdwaardering 
hebben dan de personen die naast het tanken ook nog winkelen (zogenaamde 
combi-tankers), wordt grotendeels bevestigd. 



Confrontatie 
Om een globale vergelijking tussen de basis-reistijdwaarderingen uit 

onderzoek [1] en de hier aangetroffen tijdwaarderingen mogelijk te makenl, dient 
een overall gemiddelde van deze basiswaarderingen te worden berekend. Dit is 
gebeurd aan de hand van de verdelingen van de gemiddeld afgelegde afstand over 
de vervoerwijzen en motieven, die is afgeleid uit het Onderzoek Verplaatsings 
Gedrag van 1988. Hiertoe is in tabel 7 de tabel met tijdwaarderingen naar 
vervoerwijze en motief (tabel 1) verder aangevuld met de gemiddelden over de 
vervoerwijzen en het overall gemiddelde. 

Het overall-gemiddelde van de eerder bepaalde 'value of time' bedraagt circa 
ƒ 12,- (ln guldens van 1988). Bijgesteld naar guldens van 1992 komt dit neer op 
ruim ƒ 13,-. Deze reistijdwaardering is een gemiddelde van de tijdwaarderingen bij 
zowel tijdwinsten als -verliezen. De tijdbeloning die resulteert uit de gegevens over 
het tankgedrag van bewoners in de grensstreken bedraagt gemiddeld minimaal 
ƒ 17,40. Deze beloning heeft betrekking op een tijdsinvestering ofwel tijdverlies. 
Dit resultaat bevestigt de eerdere constatering van HCG dat in geval van een 
tijdverlies het niveau van de reistijdwaardering op een hoger niveau ligt dan 
wanneer sprake is van een tijdwinst. 

Conclusies 
De analyse van de gegevens over het tankgedrag van grensstreekbewoners 

laat zien dat de waardering voor tijdverliezen, afgeleid uit de trade-off tussen 'te 
spenderen t i jd en te behalen voordelen' gemiddeld irrinirnaal ƒ 17,40 bedraagt. Dit 
resultaat is verkregen op grond van zowel feitelijk waargenomen gedrag bij de 
huidige prijsverschillen als verondersteld gedrag bij hypothetische prijsverschillen 
(dat wil zeggen variaties op huidige prijsverschillen). 

Deze tijdwaardering ligt circa 30% boven de 'value of time' die eerder is 
bepaald met behulp van voornamelijk 'stated preference analyse' betreffende zowel 
reistijdwinsten als -verliezen [1]. 

Mede op grond van deze bevindingen zou het in de toekomst wellicht te 
overwegen zijn bij (ex-ante) evaluatie van infrastructuurprojekten ten aanzien van 
de reistijdwaardering onderscheid te maken naar tijdwinsten en tijdverliezen. 
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Kan een rendabel NS-reizigersbedrijf een bijdrage 
leveren aan het Tweede Structuurschema V & W? 

dr T. Tieleman & drs H.P.C. van Ooststroom. De heren Tieleman en Van Ooststroom 

zijn werkzaam bij de N.V. Nederlandse Spoorwegen, in de functie van Hoofd 

Ondernemingscontrol respectievelijk stafmedewerker Centrale Ontwikkelingskern. Zij 

schreven deze bijdrage op persoonlijke titel. 

A b s t r a c t 

C a n c o m m e r c i a l r a i l r o a d s cont r ibute to the g o a l s of a s u s t a i n a b l e society-
p r o g r a m ? 
The Dutch government has identified two key problems which threaten the future of a 
functional transportation system in the Netherlands: reduced accessibility and environmental 
problems both caused by the unceasing growth of car use. Public transportation is supposed 
to play an important role in f inding solutions. On the other hand government plans to 
reduce span of control over public transportation companies. In this article it is argued that 
the goals of a sustainable society program in the field of transportation can be combined 
with deregulation of the transportation market only if the prices users pay wil l gravitate 
toward the true social costs of the services. These costs would include all external costs and 
meet the principles of scarcity pricing. Unfortunately political reality is just the reverse: e.g. 
the use of lease cars and business cars, which are attractive for fiscal reasons and lack 
regulation through prices, increases strongly every year. The only way out however is an 
integrated policy in which out of pocket expenses for public transport and private transport 
are directly related to one another. 

Openbaar vervoer is 
niet beperkt tot de 
trein. Bussen, trams en 
metro vervullen 
evenzeer essent ië le 
functies, zi j het dat zi j 
als hoofdvervoerwijze 
op beperkte schaal en 
op lage ruimtelijke 
schaalniveaus met de 
auto concurreren. W i j 
zullen ons in deze 
bijdrage beperken tot 
de concurrentie tussen 
auto en trein. 

De Commissie werd 
ondersteund door 
organisatie
adviesbureau 
McKinsey. 

Inleiding en probleemstelling 
Nederland is een dichtbevolkt land. Dat geldt in het bijzonder voor de 

Randstad, met 1200 inwoners per km^. Per hectare vinden we in de Randstad 12 
mensen, 5 huizen, 5 auto's en 2 koeien. Die 5 auto's leggen samen gemiddeld 200 
km per etmaal af. En dat allemaal op die ene hectare. Dat geeft voor de 
samenleving natuurlijk problemen: congestieproblemen, milieuproblemen en een 
grote kans op ongevallen. 

Vandaar dat een ruimtebesparend vervoermiddel als de trein 1, in Nederland -
met een accent op een gebied als de Randstad - nieuwe kansen krijgt. Die kansen 
ontstaan niet alleen door de eigen concurrentiekracht van de trein waardoor 
individuele mensen in grote aantallen de trein prefereren boven de auto. Het ligt 
anders: autogebruik heeft meestal voordelen voor de individu; de nadelen ervan 
worden in onze dichtbevolkte samenleving afgewenteld op de collectiviteit. Bij de 
trein is het precies omgekeerd: de trein biedt voordelen aan de collectiviteit; 
enkele nadelen moet de individu op de koop toe nemen. In wezen gaat het dus om 
de vraag hoe individuele belangen en collectieve belangen met elkaar in harmonie 
gebracht kunnen worden. Een klassiek probleem. 

Er wordt naar gestreefd NS financieel zelfstandig te maken. NS moet niet 
langer afhankelijk zijn van overheidsbijdragen. NS moet tot een rendabele 
exploitatie komen. De Commissie Wijffels heeft over de herziening van de 
verhouding tussen overheid en NS - daartoe uitgenodigd door de Minister van 
Verkeer en Waterstaat - in j u n i 1992 aanbevelingen gedaan^. De regering staat 
overwegend positief tegenover deze aanbevelingen. 

De rol van de overheid op de vervoermarkt vormt eveneens een klassiek 
vraagstuk: zijn we met de regulering van de onvolkomen vervoermarkt niet te ver 
gegaan en dwingen reguleringsonvolkomenheden ons nu andere wegen in te 
slaan? 

In dit artikel gaat het om de verenigbaarheid van mogelijke oplossingen voor 
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de beide klassieke problemen: het met elkaar i n harmonie brengen van 
individuele en collectieve belangen enerzijds èn een rendabele exploitatie van NS 
anderzijds. Kunnen beide doelstellingen tegelijkertijd worden verwezenlijkt? En zo 
ja, onder welke condities? 

Vervoermarkt, overheid en NS in perspectief 
In de vervoerssector gaan collectieve en marktaspecten onveirnijdelijk 

samen^. Overheidsoptreden op de vervoermarkt moet erop gericht zijn een 
evenwicht tot stand te brengen waarbij zowel individuele als collectieve belangen 
zijn gebaat. Voor sommige van haar diensten is NS te typeren als een marktbe-
drijf; voor een belangrijk deel echter levert NS een dienst met een maatschappelijk 
nut waarvan de kosten bij de geldende prijzen niet ui t de marktopbrengsten zijn 
goed te maken. Ter nadere duiding van de verschillen tussen nut- en marktbedrij-
ven zal kort worden ingegaan op de positie van Gasunie als nutsbedrijf ter 
exploitatie van het gasleidingennet in Nederland en KLM als marktbedrijf op de 
vervoermarkt. 

Nederlandse Gasunie is een naamloze vennootschap met als primaire 
activiteiten inkoop, transport en verkoop van aardgas. Gasunie heeft een uniek 
bekostigingssysteem dat ertoe leidt dat jaarlijks precies 80 miljoen gulden winst 
wordt gemaakt die i n zijn geheel als dividend wordt uitgekeerd aan de 
aandeelhouders (Energiebeheer Nederland, Esso, Shell en de Staat der 
Nederlanden). Inkoop geschiedt van het aardgasveld in Groningen en van de 
Noordzee-velden ("verkoper" NAM, opbrengst voor de Staat der Nederlanden) en 
via import (met name uit Noorwegen). Het prijsbeleid in het binnenland wordt 
bepaald door de kosten die de eindgebruiker zou moeten maken bij gebruik van 
het meest gerede alternatief (aardolie). Met andere woorden: het komt erop neer 
dat de prijs per kubieke meter aardgas afhangt van de ontwikkeling van de 
olieprijs en dat de Staat der Nederlanden (de Minister van Financiën) het risico 
loopt voor de schommeling in de aardgasbaten. 

De belangrijkste posten uit het jaarverslag van de N.V. Nederlandse Gasunie 
(jaarverslag 1990) zien er als volgt uit (in guldens): 

Verkoop: 15.556 min 
Inkoop (import + afdracht aan Rijk): 14.562 min 
Saldo: 994 min 
Bedrijfslasten: 793 min 
Saldo: 201 min 
Belasting + financieel resultaat: 121 min 
Winst: 80 min 

Zie bijvoorbeeld Bron 
en Van der Kolk 
(1988) op pagina 86 
en verder. 

Zou de winst i n eerste aanleg lager of hoger dan ƒ 80 min uitvallen dan wordt 
de afdracht aan het Rijk dienovereenkomstig bijgesteld. De winst komt daardoor 
weer op ƒ 80 miljoen gulden. Daarom is de bekostigingsopstelling van de N.V. 
Nederlandse Gasunie in feite precies andersom, namelijk: 
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Winst: 
Belasting + financieel resultaat: 
Bedrijfsresultaat: 
Bedrijfslasten: 
Saldo inkoop/verkoop: 
Inkoop (kosten invoer en 
betaling aan 's Rijks schatkist): 
Verkoop bij vastgestelde prijs: 

80 min 
121 min -
201 min 
793 min + 
994 min 

14.562 min + 
15.556 min 

In tegenstelling tot wat gangbaar is begint de boekhouding met de winst en 
eindigt met lasten en opbrengsten. Gasunie kan zo gegeven winst en bedrijfslas
ten 20 cent per ingekochte kubieke meter aardgas betalen aan de Minister van 
Financiën. In totaal vloeien zo circa 9 miljard gulden naar de algemene middelen. 
De gemiddelde verkoopprijs aan de eindgebruiker bedraagt in 1990 22 cent per 
kubieke meter. Gasunie heeft circa 2000 personen in dienst en exploiteert een 
leidingennet van 10.685 kilometer. Het is goed verdienen bij Gasunie: de 
gemiddelde beloning (salaris plus sociale lasten) bedraagt 96.000 gulden per 
personeelslid (NS: 65.000 gulden). 

Het tariefbeleid naar de eindgebruiker is simpel. Men kent een grootverbrui-
kersprijs en een kleinverbruikersprijs. Spits- en daltarieven kent men niet; de 
capaciteit wordt simpelweg zodanig opgeschroefd dat aan alle vraag kan worden 
voldaan. Het is Gasunie dan ook gegeven jaarlijks behoorlijk te investeren: de 
afschrijvingen bedragen in 1990 ruim 310 miljoen gulden (NS eigen financiering: 
282 miljoen gulden). Al met al een situatie zonder al te veel pijnpunten: geen 
gedoe rond tariefbeleid (een perfect werkend "flankerend beleid"), geen 
vertragingen c.q. capaciteitsgebrek, geen adviescommissies en toch (maatschap
pelijk) zeer levensvatbaar. 

Zouden we de bekostigingsformule van Gasunie toepassen op het NS-concern 
dan zou ongeveer het volgende beeld ontstaan: 

Winst: 80 min 
Belasting + financieel resultaat: 220 min + 
Bedrijfsresultaat: 300 min 
Bedrijfslasten: 3.500 min + 
Totale lasten: 3.800 min 
Marktopbrengsten (reizigers, goed. en overig): 2.300 min -
Premie (uit "Mobiliteitsfonds"): 1.500 min 

De premie zou afhankelijk kunnen worden gesteld van de mate van 
flankerend beleid (indirect dus eveneens van de olieprijzen), van het afgesproken 
NS-tariefbeleid en van de mate waarin NS erin slaagt bepaalde doelstellingen 
(bijvoorbeeld spitsvervoer) van het vervoerbeleid te realiseren. 

Uit een vergelijking tussen de jaarverslagen over 1990 van KLM en NS blijkt, 
dat er tussen de beide bedrijven opvallende overeenkomsten bestaan in de 
produktie-, kosten- en opbrengstenstructuur. Er zijn ook twee belangrijke 
verschillen. In de eerste plaats haalt NS, op een vervoermarkt waar de auto 



Ti jdsch r i f t 
vervoerswetenschap 

6. Zie bijvoorbeeld Von 
Stefan, Bartmettler 
(1993) . 

prijszetter is, ru im 12 cent per personenkilometer uit de markt; KLM slaagt erin 
ru im 16 cent per personenkilometer aan marktopbrengsten te genereren 
(Jaarverslagen 1990)"*. In de tweede plaats realiseert NS bij een hoog niveau van 
het produktieaanbod in verhouding tot de vraag een gemiddelde bezettingsgraad 
van ru im 35 procent^. KLM kan - in een meer vraagvolgend produktiemodel -
bewerkstelligen, dat bijna 70 procent van de zitplaatsen tijdens de vluchten bezet 
is. Voor zowel de markt voor lucht- als voor spoorvervoer geldt dat ondernemers 
diensten aanbieden die niet op voorraad gehouden kunnen worden: het 
produktieproces kent ondeelbaarheden waardoor aan een marginale vraagtoena-
me niet kan worden tegemoetgekomen met een even grote marginale aanbodtoe
name. De frequentie van KLM is betrekkelijk laag (per verbinding 1 tot 4 
retourritten per etmaal) en bij NS hoog (per verbinding 15 tot 30 retourritten per 
etmaal); bij KLM is reservering per vlucht mogelijk (en vereist) en bij NS niet. Bij 
een hogere frequentie in de luchtvaart vervallen deze verschillen. Zo kent de 
vliegverbinding tussen Los Angeles en San Francisco een shuttleservice: elk uur 
een vliegtuig in beide richtingen. Daardoor wordt de bezettingsgraad sterk 
verlaagd en vervalt de verplichting voor de reiziger om te reserveren. 
Consequentie: is het vliegtuig vol, dan moet de reiziger een uur wachten. Voor de 
trein geldt in zo'n geval: is de trein vol dan moet de reiziger een tijdje staan. Voor 
KLM geldt dat verhoging van de frequentie (daardoor wordt het produkt voor de 
klant aantrekkelijker!) zal leiden tot een lagere bezettingsgraad dan thans. NS zou 
door het uitdunnen van de frequentie (maar dat maakt het produkt minder 
aantrekkelijk voor de klant!) de huidige bezettingsgraad juist kunnen verhogen. 

Voor het overige zijn de twee bedrijven verbazingwekkend identiek. NS 
"produceerde" bijna 110 miljoen treinkilometers en 30 miljard zitplaatskilometers; 
KLM realiseerde ongeveer 150 miljoen vliegtuigkilometers en circa 38 miljard 
zitplaatskilometers. Wezenlijke kenmerken als personeelsaantallen (ook de 
verdeling over rijdend c.q. vliegend personeel, technisch personeel en staffunctio
narissen) en kostenposten (personeel, onderhoud, energie en afschrijving op 
rollend c.q. vliegend materieel) wijken maar in beperkte mate af. Nu zijn de 
overeenkomsten ook weer niet zo vreemd: tot voor kort was luchtvaart een luxe 
industrie; in (informeel) overleg werden afspraken gemaakt over de verdeling van 
routes en over de tarieven. Vrije concurrentie was niet aan de orde. Recentelijk is 
aan de oppervlakte gekomen dat de vraag stagneert en dat KLM dient te opereren 
op een markt waar de gemiddelde opbrengsten per personenkilometer sterk onder 
druk staan. De laatste ontwikkelingen^ wijzen erop, dat gezocht wordt in de 
richting van een zeer nauwe samenwerking tussen KLM, SAS, Swissair en 
Austrian Airlines. Dat leidt zowel tot minder ruïneuze concurrentie (hogere 
opbrengsten) als tot het combineren van vluchten (lagere kosten en hogere 
bezettingsgraad). 

Financierings- verdeling- en allocatiefunctie van de prijs 
De onvolkomen werking van het marktmechanisme bij verkeer en vervoer 

wordt voor een belangrijk deel veroorzaakt doordat de prijzen, waarop de 
marktwerking is gebaseerd, bepaalde functies niet tegelijkertijd kunnen vervullen. 
Zo conflicteren op de vervoermarkt de financieringsfunctie van prijzen (uit de 
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prijzen worden de kosten van een goed of dienst gedekt), de verdelingsfunctie 
(prijzen beïnvloeden de koopkrachtverdeling tussen bevolkingsgroepen) en de 
allocatie- of sturingsfunctie (prijzen stemmen aanbod en vraag op elkaar af vla 
stimulering en regulering) onderling. 

De wet van vraag en aanbod geeft aan op welke manier goederen en diensten 
in onze samenleving worden verdeeld. Volgens deze wet is het in principe onder 
alle omstandigheden mogelijk vraag en aanbod met elkaar in evenwicht te 
brengen. Dat geldt niet alleen als het reproduceerbare goederen betreft, maar ook 
als het schaarse goederen betreft; goederen, waarvan de omvang niet kan worden 
uitgebreid. 

Bij reproduceerbare goederen zal ln een marktconforme situatie het evenwicht 
tussen vraag en aanbod tot stand komen bij een prijs, die in de buurt ligt van de 
reproduktiekosten. Immers, zolang de marktprijs hoger is zullen er nieuwe 
aanbieders naar de markt worden gelokt. Zodra de marktprijs lager is zal het 
aantal aanbieders juist afnemen. Uiteindelijk wordt een evenwichtsprijs bereikt, 
waarbij de kosten uit de opbrengsten kunnen worden gefinancierd. Deze prijs zal 
in de buurt van de reproduktiekosten liggen. 

Bij niet-reproduceerbare goederen zal het evenwicht op een andere manier tot 
stand komen. De reproduktiekosten spelen daarbij geen enkele rol. Op veilingen 
bijvoorbeeld zorgen prijzen er ook in dit geval voor, dat vraag en aanbod aan 
elkaar gelijk worden. Soms zijn zeer hoge prijzen het resultaat. De prijs heeft hier 
duidelijk een regulerende aüocattefuncüe. Hij zorgt er primair voor, dat vraag en 
aanbod aan elkaar gelijk worden. Bij dergelijke goederen raakt de verdelingsfunc
tie van prijzen in het gedrang: niet iedereen kan zich bij de geldende prijzen privé-
bezit van schilderijen van Rembrandt veroorloven. Voor schilderijen is deze 
functie van de prijs geaccepteerd. 

Verkeer en vervoer legt een groot beslag op goederen die nu nog als vrije 
goederen gelden - een schone lucht, helder water en een gezond klimaat -, maar 
die feitelijk als schaarse goederen moeten worden bestempeld omdat de grenzen 
zijn overschreden waarbij ze reproduceerbaar zijn. Voor een duurzame kwaliteit 
van onze leefomgeving moeten we grenzen stellen aan de omvang van de 
verplaatsingsbehoefte, met name de behoefte aan automobiliteit. Een gericht 
prijsbeleid zou hier regulerend kunnen werken. Het gaat er hierbij niet om lagere 
inkomensgroepen autobezit en -gebruik te ontzeggen en zo de verdelingsfunctie op 
het spel te zetten. Gericht prijsbeleid zou daarentegen wèl de ongelijke 
concurrentie voor die verplaatsingen moeten wegnemen, die in principe per 
collectief vervoer kunnen worden afgewikkeld. Maatschappelijk en politiek zijn we 
hierin niettemin terughoudend. 

Overeenkomst tussen lease auto's en studentenkaarten 
De lease auto en de OV Studentenkaart zijn voorbeelden van produkten, 

waarbij de financieringsfunctie van de prijs in principe wordt gewaarborgd^, maar 
waarbij de regulerende allocatiefunctie van de prijs volledig is uitgeschakeld. Voor 
beide produkten geldt immers, dat voor de houder van de faciliteit het gebruik 
volledig vrij is. Mobiliteit wordt door hem, na betaling van de jaarlijkse entreeprijs, 
als een 'vrij goed' beschouwd; een goed, waarmee hij niet zuinig hoeft om te 
springen. 



Veel lease auto houders krijgen van hun werkgever behalve de lease auto ook 
nog 'zo'n handig kaartje' ter beschikking, waarmee ze zonder betalen brandstof 
kunnen tanken, niet alleen in Nederland, maar ook in andere Europese landen. 
Vaak mogen ze bovendien hun lease auto - eveneens op kosten van de werkgever -
gebruiken voor privé doeleinden. Onder die omstandigheden is elke poging tot 
regulering van het autogebruik natuurli jk tot mislukken gedoemd. Met andere 
woorden: de omvang van de mobiliteit en ook de vervoermiddelkeuze zijn volstrekt 
onreguleerbaar geworden. Weliswaar wordt door de werkgever voor de lease auto 
betaald maar wanneer de werknemer eenmaal een lease auto heeft, maakt het 
rijden van veel of weinig kilometers voor de lease auto houder in financieel opzicht 
geen enkel verschil. Hij kan de auto gebruiken als ware het een 'vrij goed'. Met 
andere woorden: de auto is "gratis", de trein kost geld. 

Ten aanzien van de OV studentenkaart is de situatie vergelijkbaar. Weliswaar 
wordt door het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen voor de kaart betaald 
(en daarmee, vla korting op de studiebeurs, door de studenten!), maar de houder 
voelt per ri t geen enkele beperking. 

Overigens, uit oogpunt van regulering van de mobiliteit zijn de zogenaamde 
integrale kilometerkostenvergoedingen voor het gebruik van de eigen auto nog 
desastreuzer. Aan iedere gedeclareerde kilometer houdt de bezitter van een eigen 
auto in zijn perceptie ("met de vaste kosten rekent hij niet") het verschil tussen 
'integrale kosten' en 'variabele kosten' over. Bij een vergoeding van ƒ 0,49 per 
kilometer (geen fiscale lasten!) is het bewuste verschil circa ƒ 0,35 per kilometer. 
Dat is in feite een aanmoediging om veel met de auto te rijden. Het openbaar 
vervoer bl i j f t buiten beeld, ook bij ritten, die heel goed per openbaar vervoer 
zouden kunnen worden gemaakt. Zowel de sterke groei van het aantal lease auto's 
als het voortbestaan en voortdurend verhoogd worden van integrale kilometerver
goedingen staan haaks op de SW-hypothese, dat automobiliteit een schaars goed 
zou zijn. Thans zijn er 300.000 lease auto's die met elkaar goed zijn voor 9 miljard 
autokilometers. Hun aantal groeit sedert 1988 met 20 procent per jaar. Dat 
betekent elke vier jaar een verdubbeling van het lease autopark. Hoewel lease- en 
zakenauto's op dit moment nog geen overheersende rol spelen op de concurrentie
positie van NS, is de "ongebreidelde" groei een treffende indicatie dat met het in de 
praktijk brengen van SW-maatregelen maar weinig voortgang wordt geboekt. 
Voor NS betekent het de verplichting om marktconform te handelen in een 
omgeving, die steeds minder marktconform functioneert. 

Achtergrond en voorstellen van de commissie Wijffels 
Al sinds het begin van de jaren zeventig dringt NS aan op een duidelijk en 

consistent overheidsbeleid inzake verkeer en vervoer^. Aan de andere kant is er 
bij voortduring sprake van maatschappelijke en politieke onvrede met het 
functioneren van NS op de vervoermarkt. Dit komt duidelijk aan het licht bij de 
voorbereiding van het Tweede Structuurschema Verkeer en Vervoer op het 
Ministerie van Verkeer en Waterstaat. Tijdens deze voorbereiding verbeteren rond 
1985 de economische vooruitzichten en neemt het autogebruik plotseling vrij 
sterk toe. Onmiddellijk worden de negatieve gevolgen van toenemend autogebruik 
zichtbaar: de files nemen hand over hand toe en de roep groeit om een bijdrage 
van het openbaar vervoer aan de oplossing van deze problematiek. De 



economische groei zelf heeft - sterker dan in de jaren zeventig - een autonome 
positieve invloed op treingebruik. De treinen worden voller en voller en de 
capaciteitsgrenzen komen op sommige tijden en plaatsen nadrukkelijk in zicht. 
Hierbij gaat het om gebrek aan zitplaatsen in treinen in de bestaande dienstrege
ling. Aanschaf van materieel (dubbeldekkers, langere treinen) kan en zal de 
capaciteit per gemiddelde trein verhogen. Veranderingen in de dienstregeling ter 
versterking van de functie van NS (hogere frequenties, hogere snelheden, grotere 
betrouwbaarheid) vergen investeringen in uitbreiding van de capaciteit van de 
railinfrastructuur. 

Tegen deze laatste achtergrond werkt NS aan een infrastructuurplan en aan 
uitgangspunten voor een nieuwe dienstregeling (Rail 21 en "drie-treinensysteem"). 
Het Ministerie weegt deze plannen globaal en stelt vast dat een grotere functie van 
NS past bij de algemene beleidsvoornemens. Het vertrouwen van de overheid 
sterkt door de toezegging van NS dat de beoogde verdubbeling van de vervoerom-
vang kan worden gerealiseerd zonder een verhoging van de jaarlijkse bijdrage in 
de exploitatiekosten. Door de tijdsdruk vindt helaas geen iteratief proces plaats 
tussen de doelstellingen van het algemene vervoerbeleid en de precieze bijdrage 
die het NS-toekomstplan (Rail 21) moet leveren. 

Na enige t i jd ontstaan er vraagtekens: legt het NS-toekomstplan wel die 
accenten die nodig zijn uit oogpunt van de algemene doelstellingen van het 
verkeers- en vervoerbeleid? 

De Structuurschema voorbereidingen maken derhalve nog eens zeer duidelijk 
dat in de verhouding tussen rijksoverheid en NS adequate instrumenten 
ontbreken die een goede allocatie van middelen waarborgen. De relatie kenmerkt 
zich door een financiële sturing door de overheid; daarbij bl i j f t onduidelijk welke 
"value for money" NS aan de samenleving biedt. Dit vormt de directe achtergrond 
voor de instelling van de Commissie Wijffels. 

Daarnaast draagt een aantal andere ontwikkelingen bij aan de noodzaak tot 
herziening van de verhouding overheid - NS. Te noemen zijn de wens tot 
decentralisatie (vla de instelling van vervoerregio's), de EG-richtlijnen inzake de 
scheiding van infrastructuur en exploitatie bij spoorwegen met het oog op de 
toegang van derden op het spoorwegnet en in het verlengde van de laatste 
ontwikkeling de (moeizame) pogingen om in Nederland te komen tot de instelling 
van een Infrastructuurfonds met als oogmerk een betere, integrale afweging van 
infrastructuurprojecten. Deze ontwikkelingen maken vanzelfsprekend deel uit van 
de beschouwingen van de Commissie Wijffels maar vormen niet de hoofdmoot van 
de problematiek. 

Op 5 j u n i 1992 biedt de Commissie Wijffels haar rapport aan aan de Minister 
van Verkeer en Waterstaat. De voorstellen luiden onder andere als volgt: 

- NS moet tariefvrijheid krijgen met betrekking tot het personenvervoer; de 
overheidsbemoeienis terzake moet vervallen; 

- De infrastructuurkosten moeten worden overgenomen door het 
Infrastructuurfonds; de tot dusver door het Rijk aan NS gegeven vergoeding 
voor onrendabele prestaties wordt dienovereenkomstig gekort; 

- De pro resto vergoeding voor onrendabele prestaties vervalt op den duur 
evenzeer; NS kan in plaats daarvan trachten met de (rijks-)overheid voor 
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bepaalde prestaties (in de regio) contracten af te sluiten, zodat er geen sprake 
meer is van onrendabele prestaties; 

- De overheid dient een sterk SW-beleid te voeren. 

De Minister van Verkeer en Waterstaat laat weten positief te staan tegenover 

De concurrentiepositie van de NS 
De keuze tussen auto en trein wordt op basis van een aantal overwegingen 

gemaakt. Auto en trein hebben allebei een eigen plaats in de mobiliteitsmarkt. 
Alleen, de positie van de auto is - vanuit de individu bezien - veel sterker dan die 
van de trein. De auto is namelijk flexibeler, hij laat zich veel beter aan de wensen 
van de gebruiker aanpassen. Er zijn dan ook heel wat ritten, waarvoor uitsluitend 
de auto in aanmerking komt. Aan de andere kant zijn er ritten, vooral naar en van 
congestiegebieden, waarvoor eigenlijk alleen de trein in aanmerking komt. 

Maar hoe zit het in het omvangrijke tussengebied, waar auto en trein in 
principe met elkaar concurreren? Hier speelt bij het bepalen van de individuele 
voorkeur voor auto of trein een belangrijke rol dat de kwalitatieve voordelen van 
autogebruik in het algemeen terechtkomen bij de gebruiker, terwijl de nadelen 
worden afgewenteld op de gemeenschap. Bij de trein is het precies andersom: de 
voordelen van treingebruik komen terecht bij de gemeenschap; de nadelen bij de 
gebruiker. Dat maakt de trein bij reizigers, die de keuze hebben tussen auto en 
trein, in het algemeen minder populair. De kwaliteitsconcurrentie tussen auto en 
trein betreft twee elementen: de institutionele kwaliteit (bij vervoer van huis tot 
huis is de auto notoir i n het voordeel boven de trein, tenzij er sprake is van 
congestie op het wegennet) en de kwaliteit van het treinprodukt zélf, inclusief de 
toegankelijkheid van en de overstapfaciliteiten op stations. Met name dit laatste is 
de primaire verantwoordelijkheid van NS. In dit verband moet erkend worden, dat 
in deze t i jd van snelle vervoersgroei bij NS en vele omvangrijke bouwwerkzaamhe
den in de Randstad de kwaliteit van het NS-produkt tijdelijk verre van optimaal is. 

Daarnaast is er de kwestie van de prijsconcurrentie. In die gevallen, waarin 
auto en trein naar het oordeel van de gebruiker beide tot de reële mogelijkheden 
behoren, wordt de gebruiker geconfronteerd met een scala van prijsverschillen, 
afhankelijk van de situatie. Samengevat: 

a: eigen auto voor privé ritten: betaling treinkaartje versus betaling 

autogebruik; 
d: lease auto werkgever (zaken): betaling treinkaartje (vaak uit eigen zak) 

versus "gratis" gebruik auto. 

Vooral bij de categorieën b, c en d is het prijsverschil ten gunste van de auto 
zeer groot. Bovendien stijgt het aandeel van deze categorieën weggebruikers sterk, 

deze voorstellen^. 

b: eigen auto voor zakenritten: 

c: lease auto werkgever (privé): 

benzinekosten auto; 
vergoeding treinkaartje versus 
vergoeding integrale kilometerkosten 
auto; 
betaling treinkaartje versus "gratis" 
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zowel absoluut als relatief. Elk jaar stijgt bijvoorbeeld het aantal lease auto's met 
20%. Tenzij de overheid de ambitie zou hebben om ook autobezitters te betrekken 
bij het SW-beleid (en dus ook mee te werken aan eliminering van de thans in hun 
beleving bestaande prijsverschillen tussen auto en trein) wordt deze groep voor NS 
commercieel steeds minder interessant. Eén voorbeeld: zelfs als een lease auto 
houder van hartje Rotterdam naar hartje Groningen moet voor één gesprek is hij 
"gedwongen" de auto te nemen. Een retourtje le klas Rotterdam-Groningen kost 
ruim ƒ 80. Op zich niet veel: ƒ 0,16 per kilometer. Maar dat is toch heel veel geld 
om uit eigen zak te betalen, vooral als er een "gratis" lease auto ter beschikking 
staat (werkgevers accepteren van werknemers, aan wie zij een lease auto ter 
beschikking hebben gesteld, meestal geen declaraties van spoorkaartjes). Kortom, 
bij het vigerende beleid zou NS die markt geleidelijk moeten opgeven, omdat veel 
reizigers over zeer goedkope alternatieven beschikken en daarom de treinprijs 
"niet kunnen betalen". 

Overigens, de fiscale regelingen voor de categorieën b, c en d staan niet alleen 
een evenwichtige concurrentie tussen auto en trein in de weg, ze zijn evenzeer 
desastreus voor de realisatiemogelijkheden van het SW. Door de hier bedoelde 
autobezitters (en hun aantal groeit dagelijks!) wordt namelijk het effect van vrijwel 
alle SW-maatregelen ontweken, geneutraliseerd en soms zelfs overgecompen
seerd. Blijf t tenslotte geval a over. Een situatie, waaraan NS sedert de 
motorisering van Nederland al gewend is geraakt. Maar als de Commissie Wijffels 
aanbeveelt de overheidsvergoeding aan NS - behoudens de infrastructuurkosten -
af te schaffen betekent dat wèl een zeer ongelijkwaardige concurrentie tussen auto 
en trein: variabele autokosten zonder toerekening van de maatschappelijke kosten 
c.q. schaarstepremies versus integrale, exploitatiekosten-dekkende tremtarieven. 
Bij tarieven die de werkelijke kosten dekken zou NS feitelijk zelfs een gebruikers-
bijdrage voor infrastructuur aan de treinreiziger moeten doorberekenen. Dat 
belooft niet veel goeds, noch voor de toekomstige vervoersomvang, noch voor het 
toekomstige financiële evenwicht bij NS. (En de grote verliezer is natuurlijk het 
SW). 

De richting van mogelijke oplossingen 
De hamvraag, die vóór alle dingen beantwoord moet worden, luidt derhalve: 

moet de trein alleen maar een reismogelijkheid bieden aan reizigers die - los van 
kwaliteits- en/of prijsverschillen - aan de trein gebonden ('captivej zijn, of moeten 
óók autogebruikers ertoe gebracht worden voor bepaalde ritten, die daarvoor in 
aanmerking komen, de trein serieus in hun afweging te betrekken? 

In het eerste geval is de strategie heel eenvoudig. Het streven naar financiële 
onafhankelijkheid van NS (conform het advies van de Commissie Wijffels) vergt 
dan dat de punctualiteit wordt verhoogd, iedere vorm van luxe zeer kritisch wordt 
bezien, de frequentie neerwaarts wordt aangepast en de tarieven worden 
verhoogd. Dat zal leiden tot een snel krimpend spoorwegbedrijf, dat zich primair 
richt op de 'treincaptives'. Het financieel evenwicht zal iets dichter worden 
benaderd, maar ten koste van een sterk dalende vervoersvraag. Congestie- en 
milieuproblemen worden dan niet opgelost. NS li jkt hier op marktbedrijf KLM met 
als belangrijk verschil dat er geen vervoermarkt bestaat die bij de geldende 
marktprijzen rendabel kan worden geëxploiteerd. 
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In het tweede geval is de strategie iets ingewikkelder. Dan moet Nederland 
namelijk een mobiliteitsbeleid formuleren, dat verkeer over de weg en over de 
spoorweg als één geheel beschouwt. Conform de voor nutsbedrijf Gasunie 
gekoppelde aardgas- en olieprijzen, moet dan voor auto en trein tezamen een 
prijsbeleid worden geformuleerd, dat tegelijkertijd aan drie eisen voldoet: 

a: De inkomsten van NS moeten groot genoeg zijn om een rendabele 
exploitatie mogelijk te maken; 

b: De variabele kosten van autogebruik enerzijds en die van treingebruik 
anderzijds moeten zich in de beleving van de gebruiker (ook van de 
zakenreiziger, zelfs van de lease auto houder) onderling zó verhouden dat 
er voor hem geen financiële belemmering meer is om de trein te nemen, 
wanneer die voor bepaalde reizen een goede kwaliteit biedt (woon
werkverkeer, reizen over langere afstanden met slechts één reisdoel of een 
beperkt aantal reisdoelen); 

c: Er moet in de verhouding tussen de variabele prijzen van auto en trein 
voldoende stimulans zitten om aan de trein de voorkeur te geven in alle 
gevallen, waarin collectieve overwegingen zwaarder zouden moeten wegen 
dan individuele overwegingen. 

Ergo, het prijzenstelsel van de mobiliteit, zoals de uiteindelijke klant het 
ervaart, moet zó gedimensioneerd worden, dat met betrekking tot punt a de 
financieringsfunctie van de prijs tot zijn recht komt en dat tegelijkertijd met 
betrekking tot de punten b en c de regulerende allocatiefunctie van de prijs tot 
zijn recht komt. Bij dat laatste moet uitdrukkelijk rekening worden gehouden met 
collectieve belangen. Dat betekent ln ieder geval, dat NS zich bij het vaststellen 
van de aanbiedingsprijs zal moeten aanpassen aan de kostenstructuur van de 
price leader, de auto. Bij 100% variabele autokosten is dat geen probleem. Maar 
het is i n de praktijk heel moeilijk de autokosten - in de beleving van de 
autogebruiker! - voor een groot gedeelte variabel te maken (zoals we hebben 
gezien, kent de auto thans in de beleving van sommige autogebruikers zelfs 
negatieve variabele kosten: de automobilist "verdient" aan autogebruik!). Als de 
hierboven bedoelde variabilisering om politieke of economische redenen niet lukt, 
zal de trein op de één of andere wijze een vastrecht moeten gaan introduceren, dat 
in ieder geval in handen is van al degenen, die belang hebben bij mobiliteit in 
Nederland. Wellicht zou door NS met de centrale overheid een contract kunnen 
worden gesloten, dat leidt tot introductie van een dergelijk vastrecht, verplicht 
voor autobezitters en vrijwillig voor alle anderen, die willen toetreden. In feite 
betekent dit vervanging van de huidige motorrijtuigenbelasting door een 
mobiliteitsbelasting. Deze laatste omvat dan tevens het vastrecht voor de trein. Dit 
vastrecht zou plaats- en tijdspecifiek kunnen worden gemaakt door negatieve 
infrastructuurheffingen te introduceren: op bepaalde baanvakken kunnen het NS-
bedrijf en de reiziger rekenen op een verekeningsbijdrage van de overheid ter 
grootte van het verschil tussen de bedrijfseconomische kosten en de - gegeven de 
ongelijke prijsconcurrentie - maximale marktopbrengsten (als het ware het 
maatschappelijk nut). De variabele kosten van auto en trein zouden zich na deze 
operatie zó moeten verhouden, dat de regulerende functie van de prijs verzekerd is 



(met inachtneming van de doelstellingen van het SW-beleid); het vastrecht zou 
ervoor moeten zorgen dat in totaliteit tevens de financieringsfunctie verzekerd is. 

Samenvatting en conclusies 
Nederland heeft groot belang bij een goede afwikkeling van verkeer en vervoer. 

De kwaliteit van de mobiliteit in Nederland staat echter onder zware druk, zowel 
bij mobiliteit over de weg als ook bij die over rail. De uiteindelijke oorzaak van die 
druk is gelegen in de massaliteit van het autoverkeer, als gevolg waarvan 
ongewenste congestie- en milieu-effecten ontstaan. 

Voor dit probleem zijn twee categorieën oplossingen denkbaar: oplossingen, 
waarbij de auto buiten schot bli jf t en oplossingen, waarbij de auto wel degelijk 
mede in de afwegingen wordt betrokken. 

Oplossingen, waarbij de auto buiten schot bl i j f t (het aantal lease- en 
zakenauto's neemt onbelemmerd toe, variabele autokosten blijven laag) kunnen 
niet leiden tot een belangrijke vermindering van de congestie- en milieuproblema
tiek. De oorzaak van de problematiek wordt dan buiten beschouwing gelaten. Bij 
deze oplossingen is gelijktijdige realisatie van de twee in de inleiding genoemde 
doelstellingen (het met elkaar in harmonie brengen van individuele en collectieve 
belangen enerzijds en een rendabele NS-exploitatie zonder overheidsbijdragen 
anderzijds) derhalve niet mogelijk; hoogstwaarschijnlijk kan bij die oplossingen 
geen van beide doelstellingen gehaald worden. 

Maatregelenpakketten, waarbij de auto èn de trein in de beschouwing worden 
betrokken, kunnen het effect van de SW-maatregelen wel degelijk vergroten. Het 
belangrijkste is dat - via marktconforme schaarsteheffingen - de door de auto 
veroorzaakte milieu- en schaarsteproblematiek wordt opgelost. Deze schaarste
heffingen dienen de door de gebruiker als zodanig ervaren variabele kosten van 
autogebruik rechtstreeks te beïnvloeden. Fiscale en andere afwentelingsmechanis
men, die de variablele autokosten tot nul of zelfs tot negatieve waarden reduceren, 
zouden dan zoveel mogelijk moeten worden uitgeschakeld. Als neveneffect kunnen 
deze maatregelen er tevens toe bijdragen, dat het voor NS als ondernemer weer de 
moeite waard wordt op de sedert 1988 ingeslagen weg (capaciteitsuitbreiding, 
kostenbeheersing en kwaliteitsverbetering) voort te gaan. Dat kan binnen een 
beperkt aantal jaren óók leiden tot een exploitatie zonder overheidsbijdragen, mits 
een fors sturend beleid met betreWtlng tot de ontwikkeling van de automobiliteit 
(niet méér automobiliteit dan gegeven de congestie- en milieuproblematiek 
wenselijk is) dan wel een integrale aanpak van de gehele mobiliteitsproblematiek 
(inclusief mobiliteitsbelasting in plaats van motorrijtuigenbelasting) wordt ingezet. 
Een dergelijk beleid zal inderdaad de modal split beïnvloeden en zal zeker ook 
kunnen bijdragen aan een effectief SW-maatregelenpakket. Aan zo'n beleid zou 
bovendien op een zo marktconform mogelijke manier - dat wil zeggen, onder 
inschakeling van het prijsmechanisme, óók met betrekking tot de automobiliteit -
moeten worden vormgegeven. Bij deze laatste oplossingen is gelijktijdige realisatie 
van de twee in de inleiding genoemde doelstellingen (het met elkaar in harmonie 
brengen van individuele en collectieve belangen enerzijds en een rendabele NS-
exploitatie inclusief een gebruikersbij drage voor infrastructuur en zonder 
overheidsbijdragen anderzijds) wèl mogelijk. 

De voorstellen van de Commissie Wijffels zullen tot een meer bedrijfsmatig 



Ti jdschr i f t 
vervoerswetenschap 

opererend spoorwegbedrijf kunnen aanzetten met een overheid "op afstand", mits 
de prijzen op de vervoermarkt de werkelijke kosten dekken. Wordt aan die 
voorwaarde niet voldaan dan hebben de voorstellen van de Commissie Wijffels 
nauwelijks toegevoegde waarde. Samengevat gaat het om drie dingen: 

het afschaffen van fiscale regelingen, die thans een prikkel vormen tot 
veel automobiliteit; 
de variabele kosten van automobiliteit - met name in de spitsuren -
verhogen; de vaste kosten ervan verlagen; 
het omzetten van de motorrijtuigenbelasting in een mobiliteitsbelasting. 

Voor NS betekent een en ander: 
herstel en verdere verbetering van punctualiteit; schone tremen; 
veel aandacht voor de punten waar mensen moeten overstappen, zowel 
van voortransport op trein, als van trein op trein, als van trein op 
natransport; 
streven naar verdere kostenverlaging door voortdurende verhoging van de 
macro-produktiviteit in de bedrijfsvoering. 



DE EUROPESE VERVOERINTEGRATIE, IN 
HET BIJZONDER: VEILIGHEID OP ZEE 

prof. dr mr J.G.W. Simons 

Ten Geleide 
Spitsuur is een aan verkeer gerelateerd begrip, maar het komt niet alleen op 

wegen voor; soms ook in beleid. Zo kwam de Europese Commissie gelijktijdig -
voor wat de tijdsperiode van schrijven van de Europarubriek betreft - met het 
fameuze Witboek over het toekomstig Vervoersbeleid ook met een prijzenswaardi
ge mededeling over en actiepunten voor de veiligheid op zee. Het Europees 
Parlement - al vóór de recente olierampen - maar ook de Raad hadden daarom 
gevraagd. In het Witboek werden overigens al de belangrijkste elementen van het 
nu voorgestelde actieprogramma aangegeven. We zullen in de volgende paragraaf 
uitgebreid aan dit onderwerp aandacht besteden. 

Nu de Vervoersministerraad van 15 maart, afgezien van bovenstaand 
onderwerp, niet veel concreets opleverde, (vele beslispunten werden overgeheveld 
naar de junlvergadering) is er in dit "Ten Geleide" ruimte om op een tweetal 
andere zaken wat dieper in te gaan. De eerste is het toch wel opmerkelijke feit dat 
de zeehavens op zowel het publieke als het private vlak tot Europese samenwer
kingsvormen zijn overgegaan. Wat in dertig jaar niet gelukt is, ging nu 
klaarblijkelijk wel; ik meen daarin bij het Directoraat-Generaal Vervoer de hand te 
zien van de directeur, die o.a. de zeehavens als aandachtsveld heeft. Op 26 
januari 1993 is een Europese havenorganisatie met het acroniem "ESPO", afgeleid 
van "European Community Seaport Organisation", opgericht. Het is een 
vereniging zonder winstoogmerk volgens Belgisch recht, gevestigd te Brussel met 
als doelstelling "het naar voren brengen en bepleiten van beleid en gezichtspunten 
van de EG-zeehavens bij de Europese instellingen en bij andere van belang zijnde 
internationale lichamen en het in verband daarmee bestuderen van havenrelevan-
te onderwerpen". Het lidmaatschap staat open voor gemeentelijke havens, andere 
havenautoriteiten (bijvoorbeeld in Nederland de havenschappen; in België de 
tegenwoordig te noemen pararegionale haven) en private havens. De ESPO kent 
een algemene vergadering, gevormd uit een delegatie - teneinde het werken daarin 
handzaam te houden - van drie afgevaardigden per lidstaat, door de leden in het 
land gekozen. Met de nu 11 aangesloten leden omvat de algemene vergadering 
dus 33 afgevaardigden. Daarnaast is er ook een uitvoerend comité dat gevormd 
wordt door de voorzitter en twee vice-voorzitters waarbij er vooral op wordt gelet 
dat deze personen voldoen aan een Europees gezien regionaal evenwichtige 
spreiding. De voorzitter wordt voor twee jaar gekozen met een verlenging voor 
dezelfde termijn. Verlenging is bij vice-voorzitters niet mogelijk. De leiding van het 
Algemeen Secretariaat berust bij een secretaris-generaal, welke functie een 
volledige dagtaak is. Als eerste voorzitter werd gekozen F. Suykens, honorair 
directeur-generaal van de haven van Antwerpen, als vice-voorzitters de heren F. 
Palao Taboada (voorzitter van de "Puertes del Estado" van Spanje) alsmede D. 
Jeffery, (Directeur River Ports van de Port of London Authority). Tot secretaris
generaal is benoemd mevrouw Pamela Le Garrec, van de Haven van Bordeaux. 
Besluiten worden in de meeste gevallen genomen bij gewone meerderheid van 
stemmen waarbij in principe elk lid een stem heeft. 
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Rond dezelfde t i jd, en wel op 18 januari, werd ook een federatie van 
particuliere havenondernemingen "FEPORT" (Federation of Private Port Operators) 
opgericht, eveneens gezeteld te Brussel. Het doel is hier "het uitdragen van de 
gemeenschappelijke economische belangen van de havenondememingen bij de 
Europese Gemeenschap en het bestuderen van haven- en vervoervraagstukkén in 
de context van het Europese Verdrag". Voorzitter is de heer Pigoreau, voorzitter 
van de werkgeversorganisatie van Le Havre, terwijl het secretariaat voorlopig bij 
AGHA te Antwerpen verblijft. Een algemene vergadering en een uitvoerend comité 
regelen de beleidszaken. Het lidmaatschap is zodanig geconditioneerd dat 

Overzicht communautaire geldmiddelen infrastructuur; bron Europese Commissie, VII/78/93-FR 
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wanneer er van een EG-lidstaat een nationale havenwerkgeversorganisatie lid is 
van FEPORT, er uit dat land geen regionale organisaties meer worden toegelaten. 
Bestaat er geen nationale havenwerkgeversorganisatie dan kunnen regionale 
representatieve verenigingen lid worden. 

Een tweede - geheel andere - zaak, die de lezer in dit "Ten Geleide" niet zal 
worden onthouden, is een handzaam, van de Europese Commissie afkomstig, 
overzicht van de communautaire geldmiddelen die voor infrastructuur of andere 
vervoerszaken ter beschikking staan. 

Veiligheid op zee 
De recente olierampen bij de Shetlands en La Coruna in Spanje richtten ten 

volle de aandacht op de veiligheid ter zee. Reeds eerder had het Europese 
Parlement op dit vlak gesignaleerd dat er echt wat moest gebeuren. Het heeft 
herhaaldelijk tot urgente actie opgeroepen. Ook had de Europese Commissie in 
haar Witboek over het toekomstige vervoerbeleid van 8 december 1992 al de 
belangrijkste elementen van een actieprogramma aangegeven. De Raad op zijn 
beurt ging 25 januari 1993 in een buitengewone zitting van de milieu- en 
vervoersministers - bij toeval onder leiding van de Belgische Minister van 
Verkeerswezen Guy Coeme - uitgebreid op de materie in. Dit werd nog eens 
herhaald, nu na een eerste kennismaking met de mededeling van de Commissie 
dienaangaande. Op 15 maart 1993 werd in de Vervoersministerraad bevestigd dat 
in de maand jun i "nieuwe impulsen aan het dossier" kunnen worden gegeven. 

De mededeling van de Commissie over een gemeenschappelijk beleid inzake 
de veiligheid op zee (COM(93)66 def.) van 24 februari 1993 analyseert allereerst de 
huidige zeevaart op het punt van de veiligheid en de oorzaak van ongelukken. De 
conclusie daaruit dat er een noodzaak is tot ingrijpen, wordt vervolgens 
beargumenteerd, leidend tot de beschrijving en vaststelling van een actieprogram
ma. Wij zullen als slot van deze rubriek het actieprogramma zelf, zoals in de t i jd 
gepland, weergeven. De analyse begint met het onderstrepen van het belang van 
het zeevervoer voor de Gemeenschap, in hoge mate afhankelijk van zeevervoer
diensten (90% totale buitenlandse handel met de rest van de wereld; binnen de 
Gemeenschap 35% van het totale goederenvervoer tussen de Lidstaten). In het 
kader van de duurzame mobiliteit zal het zeevervoer, met name de kustvaart, een 
steeds belangrijkere rol gaan spelen. Er dient derhalve voor gezorgd te worden dat 
er concurrerende zeevervoerdiensten zijn en dat dergelijke diensten voor 
bemanning, passagiers, lading en schepen alsmede voor het mariene milieu en 
voor de in de omgeving van de kust ontwikkelde aktiviteiten zo min mogelijk 
gevaar oplevert. Evenwel het cijfermateriaal van scheepsrampen in Europese 
wateren of waarbij Europese schepen zijn betrokken, van de door de havenstaten 
gerapporteerde tekortkomingen en retenties, alsmede van de toeneming van het 
aantal arbeidsongevallen op schepen, laat zien dat het risiconiveau van 
scheepvaartaktiviteiten nog steeds zeer hoog is. Zo is het aantal verongelukte 
schepen sinds 1986 een 230-tal per jaar, zijnde 1,1 miljoen bruto ton (in 1991 
258 met een verlies aan mensenlevens van 1204). Meer dan 50% van de 
ongevallen in de Europese wateren vindt plaats aan de Atlantische kust (52%); 



voor het Middellandse zeegebied is het 40,2%. Een mdeling van de ongelukken 
naar scheepstypen leert dat het hoogste percentage total loss stukgoedvaartuigen 
zijn (45%), gevolgd door vissersschepen (27%) en buikschepen (7%), waarbij 
aangetekend dat 75% van alle buikschepen die in de afgelopen 15 jaar zonken dit 
in de laatste 2 jaar deden, terwijl ook van alle in 1991 verongelukte schepen 74% 
ouder was dan 15 jaar. Dit suggereert een direct verband tussen de leeftijd van 
een schip en een verminderd veiligheidsniveau. Aangezien, zo wordt met 
cijfermateriaal gestaafd, de wereldvloot in het algemeen bezig is te verouderen, 
zou dit een extra reden voor bezorgdheid kunnen zijn. Op zich evenwel behoeft de 
leeftijd niet problematisch te zijn, indien een schip maar volgens de internationale 
normen wordt gebouwd, geëxploiteerd en onderhouden. De slechte toestand op 
het gebied van de veiligheid van de oudere schepen roept dan ook twijfels op aan 
de prestatie van de maatschappijen die deze schepen exploiteren, de gebruikte 
ladings- en lossingstechnieken en het zich naar behoren kwijten van de 
vlaggestaten van hun taak erop toe te zien dat de schepen voldoen aan de 
internationale constructie-, exploitatie- en onderhoudsnormen. 

Ook tussen de zogenaamde vlaggestaten zijn er frappante verschillen. Dit is 
best verwonderlijk gezien de algemene grote uniformiteit waarvan bij het 
aannemen van veiligheidsvoorschriften en müieubeschermingsnormen in de 
scheepvaartsector sprake is. De Internationale Maritieme Organisatie (IMO) heeft 
de aandacht erop gevestigd dat vele lidstaten niet i n staat zijn de passende 
controle ui t te oefenen. Zo zijn er tussen de Staten qua ongeluksratio's van vloten 
verhoudingen van 100 : 1 te constateren; zelfs tussen de lidstaten van de 
Gemeenschap is deze ratio nog 50 : 1. Ook de zogenaamde havenstaatcontrolesta-
tistiek over tekortkomingen en retenties laten per vlag grote verschillen zien. De 
retentieratio bijvoorbeeld lag wereldwijd op 23 : 1; wat de EG-lidstaten betreft was 
de verhouding 7 : 1 . 

De conclusie moet derhalve zijn dat niet zozeer het ontbreken van passende 
internationale voorschriften, maar de toepassing ervan de oorzaak is van de 
ongelukken. Dit is weer terug te voeren tot de onbevredigende houding van een 
aantal scheepvaartondernemingen en de voor de veiligheid in de vlaggestaat 
verantwoordelijke instantie. Ook niet te verwaarlozen zijn de menselijke fouten 
zoals uit de statistieken naar voren komt. Duidelijk daaropvolgend noemt de 
Commissie als oorzaken van ongevallen de aan de wal uitgevoerde verrichtingen 
zoals het onzorgvuldig gebruik van laadtechnieken, bevrachters die druk 
uitoefenen op de scheepsprestatie en de incorrecte opgave van verladers met 
betrekking tot in containers of in colli verpakte goederen. Al deze specifieke 
probleemgebieden dienen dan ook, volgens de Commissie, voorwerp te vormen 
van specifieke dringende maatregelen, zoals dat ook wordt geëist door de publieke 
opinie. Dit zal evenwel gezien de wereldwijde dimensie van de scheepvaart vragen 
om maatregelen die in geografisch opzicht zo ver mogelijk reiken. Het zal dus 
moeten gebeuren op internationaal niveau met name door bemiddeling van de 
Internationale Maritieme Organisatie. Daarnaast zijn ook de Internationale 
Arbeidsorganisatie (ILO) alsmede de International Association of Light House 
Authorities (JALA) geroepen tot maatregelen. Van de andere kant zijn, ofschoon 
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' onbedoelde lozing van olie slechts een geringe rol speelt in de totale verontreini
ging, niettemin de gevolgen zowel voor het milieu als voor bepaalde economische 
sectoren zo dramatisch - vooral ln de plaatselijke gemeenschap waar het ongeluk 
zich voordoet - dat de Gemeenschap zich in eerste instantie met de veiligheidsas
pecten die van belang zijn voor het voorkomen van dergelijke ongevallen moet 
bemoeien. Samen met alle betrokken partijen (in Europees verband met name de 
Raad, het Europese Parlement, het Economisch en Sociaal Comité, maar ook het 
gezamenlijk comité inzake zeevervoer en de zeescheepvaartindustrie), zal een 
aanpak moeten worden gekozen die uit een viertal soorten initiatieven zou moeten 
bestaan. 

1. De convergerende toepassing van internationale regels. 
Het gaat hier om de veelal in algemene termen gestelde regels van 
de IMO-Verdragen. Zo verdient het aanbeveling de certificering en 
de inspecties, zoals die zijn vastgelegd in het SOLAS-verdrag van 
1974, het Verdrag inzake de Laadlijn en het MARPOL-verdrag, tot 
betrouwbare en doelmatige verrichtingen te laten komen door het 
stellen van bepaalde criteria aan de controlerende instanties en 
classificatiemaatschappijen. 

Bijzondere aandacht dient ook de toepassing van IMO-resoluties 
te krijgen over buikschepen, internationale codes, havengelden 
voor gescheiden ballasttanks (SBT) in olietankers. Maar ook de 
invoering van gemeenschappelijke normen voor schepen waarvoor 
de Verdragen niet gelden alsmede de resoluties over maatregelen 
om menselijke fouten zoveel mogelijk te beperken, verdienen de 
aandacht. Het gaat bij laatstgenoemde maatregelen om een niet te 
verwaarlozen factor: 60% van alle vorderingen op verzekerings
maatschappijen na een ongeval komt voort ui t menselijke fouten, 
hetzij door de bemanning, hetzij aan de wal. Dit getal wordt nog 
groter Indien men alleen uitgaat van de incidenten, nl . 80%. 
Alleen al daarom zou het Internationale verdrag betreffende de 
normen voor zeevarenden inzake opleiding, diplomering en 
wachtdienst (STCW) onder auspiciën van de ILO en IMO 
opgesteld, verbeterd moeten worden. Tevens zal wat moeten 
gebeuren aan de kwaliteit van de vakbekwaamheid. 

2. De uniforme oplegging van internationale regels. 
Het volgende beschreven initiatief heeft betrekking op de 
zogenaamde havenstaatcontrole, in het kader van het Europese 
memorandum van overeenstemming inzake de havenstaatcontrole 
(MVO), oorspronkelijk in 1978 in Den Haag gesloten tussen 
scheepvaartautoriteiten van acht staten aan de Noordzee en het 
Kanaal. Een nieuw memorandum is in januari 1982 in Parijs 
goedgekeurd teneinde ook toezicht te houden op schepen die 
onder andere vlaggen varen. Dat één en ander nog niet goed 
werkt, bl i jkt bijvoorbeeld uit het feit dat er elk jaar meer 



tekortkomingen door de havenstaatcontrole-instanties worden 
vastgesteld. Juist die schepen die in het kader van het MVO uit 
Europese wateren moeten worden geweerd blijven ieder jaar 
terugkeren in een staat van slecht onderhoud en met minder 
bekwame bemanningen (zo kwam het voor dat schepen gewoon 
van naam veranderden en later i n het jaar terugkeerden). Ook het 
retentiepercentage ten opzichte van het aantal geïnspecteerde 
schepen tussen de verschillende landen loopt ver uiteen; het is 30 
maal groter voor het hoogste retentiepercentage dan voor het 
kleinste. Deze verschillen kunnen aanleiding geven tot 
concurrentie tussen dicht bij elkaar gelegen havens. Het opleggen 
van internationale regels zal dan ook moeten leiden tot 
vaststelling van de gemeenschappelijke criteria voor het 
intensiveren van inspectie van bepaalde schepen, zoals criteria 
voor inspectie en retentie, passende nationale structuren voor het 
verrichten van de inspecties, de opzet van een opleidingsprogram
ma voor instructeurs alsmede de uitwerking van een doeltreffend 
systeem voor het controleren en beoordelen van de doeltreffend
heid van de Havenstaatcontrole-maatregelen. 

Het hoofdstuk "ontwikkeling van maritieme infrastructuur" bevat 
die maatregelen die betrekking hebben op de rechten en plichten 
van de kuststaat met betrekking tot de infrastructuur en de 
systemen welke nodig zijn voor de veiligheid van de navigatie 
alsmede de bescherming van de kusten tegen accidentele of ui t de 
exploitatie van schepen voortvloeiende vervuiling; dit alles door 
middel van internationale wetgeving, beperking van het verkeer in 
zönes welke op milieugebied zeer kwetsbaar zijn, meldingsregelin
gen, navigatiehulpmiddelen (harmonisatie VTS, Vessel Traffic 
System) en verkeerscontrole-infrastructuur alsmede de reparatie 
en de kosten daarvan. Maar ook moeten er voorzieningen komen 
voor het voorkomen van verontreiniging en het toezicht op de 
naleving van de voorschriften, voor het opvangen van olie- en 
afvalstoffen alsmede voor beheersing van de dampemissie. 

Tenslotte wordt als vierde component in het actieprogramma de 
internationale regelgeving bezien. Ondanks het goede werk, dat in 
de gespecialiseerde comités en subcomités van de Internationale 
Maritieme Organisatie gebeurt, zijn alle partijen, inclusief 
administraties en de industrie zelf, eensgezind over de behoefte 
aan nieuwe regelgeving. Zo dienen de vlaggestaten op één l i jn te 
worden gebracht wat betreft hun opvattingen en gedragingen. Ook 
de regelgeving die de menselijke factor aangaat, dient verscherpt 
te worden, terwijl de invoering van nieuwe technologieën geregeld 
zal moeten worden met name nu er drastische wijzigingen 
plaatsvinden in bevoegdheden en kennis die nodig is voor de 
bediening van deze technische systemen. 



Ook zal er nieuwe internationale regelgeving moeten komen voor 
passagiersschepen en vrachtveerboten, varende tussen havens in 
dezelfde lidstaten, voor vrachtschepen onder de conventionele 
afmetingen en, indien het protocol van Torremolinos in zijn 
huidige vorm wordt aangenomen, voor vissersvaartuigen van 
minder dan 45 meter. Immers, dit soort schepen heeft nu in de 
internationale verdragen een specifieke vrijstelling, waarbij ze niet 
aan de internationale normen onderworpen zijn. Over het 
algemeen zal de rol van de Gemeenschap binnen de IMO in 
ondersteunende zin moeten toenemen en is de Europese 
Commissie voornemens een Comité Veiligheid op zee (COSS) op te 
richten; overigens mede ter vervanging van een aantal nu 
bestaande ad-hoc comités. 

Na deze analyse en de beschrijving van de gedachte-aanpak van 
de Commissie komt zij met het hiernavolgende in een tijdschema 
gezet actieprogramma, waarbij het niet de pretentie is volledig of 
definitief te zijn. Het programma zal van t i jd tot t i jd moeten 
worden bijgesteld wanneer de omstandigheden daar om vragen. 
Daarom zal ook voeling moeten worden behouden met bestaande 
of in het leven te roepen fora, zoals het Maritime Industries 
Forum. 

RICHTLIJNEN/BESLUITEN VAN DE RAAD 

1. Door de commissie in 1993 goed te keuren voorstellen. 

- Het vervoer over zee van gevaarlijke en verontreinigende stoffen. 
Minimumvoorschriften voor de communautaire havens binnenlopende of 
uitgaande schepen die beogen te verzekeren dat de autoriteiten naar 
behoren zijn ingelicht en passende maatregelen kunnen treffen (EG-
Richtlijn inzake een rapportagesysteem, tweede fase); 

- Toezicht op schepen door de havenstaat: strengere maatregelen (EG-
Richtlijn inzake de vaststelling van gemeenschappelijke criteria voor de 
intensivering van de inspectie van bepaalde schepen); 

- Internationale regels en bepaalde IMO-resolutles: de convergeren 
de toepassing in de Gemeenschap van bepaalde IMO-resoluties 
(bijvoorbeeld inzake tankers, buikschepen, passagiersschepen); 

Invoering van gemeenschappelijke veiligheidsregels voor: 

* op koopvaardij- en passagiersschepen gebruikte scheepsappara
tuur; 



* de opleiding van zeevarenden (minlmumopleidinsniveau voor 
bepaalde zeevaartberoepen). 

- De invoering van gemeenschappelijke regels en normen voor 
classificatiemaatschappijen en technische veiligheidsnormen voor 
schepen; 

- Besluit inzake de oprichting van een Comité voor de Veiligheid op 
Zee. 

2. Voorstellen die in 1994-1995 door de Commissie moeten worden 
goedgekeurd. 

- Verdere maatregelen inzake de convergerende toepassing van 
IMO-resoluties; 

- Richtlijnen inzake veiligheidsvoorschriften voor niet onder internationa
le verdragen vallende schepen (passagiersschepen op binnenlandse 
reizen, vissersvaartuigen die minder dan 45 meter lang zijn, vrachtsche
pen onder de conventionele afmetingen); 

- Verdere regels inzake scheepsapparatuur (die verplicht aan boord 
moet zijn) en inzake het minimumopleidingsniveau voor de 
kapitein en officieren; 

- Toezicht op schepen door de havenstaat: harmonisatie van 
retentieregels en mechanisme ter controle van de doelmatigheid 
van havenstaatinspecties; 

- Maatregel inzake de bewaking van en hulp aan het verkeer, 
inclusief de vaststelling van ui t milieu-oogpunt gevoelige 
gebieden, harmonisatie van de procedures voor de scheepvaart
diensten in de zin van autoriteit (vessel traffic services) en 
mechanismen voor de terugvordering van de kosten voor de 
verkeersbewakings- en verkeershulpinfrastructuur; 

- Maatregelen inzake de beheersing van dampemissies, de 
terugdringing van operationele en onopzettelijke verontreiniging 
door kleine boten en maatregelen inzake het zwavelgehalte van 
vloeibaar gemaakte brandstoffen en toxische verbindingen in 
tanker-brandstoffen; 

- Maatregel inzake de bekrachtiging van het protocol bij het 
Verdrag van Torremolinos. 
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- Opleidingsprogramma's voor bemanningen, inspecteurs, 
VTS-functionarissen, havenstaatcontrole-inspecteurs; 

- Verkeersbewakings- en verkeershulpinfrastructuur: ontwikkeling 
VTS, Inclusief noodvoorzieningen, demonstratieprojecten van de 
automatische opsporing van schepen met behulp van transponders, een 
Europese permanente verkeersobservatlepost, een Europees radionaviga
tieplan, ontwikkeling LORAN-C in het Middellandse-Zeegebied. 
Ontwikkeling en gebruik van ontvangstinstallaties; 

Studies inzake: 
* de evaluatie van sloopbehoeften en -voorzieningen; 
* de coördinatie van het voorhanden zijn van reddingscapaciteiten; 
* risico-evaluatie en risicopreventie; 
* financiële aansprakelijkheid van eigenaren van lading die gebruik 

maken van niet aan de normen beantwoordende schepen; 
* aansprakelijkheid van reders voor de veiligheid van de 
bemanning en passagiers; 
* de haalbaarheid van een wettelijk aansprakelijkheidssysteem voor 
milieuschade; 
* de evaluatie van de resultaten van ongevallenrapportage, met 
name over buikschepen. 

- Onderzoek & Ontwikkeling: koersbepaling van het O & O-programma 
inzake vervoer ter ondersteuning van de vastgestelde prioritaire behoeften 
van het gemeenschappelijk beleid inzake de veiligheid op zee, zoals de rol 
gespeeld door de menselijke factor bij ongelukken op zee, milieuvriendelij
ke tankerontwerpen. 
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Zonzoekers op Schiphol 
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Ed. van Gelder 

Inleiding 
Het toerisme van nu valt niet meer 

te vergelijken met dat van pakweg 
twintig jaar geleden. In 1991 
vertrokken alleen al bijna 900.000 
reizigers vanaf Schiphol naar 16 
vliegvelden die bekend staan als 
behorend tot de specifieke zonbestem-
mingen. 

Naar bijna alle populaire 
vakantiebestemmingen kan de stroom 
reizigers, vanaf het op gang komen van 
het fenomeen vliegvakantie tot op 
heden, zonder al te veel moeite worden 
gevolgd. In dit artikel wordt een 
beschouwing gegeven over de periode 
1980 tot en met 1991 waarbij het 
zwaartepunt is gelegd op het 
vliegtoerisme naar zestien klassiek te 
noemen zonbestemmingen. Een beeld 
van de opkomst daarvan is gegeven 
door het opnemen van enige cijfers 
over 1970. Soms zal kort aandacht 
worden geschonken aan de vanaf 
regionale vliegvelden vertrekkende 
zonzoekers. 

Schiphol, startplaats voor 
zonzoekers 

Vanaf omstreeks 1960 begonnen 
sommige Nederlanders zich wat vaker 
en ook wat verder buiten de 
landsgrenzen te begeven. In de keuze 
van het vervoermiddel was men 
aanvankelijk beperkt. De auto en de 
pendelbus waren goed voor een bezoek 
aan de ons omringende landen waarbij 
Oostenrijk zo'n beetje het verste punt 
was. Pas nadat het vliegtuig werd 
ingezet voor het toerisme konden de 
grenzen worden verlegd. In 1970 
konden op Schiphol al 70.000 reizigers 
worden uitgewuifd op weg naar 
Mallorca. Zij vormden de voorbode van 

wat nu als een jaarlijkse exodus kan 
worden aangeduid. 

Verreweg de meeste vliegvakanties 
van Nederlanders zijn gestart en 
starten nog altijd vanaf Schiphol. 
Vooral in de zomermaanden is het daar 
in de vertrekhal een bedrijvigheid van 
jewelste. Op de drukste tijdstippen 
vertrekken meer dan 5.000 mensen per 
uur. Naar enkele bestemmingen kan 
ook vanaf de regionale luchthavens 
worden vertrokken. 50.000 zonzoekers 
deden dat in 1991 vanaf Maastricht, 
Eindhoven of Rotterdam. 

Waarneming reizigers 
Voordat in een vliegtuig kan 

worden gestapt dient men een 'check-
in' te passeren. Daar wordt aan de 
reiziger, in het bezit van een geldige 
flight-coupon, een instapkaart 
overhandigd. Alleen met die kaart kan 
het vliegtuig worden betreden dat 
vertrekt naar zijn geannonceerde 
bestemming. Van elke start en landing 
van een vliegtuig wordt een 
zogenaamde load-sheet opgemaakt. 
Hierop staat, buiten gegevens over 
onder andere de hoeveelheid lading 
aan boord, ook het aantal inzittenden 
vermeld. Op basis van de uiteindelijke 
gegevens van de load-sheet worden 
statistieken samengesteld die worden 
gepubliceerd in de Statistiek van de 
luchtvaart. Deze verschijnt sinds 1966 
onder die naam. Uit de daarin 
opgenomen tabellen 'Passagiersvervoer 
naar herkomst en bestemming' kan 
een beeld worden verkregen over de 
aantallen reizigers die vanaf wereldwijd 
verspreid liggende plaatsen naar 
Schiphol komen en die vanaf Schiphol 
vertrekken naar hun diverse 
bestemmingen. 

Aan de begrippen herkomst en 
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besteiriming kan geen absolute waarde 
worden toegekend. Een reiziger kan 
meerdere flight-coupons hebben maar 
hij of zij kan slechts worden geteld op 
de geannonceerde herkomsten en 
bestemmingen van vluchten die 
Schiphol als begin- of eindpunt 
hebben. Een vanaf Schiphol naar 
Denver vertrekkende reiziger kan 
bijvoorbeeld alleen tot New York 
worden waargenomen als hij of zij daar 
moet uitstappen voor een aansluitende 
vlucht. Deze beperking geldt niet alleen 
voor plaatsen maar ook voor landen 
waarmee van en naar Schiphol geen 
rechtstreekse verbindingen worden 
onderhouden. 

De situatie van 1970 
Naast herkomsten en bestemmin

gen worden reizigers nog onderschei
den naar 'soort verkeer'. 
Lijndienstvluchten zijn het geregelde 
verkeer, het ongeregelde verkeer wordt 
in de volksmond 'charters' genoemd. 

Chartervluchten gaan veelal als 
non-stop-vlucht naar zonnige 
vakantieoorden. Het reizigigersaanbod 
daarvoor bestaat hoofdzakelijk uit 
mensen die een vlucht inclusief 
verblijfsaccommodatie hebben geboekt. 
Zij worden in de reiswereld aangeduid 
als I(nclusive) T(ours)-reizigers. Omdat 
deze Ité-reizigers veelal vliegen naar 
kleinere luchthavens zijn zij i n de 
statistieken zonder veel moeite te 
onderscheiden. 

Buiten de eerder genoemde 70.000 
die in 1970 naar Mallorca vertrokken 
stapten in dat jaar nog 211.000 
reizigers i n voor andere zonnige delen 
van Spanje. Zo gingen 57.350 reizigers 
naar de Costa Brava en Costa Dorada 
(Gerona, Barcelona en Tarragona), 
49.900 naar de Costa Blanca 
(Alicante), 86.600 naar de Costa del Sol 

(Malaga) en 16.900 naar het eiland 
Ibiza. 

Als deze aantallen worden 
vergeleken met die op andere 
zonbestemmingen dan moeten de 
reizigers daarheen zich wel pioniers 
hebben gevoeld. Naar de Portugese 
Algarve (Faro) vertrokken slechts 1.900 
reizigers terwijl er 1.800 naar Tunesië 
(Monastir) vlogen. Joegaslavië lag toen 
wat beter i n de markt, 9.500 vlogen 
naar Dubrovnik, 6.100 naar Pula en 
3.250 naar Split. Dat de zonzoeker niet 
persé aan het strand hoeft te liggen 
bewijzen de bijna 2.300 reizigers voor 
Ohrid dat ver i n het Joegoslavische 
binnenland ligt, overigens wel aan een 
groot meer. 

Naar Italië vlogen 10.700 reizigers. 
Zij streken neer bij de befaamde 
badplaats Rimini. 

Voor Griekenland was de 
belangstelling eveneens beperkt. Van 
de 9.400 vertrokken reizigers i n het 
ongeregelde verkeer gingen er 2.300 
naar Athene, 1.000 naar Korfu en 
6.100 naar Rhodos. Naar de 
Canarische eilanden tenslotte vlogen 
14.800 reizigers. 

1980 E n later 
Het onderscheid naar geregeld en 

ongeregeld verkeer bestaat nog steeds. 
Toch is het naar enkele bestemmingen 
langzamerhand aan het verdwijnen, 
zoals naar het Spaanse Malaga, het 
Portugese Faro en Las Palmas op Gran 
Canaria. De stroom zonzoekers 
daarheen is inmiddels zodanig gegroeid 
en heeft een dusdanige spreiding door 
het jaar aangenomen dat chartervluch
ten zijn of worden omgezet in 
lijndienstvluchten. Van alle 
vertrekkenden met een Europese 
bestemming ging in 1991 nog slechts 
16,7% in het ongeregelde verkeer, in 



Ti jdschr i f t 
vervoerswetenschap 

1980 was dat nog een kwart van het 
totaal. 

De ontwikkeling van Schiphol tot 
een van de belangrijkste luchthavens 
van Europa is mede te danken aan de 
vakantieganger. Het is ui t dat oogpunt 
interessant om eens te kijken in welke 
mate de zonbestemmingen van weleer 
nog reizigers aantrekken. Van de 
volgende zestien luchthavens kan 
worden gezegd dat zij ln 1980 
nagenoeg volledig dienden om de 

aldaar zorgden er voor dat een verblijf 
aan de Costa's langzamerhand minder 
aantrekkelijk werd. 

Ook de Golfoorlog heeft bijgedragen 
aan het veranderde gedrag van de 
vliegende vakantieganger. Massaal 
wendt de toerist zich af van al dan niet 
vermeende broeihaarden van politieke 
onrust en/of terrorisme. Portugal, 
Bulgarije, Cyprus en Turkije krijgen 
meer zonzoekers te verwerken, Tunesië 
duidelijk niet. Los van alle gebeurtenis-

Spaanse Costa's: 
- Costa Brava: Gerona (voor o.a. Calella en Lloret de Mar) 
- Costa Dorada: Tarragona (voor o.a. Saloü) 
- Costa Blanca: Alicante (voor o.a. Benidorm) 
- Costa del Sol: Malaga (Torremolinos, Fuengirola) 
Balearen: Palma de Mallorca, Mahon (Menorca) en Ibiza 
Canarische eilanden: Cran Canaria en Tenerife 
Portugal: Faro 
Griekse eilanden: Korfu, Kos, Iraklion (Kreta), Rhodos en Samos 
Tunesië: Monastir 

stroom zonzoekers op te vangen: 
Wanneer de stroom vakantiegan

gers naar deze bestemmingen over de 
periode 1980-1991 wordt bekeken dan 
valt een daling op over de periode 
1981-1983 en één na 1987. 

De eerste daling is veroorzaakt 
door een algemene economische 
recessie. Door toeneming van de 
wereldhandel en de daarmee gepaard 
gaande groei van de koopkracht begon 
in 1984 de vliegvakantie aan een 
opmerkelijk herstel. 

Er kwam meer belangstelling voor 
een vakantie in Griekenland terwijl de 
Canarische eilanden te maken kregen 
met een groei van het aantal 
zonzoekers in de wintermaanden. 

De daling van na 1987 is 
hoofdzakelijk veroorzaakt door een 
teruggang van het vliegtoerisme naar 
Spanje. Drastische prijsstijgingen 

sen ontwikkelt zich de trend om steeds 
verder weg te gaan, hetgeen duidelijk 
ten koste gaat van de traditionele 
vakantiebestemmingen. 

SPANJE 
Costa's en Balearen 
Naar Spanje vertokken in 1991 

bijna een half miljoen reizigers 
waarvan 69.400 naar Barcelona en 
82.900 naar Madrid. Daarmee 
ontvangt de hoofdstad minder reizigers 
dan Palma de Mallorca (86.900), nog 
steeds een goed lopende bestemming 
op de vakantiemarkt. Tellen we bij 
Palma nog Menorca en Ibiza op dan 
waren de Balearen goed voor 116.000 
instappers op Schiphol. Goede tweede 
met 107.600 vertrekkenden waren de 
vluchten naar de Costa del Sol 
(Malaga). Tenslotte stapten 61.800 
mensen in voor de Costa Blanca 
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Van Schiphol vertrokken reizigers naar geselecteerde zonbestemmingen 
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Tunesië 

Canarische eil. 

Spaanse Costa's 

1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 

(Alicante), 9.800 reizigers voor de Costa 
Dorada (Tarragona) terwijl 5.300 
instapten voor een vlucht naar de 
Costa Brava (Gerona). Deze laatste 
bestemming ligt zodanig dicht bij 
Nederland dat daarheen ook voor de 
autobus kan worden gekozen. 

Vergeleken met 1980 is het aantal 
reizigers op de klassieke zonbestem
mingen aan de Costa's met 91.500 
gedaald. Daar kunnen zelfs de 3.900 
reizigers voor de nieuwe bestemming 
Costa de Almeria weinig aan 
veranderen. 

Ook de Balearen geven een 
terugloop te zien. Ten opzichte van 
1980 gingen daarheen 55.500 
reizigigers minder. Ondanks dat boekte 
Menorca een lichte winst, van 3.340 in 
1980 tot 5.600 in 1991. Mallorca 
mocht 9.900 reizigers begroeten die in 
Maastricht waren ingestapt. 

Canarische eilanden 
Hoewel behorend tot het Koninkrijk 

Spanje zijn de Canarische Eilanden 
voor dit artikel los van het moederland 
bekeken. Het is van alle hier ter sprake 
komende zonbestemmingen het verste 
weg. 110.800 personen vlogen er i n 
1980 vanaf Schiphol heen. Gran 
Canaria was met 74% duidelijk de 
favoriet vóór Tenerife. 

In 1991 is de verhouding gewijzigd 

door het verder toenemen van het 
toerisme op de andere eilanden van de 
archipel. Van de totaal 236.500 
personen die de eilandengroep als 
bestemming kozen arriveerden er 
16.500 op Fuerteventura en 13.800 op 
Lanzarote. Tenslotte mocht Gran 
Canaria 132.800 en Tenerife 72.275 
personen met herkomst Schiphol 
begroeten. Ook voor de luchthaven 
Maastricht zijn de eilanden een 
populaire bestemming, 10.100 mensen 
stapten daar in . 

Vanwege de ligging zijn de eilanden 
zeer in trek bij hen die de Nederlandse 
kou willen ontvluchten. Het 
passagiersvervoer van en naar de 
eilandengroep kent daardoor ook in de 
winterperiode een regelmatig karakter. 

GRIEKENLAND 
Naar de bakermat van de Europese 

beschaving vertrokken 367.000 
reizigers. Iets meer dan een vijfde deel 
daarvan (81.400) had Athene als 
bestemming. Naar de traditionele 
zonbestemmingen heeft een explosieve 
groei plaatsgevonden. Van 63.700 in 
1980 steeg er het aantal bezoekers tot 
235.500in 1991. 

Vanaf 1985 wordt naar een tweede 
luchthaven op Kreta gevlogen. Het 
nabij Chania gelegen vliegveld van 
Souda ontving in dat jaar 2.200 



Grafiek 2 

Van Schiphol vertrokken reizigers naar Spaanse kusten 
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reizigers vanaf Schiphol en zag dit 
aantal verdubbelen tot 4.400 in 1991. 
Daarmee was Kreta goed voor 121.850 
instappers op Schiphol. Bij hen 
voegden zich nog bijna 2.700 personen 
die waren ingestapt te Eindhoven en 
6.500 die dat deden in Maastricht. 

Inmiddels is ook het westelijk deel 
van Griekenland in opkomst. Naast 
Korfu zijn de op het vasteland gelegen 
badplaats Preveza, alsmede de 
eilanden Zakinthos en Kefalinia een 
gewilde bestemming. Alleen dat laatste 
eiland had in 1980 al enig toerisme, 
1.000 personen vlogen daarheen vanaf 
Schiphol. Dat is bijna een derde van 
wat in 1991 is gegaan. Zakinthos als 

Grafiek 3 

vakantiebestemming bli jkt een 
'booming-market' te zijn. In 1986 werd 
op Schiphol gestart met 2.000 
reizigers, v i j f j aa r later zijn het er meer 
dan vi j f maal zoveel. Het vliegtoerisme 
naar de vele andere eilanden is vanaf 
1985 begonnen. Thans heeft elk eiland 
wel zo'n beetje een redelijk aantal 
bezoekers die vanaf onze nationale 
luchthaven komen. 

ALGARVE 
Alle recessies ten spijt doet de 

Portugese Algarve als zonbestemming 
het uitstekend. Gezegend met een mild 
klimaat is het voor een groeiend aantal 
mensen een ideale streek. In 1987 kon 
men op Schiphol 75.600 mensen 
daarheen zien gaan, in 1991 waren het 

Reizigers op Schiphol van en naar de Canarische eilanden per maand 1991 
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PAGINA 1 78 er al 148.900. Voor een vertrek vanaf 
Maastricht kozen dat jaar 4.400 
personen, 3.000 gingen vanaf 
Eindhoven. 

TUNESIË 
Voor de badplaats Sousse en zijn 

omgeving zag het toerisme er 
aanvankelijk goed uit. Het vanaf 1984 
optredend algeheel herstel van de 
vliegvakanties ging niet aan de 
Tunesische kust voorbij. In 1987 kwam 
de stroom vanaf Schiphol pas goed op 
gang met 64.300 instappers. Twee jaar 

Grafiek 4 

later werd de top bereikt met iets meer 
dan honderdduizend personen. Nu ziet 
het er naar uit dat Tunesië een 
slachtoffer is geworden in de strijd om 
de gunsten van de zonaanbidders. In 
1991 bleken 42.144 personen nog 
bereid vanaf Schiphol naar Monastir te 
vliegen. Vanaf Maastricht kwamen 
daar nog 3.600 mensen bi j . 

Andere en verder-weg-
bestemmingen in 1991 

Ook wanneer men zich buiten de 
klassieke zonbestemmingen wil 
begeven bli jkt Schiphol het 
belangrijkste vertrekpunt. Op de 

Van Schiphol vertrokken reizigers naar Griekse eilanden 
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Grafiek 5 

Van Schiphol vertrokken reizigers naar andere Griekse eilanden, 1991 
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Grafiek 6 

Van Schiphol vertrokken reizigers naar de Algarve, 1980=100 
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exotische en ver-weg-bestemrningen 
valt de zonzoeker soms moeilijk te 
herkennen in de statistiek. Alleen 
wanneer een bepaald vliegveld in 
reisgidsen opduikt als aankomsthaven 
voor de plek waar men bruin kan 
worden, kan een reiziger tot zonzoeker 
worden bestempeld. Goede voorbeelden 
daarvan zijn Mugla en Antalya in 
Turkije. Deze luchthavens kregen in 
1987 7.000 reizigers vanaf Schiphol. 

Vier jaar later is de stroom gegroeid tot 
55.000! 

Toenemende belangstelling valt 
waar te nemen voor de Bulgaarse 
kusten: 10.700 vertrokken daarheen. 
Joegoslavië heeft nooit echt goed in de 
markt gelegen. Tenminste niet voor een 
vertrek vanaf Schiphol. In 1987 vlogen 
7.700 personen naar Ohrid en 5.800 
naar Pula. Door de thans woedende 
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Van Schiphol vertrokken reizigers naar Tunesië (Monastir) 
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oorlog is het vliegtourisme er kompleet 
weggevallen. 

Italië is geen favoriete vliegbestem-
ming voor de zonaanbidders. Slechts 
2.200 gingen er naar Rimini. Sicilië 
deed het wat beter met 3.900 
charterpassagiers. 

Paphos op Cyprus is een 
uitgesproken vakantieplek en was goed 
voor 5.560 vlieglustigen, 31.500 
kwamen aan op het niet zo heel ver 
daar vandaan liggende Larnaca. 

Malta is een aardige besternming 
maar biedt weinig zandstranden. Toch 
vlogen vanaf Schiphol 24.800 mensen 
daarheen. En nu we het toch over 
eilanden hebben, 47.600 stapten in 
voor Sri Lanka. Dat zijn er 30.000 
meer dan vijf jaar eerder. 

Op de exotische en ver-weg-
bestemmingen is er genoeg 
concurrentie. Zo vertrokken iets meer 
dan 12.000 personen naar Thailands 
vakantieoord bij uitstek Phuket, 
14.350 kozen voor het Mexicaanse 
Cancun, 25.000 voor de Dominicaanse 
Republiek. Tenslotte lieten 48.400 
gelukkigen zich uitwuiven naar Miami, 
Florida USA. In aantallen l i jk t het 
misschien allemaal niet zo veel. Maar 
tezamen vormen al deze vakantiegan
gers een belangrijke partij binnen de 
8,1 miljoen reizigers die i n 1991 op 
Schiphol het vliegtuig hebben 
genomen. 
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