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Redactionele signalen 

Het behulpzaam zijn blj het nemen van onderbouwde beslissingen ten 

aanzien van verkeers- en vervoersinfrastructuur is al lange t i jd één van de 

belangrijkste opdrachten van de verkeers- en vervoerswetenschap geweest. Nog 

recentelijk bij de discussies over de Betuwelijn en de IJzeren Rijn, de Tweede 

Maasvlakte, de uitbreiding van de haven van Antwerpen, de uitbreiding van de 

luchthaven Schiphol en de aanleg van Hogesnelheidslijnen is weer een hevig 

beroep gedaan op deze discipline en onze vakgenoten hebben zich terdege 

geweerd, zij het niet altijd eenstemmig en ook lang niet altijd met een 

beslissende stem in het besluitvormingsproces. 

In de nabije toekomst ligt er weer een belangrijke taak voor wetenschappers 

in het verkeer en vervoer. In Nederland staat een Nationaal Verkeers- en 

Vervoerplan op stapel, in België een Nationaal Wegenplan. Ze zullen een beroep 

doen op de meest recente Inzichten en op de creativiteit van de 

wetenschappers. De beleidsmakers die zich hiermee gaan bezig houden hebben 

geen grote behoefte aan wetenschappers, die rollebollend over straat gaan 

omdat ze het niet eens zijn over de te hanteren methoden en technieken. Met 

name de relatie tussen economie en Infrastructuur is zo'n controversieel punt. 

Het Is een goede zaak, dat op dit onderwerp n u een onderzoekprogramma 

loopt onder auspiciën van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat, OEEI 

(Onderzoekprogramma Economische Effecten Infrastructuur) genaamd, waarin 

gepoogd wordt overeenstemming te bereiken tussen wetenschappers die zich 

bezig houden op dit gebied, niet om de discussie af te stoppen, maar om zoveel 

mogelijk tot overeenstemming te komen tussen onvermijdelijk uiteenlopende 

inzichten. De eerste resultaten van dit programma komen binnenkort 

beschikbaar en de redactie nodigt de betrokken wetenschappers ui t middels dit 

forum de bereikte resultaten onder een groter publiek te verspreiden. 

In het n u voorliggende nummer komt een aantal bijdragen aan de orde die, 

hoewel niet tot stand gekomen in een programma als OEEI, toch ook een 

belangrijke bijdrage kunnen leveren aan de discussie die In het kader van 

genoemde beleidsnota's wordt gevoerd. 

In de bijdrage van Van de Vooren wordt een modelaanpak voorgesteld, 

waarmee de scenarioplanning met betrekking tot mobiliteit en economie 

mogelijk wordt gemaakt. De auteur doet een ambitieuze poging om de complexe 

interrelaties op dit gebied te beschrijven. Daarbij sluit hij niet aan bij de 

gangbare macro-economische modelbenaderingen noch bij de gebruikelijke 

ruimtelij keconomische en vervoerseconomlsche modelbenaderingen, die elk een 

partiële oplossing bieden, maar hij presenteert daarentegen een 

modelstructuur, waarin de verschillende benaderingen worden gecombineerd. 

Dit biedt een Interessant conceptueel model waarvan de toepassing i n de 

praktijk van de regio Utrecht wordt onderzocht en dat zeker een rol zal spelen 

in de hierboven vermelde discussie. 
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Reguleren: van falende markt naar falend 
Deleld (1) 

Een toepassing op het terrein van het Nederlandse 
beroepsgoederenvervoer over de weg 

Drs. H.A. van Gent' 

Abstract 
What particularly characterised post-v/ar Dutch planning policy, as for as freight transport was 
concerned, was that a balance between supply and demand for transport modes was 
perpetually being sought. The chief instrument wielded to achieve this objective was that of 
issuing licences. 

In this paper this capacity policy is evaluated, notably in conjunction with organized freight 
haulage by road. This evaluation is not based on legislation, i.e. the Law on Vehicular Freight 
Transport (1954) and on all the amendments made during the course of time, but rather on 
calculations relating to the capacity levels supplied and demanded so as to establish whether or 
not the government was actually successful in upholding an effective capacity policy. 

The period of time investigated in this article extended to 1996 which made it possible to see if 
the deregulatory measures phased in on I st May 1 992, when the new Road Haulage Law 
came in, did actually lead to a trend shift. After a brief theoretical review on excess capacity in 
section 2, section 3 goes on to deal with excess capacity calculations where organized road 
freight transportation is concerned. The article closes with a fourth section in which various 
conclusions are drawn. In a follow-up article similar arguments will be put forward in relation to 
the topic of unofficial inland waterway transportation. 

1. Inleiding en samenvatting 
Kenmerkend voor het naoorlogse Nederlandse ordeningsbeleid ten aanzien 

van het goederenvervoer was het streven naar een evenwdcht tussen de vraag 

naar en het aanbod van de verschillende vervoermodi. Als voornaamste middel 

ter realisering van dit doel werd de vergurmingverlening t.o.v. de capaciteit 

gehanteerd. In deze bijdrage wordt dit capaciteitsbeleid geëvalueerd, in het 

bijzonder dat ten aanzien van het beroepsgoederenvervoer over de weg. De 

evaluatie vindt niet plaats aan de hand van het wettelijk kader, in casu de Wet 

Autovervoer Goederen (1954) en de wijzigingen die daarin in de loop van de t i jd 

zijn aangebracht, maar via berekeningen van de aangeboden en gevraagde 

capaciteit, teneinde te kunnen achterhalen of de overheid erin is geslaagd een 

succesvol capaciteitsbeleid te voeren. 

De i n dit artikel onderzochte periode loopt tot en met 1996, waardoor het 

mogelijk is te bezien of de deregulering, welke plaatsvond via de per 1 mei 1992 

in werking getreden Wet Goederenvervoer over de Weg, tot een trendbreuk heeft 

geleid. Na een korte theoretische beschouwing over overcapaciteit in paragraaf 

2 komen in paragraaf 3 de berekeningen van de overcapaciteit i n het 

beroepsgoederenvervoer over de weg aan de orde, terwijl het artikel wordt 

afgesloten met enkele conclusies i n paragraaf 4. In een volgend artikel zal een 

identieke exercitie plaatsvinden ten aanzien van de wilde binnenvaart. 

2. Overcapaciteit 
In de bedrijfseconomische literatuur (bijvoorbeeld Van der Schroeff, 1974) 

wordt overcapaciteit van de productiemiddelen gedefinieerd als beschikbare 

capaciteit minus gewenste capaciteit. Dit nadeel bij de productie gaat gepaard 
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Overcapaciteit kan worden onderscheiden conform de indeling, welke wel 

wordt gehanteerd bij de analyse van de arbeidsmarkt betreffende het begrip 

werkloosheid. Een dergelijke indeling ziet er als volgt uit (bijvoorbeeld Gleave, 

1987 en Armstrong & Taylor, 1993): 

• conjuncturele overcapaciteit, ofwel overcapaciteit ontstaan door 

onderbesteding. Deze overcapaciteit wordt veroorzaakt door fluctuaties i n de 

omvang van de vraag (onderbesteding) in een of meer sectoren van de 

economie vanwege een dalende conjunctuur. Het productieapparaat is dan 

door de tekort schietende vraag niet volledig bezet. Een dergelijke situatie 

deed zich volgens Somers en Van Slnderen (1993) in de jaren 30 en in het 

begin van de jaren 80 voor. Het binnenlands vervoer per vrachtauto (en dat 

per binnenschip) werd in de naoorlogse periode, behoudens een enkele 

geringe vraagdaüng, geconfronteerd met slechts enkele drastische 

verminderingen van de vraag. 

• frictleovercapacitelt. In het wegvervoer (alsmede In de binnenvaart) is sprake 

van marktimperfecties, zoals een onvolledig marktlnzicht, zodat deze 

overcapaciteit als een onvermijdelijke vorm van overcapaciteit valt aan te 

merken. Aan de hand van het voorhanden zijnde statistische materiaal is het 

niet goed mogelijk de frictleovercapacitelt zichtbaar te maken. Vandaar dat 

deze overcapaciteit verscholen zal zijn in de structurele overcapaciteit. 

• structurele overcapaciteit. Deze wordt i n het vervoer mede veroorzaakt door 

de geografische discrepantie tussen vraag en aanbod. In het vervoer bestaat 

immers de mogelijkheid dat een vervoerder zich niet bevindt op de plaats 

waar zich een vracht aandient, dan wel dat hi j niet op de hoogte is van alle 

beschikbare vrachten, dan wel dat zijn vervoermiddel niet geschikt is voor de 

aangeboden vracht. Ook is mogelijk dat een vervoerder na aflevering van een 

vracht leeg terug rijdt (of vaart) naar zijn plaats van herkomst, aangezien hi j 

daar wellicht eerder een nieuwe vracht heeft dan op zijn bestemmingsadres. 

Dergelijke lege retourvaarten en -r i t ten dienen als een vorm van (rationele) 

overcapaciteit te worden aangemerkt. In tegenstelling tot de conjuncturele 

overcapaciteit, waar sprake is van een dalende omvang van de vraag, gaat 

het hier om de aard van vraag en aanbod en wel om discrepanties tussen 

vraag en aanbod die niet op korte termijn oplosbaar zijn. 

Een andere oorzaak van structurele overcapaciteit kan gelegen zijn i n de rol 

van de overheid en wel in haar reguleringsbeleld (bijvoorbeeld een 

cabotageverbod). 

Hoewel niet i n de bovenstaande opsomming vermeld, dient de 

seizoensovercapaclteit als een vorm van structurele overcapaciteit te worden 

aangemerkt en wel als de meest onschuldige vorm van (rationele) 

overcapaciteit. Deze wordt veroorzaakt door fluctuaties i n de vraag in de 

verschUIende jaargetijden (bijvoorbeeld de suikerbietencampagne) en door 

fluctuaties i n het aanbod (bijvoorbeeld door Ijsgang). 

In deze bijdrage zal worden onderzocht of, en zo ja, in welke mate de 

volgende soorten van overcapaciteit aanwezig zijn: 
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de tonnagestop ui t 1975 mist zijn uitwerking niet, evenmin de deregulering van 

de capaciteit in 1992: het vergunde laadvermogen is sneller gegroeid dan de 

tonkllometerprestatie. Aangenomen moet worden dat het wegvervoer vanaf 

1985 met een aanzienlijke overcapaciteit wordt geconfronteerd. 

3.1 Oorzaken van de structurele overcapaciteit 

Aangezien deze overcapaciteit ontstaat i n de aard van de vraag en van het 

aanbod, worden belde zijden geanalyseerd. 

De structurele wijzigingen in de vraag 

Deze analyse betreft de relaties, de goederensoorten, de partijgrootte en de 

onregelmatigheden van de vraag. 

In de relaties hebben zich tussen 1970 en 1995 de volgende veranderingen 

voorgedaan, waarbij het procentuele aandeel van de districten van lading is 

weergegeven: 

Noord Oost Zuid West Totaal 

1970 13 17 17 52 100 
1995 13 21 26 40 100 

In de periode van 25 jaar is West het voornaamste district van lading, maar 

heeft enigszins aan betekenis Ingeboet ten gunste van de districten Zuid en 

Oost. Teneinde te bezien hoe de vervoerbalans zich heeft ontwikkeld, wordt 

gebruik gemaakt van de E / I ratio (quotiënt tussen exporten en importen). Deze 

heeft de onderstaande ontwikkeling doorgemaakt: 

1970 1980 1990 1995 

N 0,96 0,95 0,97 0,92 
O 1,02 1,02 1,03 1,02 
Z 1,02 1,03 1,02 1,02 
w 1,00 1,00 0,99 1,01 

Het Is frappant dat In de gehele periode de verkeersdlstricten bijzonder 

stabiel zi jn wat betreft hun exporterende dan wel Importerende karakter De 

structurele overcapaciteit bjkt daarmee niet veroorzaakt te zijn door een 

onevenwichtige vervoerbalans. 

De gemiddelde vervoersafstand is weergegeven In figuur 2. 

De gemiddelde vervoersafstand is voortdurend toegenomen, hetgeen Inhoudt 

dat voor dezelfde prestatie, gemeten In gewicht, een groter autopark benodigd is, 

waardoor moet worden geconcludeerd dat ook de vervoersafstand geen reden 

voor de structurele overcapaciteit kan zijn. De toenemende gemiddelde 

vervoersafstand is mede veroorzaakt door een geringer vervoer met herkomst en 

bestemming binnen hetzelfde district: In 1970 bedroeg dit 83% van het totale 

vervoer, i n 1980 80% en In 1995 nog 71%^. De totale hoeveelheid vervoerde 

goederen staat weergegeven in figuur 3. 



Opmerkelijk is de verschuiving van Bouwmaterialen naar Overige goederen. 

Hiermee is het wegvervoer minder afhankelijk van het reilen en zeilen van de 

grond-, weg- en waterbouwsector (= GWW-sector) geworden. 

Schommelingen in het wegvervoer zijn dus wat betreft de vraagzijde terug 

te brengen tot schommelingen tn het natuurl i jk productieproces, de 

bouwnijverheid en de industriële productie. Deze veranderingen in het 

laduigpakket kunnen geen verklaring zijn voor de structurele overcapaciteit i n 

het beroepsgoederenvervoer over de weg. 

De partijgrootte wordt voor het wegvervoer door het CBS niet 

onderscheiden. Wel kan als indicatie het gemiddeld vervoerde gewicht (in 

tonnen) per beladen rit worden berekend. Uit onderstaande cijfers kan worden 

opgemaakt dat dit gewicht met een factor 2,5 is toegenomen. 

1960 1970 1980 1990 1995 1996 

5,6 8,6 11,2 13,9 14,2 14,2 

Aangezien het voertuigpark door het CBS niet wordt opgesplitst naar 

tonnageklasse, kan derhalve niet worden bezien of het wagenpark zich 

adequaat heeft aangepast aan de toegenomen 'partijgrootte'. Wel is het mogelijk 

om het gemiddeld laadvermogen (in tonnen) per rit te berekenen. Dit ziet er als 

volgt uit: 

1960 1970 1980 1990 1995 1996 

8,9 12,8 15,9 18,5 20,0 20,1 

Hier is sprake van een toename met een factor 2,3 en die bl i j f t daarmee 

dus iets achter bij de toename van het vervoerde gewicht per rit. Van een 

overmatige aanpassing van het wagenpark aan de partijgrootte l i jk t dus geen 

sprake te zijn. 

Tot slot de eventuele structurele wijzigingen in de onregelmatigheid i n de 

vraag. Een vergelijking van het slapste ten opzichte van het drukste kwartaal 

kan hier duidelijldieid bieden. De verhouding tussen het slapste en drukste 

kwartaal bedroeg: 

i n 1960: 1 : 1,17 

in 1970 1 : 1,50 

i n 1980 1 : 1,16 

i n 1990 1 : 1,34 

in 1995 1 : 1,41. 

Een duidelijke ontwllckeling is füerui t niet af te leiden, zodat een wijziging 

in de structuur van de vraag geen oorzaalt is van een wijziging van de 

structurele overcapaciteit. 
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3.4 Een kwantitatieve analyse 

Een kwantitatieve analyse van de overcapaciteit kan worden verricht via de 

bezettingsgraad van de inhoud en de bezettingsgraad van de afstand. Onder de 

bezettingsgraad van de inhoud wordt verstaan de hoeveelheid lading die per 

beladen rit wordt meegenomen, m.a.w. de mate waarin van de capaciteit van 

het vervoermiddel gebruik wordt gemaakt. Ofwel, door de ladingtonkilometers 

te delen door de laadvermogentonkilometers met lading. Deze bezettingsgraad 

is overigens nogal 'zacht', aangezien geen rekening wordt gehouden met de 

volume/gewichtverhouding van de lading. Te denken valt aan het vervoer van 

lichte, doch volumineuze goederen, zoals meubeltransporten, lege blikjes, 

verpakte levensmiddelen, etc.4. 

De bezettingsgraad van de afstand is het percentage van de afgelegde 

(laadvermogenton)kllometers dat het voertuig beladen is, ofwel door de 

laadvermogentonkilometers met lading te delen door de totale 

laadvermogentonkilometers. Door vermenigvuldiging van de beide 

bezettingsgraden wordt de zogenaamde totale benuttingsgraad verlo-egen^. Voor 

het binnenlands vervoer worden deze grootheden in figuur 4 in beeld gebracht. 

0.8 

0,75 

0,7 

0,65 

0,6 'i I I I I I I l l l l — | — I — I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 
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bezettingsgraad van de inhoud 

bezettingsgraad van de afstand 

Figuur 4; Verloop von de bezettingsgraden (bron: CBS) 

Wat opvalt is, dat de bezettingsgraad van de inhoud een nagenoeg continu 

dalend verloop heeft, terwijl voor de bezettingsgraad van de afstand het 

omgekeerde geldt. De benuttingsgraad staat weergegeven in figuur 5. 

Het dalende verloop van de bezettingsgraad van de Inhoud bepaalt derhalve 

voornamelijk het verloop van de benuttingsgraad. Slechts vanaf 1993 l i jk t de 

bezettingsgraad van de afstand de benuttingsgraad positief te beïnvloeden. In 

1996 bedroeg de benuttingsgraad 43,6%, hetgeen dus wü zeggen dat ervan een 

overcapaciteit sprake was van ca. 56%. Door het vanaf 1960 voortdurend dalen 

van de benuttingsgraad kan worden gesteld dat de overcapaciteit i n het 

beroepsgoederenvervoer over de weg vanaf dat jaar voortdurend is toegenomen. 

Vanaf 1993 l i jk t er sprake van een trendbreuk, welke wellicht het gevolg is van 

de deregulering van het wegvervoer. Zoals hierboven werd geconstateerd is 



Ti jdschr i f t 
vervoerswetenschap 

De discrepantie tussen de potentiële en benutte capaciteit kan nog op een 

andere wijze worden benaderd en wel door te veronderstellen dat een 

gemiddelde vrachtauto per dag 500 km. kcui rijden gedurende 200 dagen per 

jaar, ofwel 100.000 k m per jaar. Aangezien het gemiddelde laadvermogen per 

vrachtauto bekend is, kan ook de potentiële capaciteit worden berekend. Door 

deze tegenover de ladüigtonkm per vrachtauto te stellen, kan ook de 

benutttngsgraad worden bepaald. Er wordt voorts verondersteld dat de 

gemiddelde vrachtauto zowel in het binnenlands als grensoverschrijdend 

vervoer optreedt. Een consistente reeks kan worden opgebouwd vanaf 1978, 

aangezien voor die t i jd door het CBS vrachtauto's + opleggers werden 

gesommeerd, terwijl daarna vrachtauto's + trekkers werden onderscheiden. 

Figuur 6 geeft het resultaat van deze berekening. 

40 
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Figuur 6: Benuttingsgroden (bron: CBS) 

Uitgaande van deze berekening bl i jkt de totale benuttingsgraad aanzienlijk 

lager te liggen dan bij de voorgaande berekening: in 1996 bedroeg deze slechts 

30%, ofwel i n dat jaar bedroeg de overcapaciteit - het zij herhaald, met een 

aantal aannames - 70%. Deze benuttingsgraad is lager, omdat - in tegenstelling 

tot de andere berekening - in deze laatste ook stilstaand materieel Is begrepen. 

4. Conclusie 
In het voorgaande is duidelijk gemaakt dat het capaciteitsbeleid van de 

overheid, zoals dat tot het begin van dejaren 90 Is gevoerd en dat werd 

ingegeven door de falende markt, heeft gefaald voor het beroepsgoederenvervoer 

over de weg. Er is immers een aanzienlijke overcapaciteit blijven bestaan. Bij 

het wegvervoer met zijn lage toe- en uittredingsdrempels l i jk t de oorzaak 

enerzijds te liggen bij de ondoorzichtige vervoermarkt, het afstemmen van de 

capaciteit op de maximale vraag ui t het verleden en de vele lege retourritten, 

terwijl anderzijds aanvragen tot uitbreiding of verlenging van het vergund 

laadvermogen zelden werden afgewezen. 

Uit de meest recente jaren (1992 t / m 1996) valt af te leiden dat het 

dereguleringsstreven van de overheid nog niet tot een duidelijke trendbreuk 

over de gehele linie heeft geleld. In het wegvervoer is de benuttingsgraad i n het 
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Scenarioplanning met betrekking tot 
mobiliteit en economie 

met een toepassing van het model MOBILEC op de 
provincie Utrecht 

Dr. F.W.C.J. van de Vooren' 

Abstract 
In an environment of uncertainly scenario planning can offer support to decision making. This 
article explains how, on a regional level, scenario planning can be given substance where 
mobility and the economy are concerned. For these purposes an interregional dynamic model 
known as MOBILEC is used which describes the relationship between the economy, mobility, 
infrastructure and other regional features. The main characteristic of this model is that it shows 
how both the economy and mobility are influenced. The model has been applied to three 
regions within the Netherlands. Long-term projections until 2030 on mobility and economic 
issues within the province of Utrecht are presented according to four economic environment 
scenarios and five mobility policy variants. Apart from anything else, this gives an idea of the 
importance of o mobility policy where economic growth is concerned, growth that will, in turn, 
influence the development of mobility. Finally, attention is paid to other scenarios and policy 
variants in the field of mobility policy and spatial economic policy, the effects of which con be 
estimated with the help of MOBILEC. 

1. Inleiding 
Wie de gave der profetie niet lieeft - en wie beschiltt daar wel over? - wordt 

met een fundamentele onzekerheid over de toekomst op lange termijn 

geconfronteerd. Nochtans dienen nu beleidsbeslissingen te worden genomen 

met consequenties voor de lange termijn. Het gebruik van scenarioplanning kan 

steun bieden bij beslissingen in een omgeving van onzekerheid. 

In dit artikel zal uiteengezet worden, hoe scenarioplanning met betrekking 

tot mobiliteit en economie op regionaal niveau inhoud kan worden gegeven. 

Daarin zal als hoofdelement de wederzijdse samenhang tussen economie en 

mobiliteit aan de orde komen. Deze en andere samenhangen heeft de auteur 

van het onderhavige artikel weergegeven in een beleidsgericht model over 

economie, mobiliteit, infrastructuur en andere regionale kenmerken, MOBILEC 

(MOBILlteit/EConomie) genaamd. De karakteristieken van dit model zullen 

worden beschreven; een wiskundige weergave van het model is als bijlage 

toegevoegd. 

Vervolgens zal van dit model gebruik worden gemaakt bij de 

scenarioplanning met betrekking tot mobiliteit en economie in de provincie 

Utrecht. In feite gaat het hier om beleldsverkennende projecties van 2000 tot 

2030. Zij zijn aan een experimentele toepassing van MOBILEC op drie regio's, 

waaronder Utrecht, ontleend. 

' De auteur is verbonden aan de 
Directie Limburg van 
Rijkswaterstaat. Hij schrijft dit 
artikel op persoonlijke titel. Hij 
dankt Harm Schonk, student aan 
de Universiteit Maastricht, voor 
zijn kwantitatieve bijdrage. 

In het kader van de scenarioplanning kunnen ook andere scenario's en 

andere beleidsverkenningen worden bestudeerd dan die welke in dit artikel aan 

de orde zullen komen. In dit verband zal aandacht worden geschonken aan 

vragen op het gebied van het verkeers- en vervoersbeleid en het 

ruimtelijk-economische beleid, die met behulp van MOBILEC kurmen worden 

beantwoord. 
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' Zie voor een overzicht 
bijvoorbeeld: Vickermon (red.) 
1991, Munnell 1992, Bruinsma 
en Rietveld 1993, Gramlich 

1994, Bannister (red.) 1995, 
Gilles en Waters (red.) 1996 en 
Gomez-lbanez en Maddrick 

1 996. Zie voor een discussie 
bijvoorbeeld Toen-Gout en 
Jongeling 1993 vs. Hakfoort et 
al. 1993; zie ook Bomhoff 

1995. Blauv/ens et al. 1996 
sluiten een leegzuigeffect van 
nieuwe infrastructuur op de 
economie von sommige regio's 
niet uit. 

' Deze benadering wordt 
bijvoorbeeld gevolgd in het 
Nieuw Regionaal Model (NRM) 
van de Adviesdienst Verkeer en 
Vervoer van het Ministerie van 
Verkeer en Waterstaat. Zie ook 
Meersman en Van de Voorde 
1 991 en Van de Voorde en 
Meersman 1997. 

'' Zie voor deze benadering noot 
2. Biehletol. 1975 gebruiken 
een quosi-productiefunctie, 
waarin particulier kapitaal als 
productiefactor ontbreekt. 

te realiseren. Hierbij kan MOBILEC wederom worden gebruikt om de 

kwantitatieve betekenis van de beleidsopties voor mobiliteit en economie te 

ramen. 

3. Filosoferen, theorieontwikkeling, modelconstructie en 
-kwantificering 
Hoe is in het kader van de scenarioplanning voor Utrecht gefilosofeerd, een 

theorie geformuleerd, een wiskundig model geconstrueerd en zijn coëfficiënten 

gekwantificeerd? Dit is in het kort als volgt gebeurd. 

3.1 Filosofische bespiegelingen 

In beleidskrlngen wordt de verkeersinfrastructuur doorgaans als een 

belangrijke factor voor de economische ontwiklteling van landen en regio's 

beschouwd. Het bl i jkt echter niet gemakltelijk te zijn om de bijdrage van de 

verkeersinfrastructuur aan de economische ontwikkeling vast te stellen^. 

In de praktijk wordt dikwijls een verkeersmodel gehanteerd om na te gaan, 

in welke mate de verkeersinfrastructuur moet worden aangepast om de 

toekomstige mobiliteit adequaat te kunnen geleiden. In deze werkwijze wordt 

het causale verband tussen economie en mobiliteit zodanig gelegd, dat de 

economische situatie een der determinanten is voor de omvang van de 

mobiliteit^. Deze werkwijze laat dus niet toe de mate te bepalen, waarin de 

aanleg van nieuwe infrastructuur of de verbetering van bestaande 

infrastructuur de economische ontwikkeling bevordert. Evenmin is vast te 

stellen, in welke mate het niet verruimen van de infrastructuur de economische 

ontwikkeling afremt. 

Hiermee duikt een belangrijke kwestie op; is de economie een bepalende 

factor voor de mobiliteit of is de mobiliteit een bepalende factor voor de 

economie? In feite bestaat er een causaal tweerichtingsverkeer tussen economie 

en mobiliteit, dat in het kort als volgt kan worden gefundeerd. 

Een productiefunctie geeft het verband weer tussen de aangewende 

hoeveelheden productiefactoren enerzijds en de hoeveelheid eindproduct 

anderzijds. Naast de gebruikelijke productiefactoren arbeid en kapitaal kan 

men de productiefactor verkeersinfrastructuur onderscheiden''. In de 

productiefunctie zou men echter niet, zoals gebruikelijk, de omvang van de 

infrastructuur moeten opnemen maar het voor de productie benutte deel 

ervan. De benutte infrastructuur kan men identificeren met de mobiliteit voor 

productieve doeleinden en wel i n termen van het aantal reizigers en het aantal 

tonnen goederen, verplaatst vla deze Infrastructuur. 

Goederenvervoer en zakelijk (personen)verkeer betreffen productieve 

mobiliteit. Indien het verplaatsingsmotief betrekking heeft op winkelen, het 

volgen van onderwijs, visites afleggen/logeren, ontspanning/sportbeoefening en 

toeren/wandelen, is er spralte van consumptieve mobiliteit. De aard van de 

mobiliteit van het woon-werkverkeer is minder eenduidig vast te stellen. Het 
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3.2 De theorie 

Op basis van deze filosofische bespiegelingen kunnen wij een theoiie 

formuleren omtrent het ontwikkelingsproces van mobiliteit en economie. Deze 

theorie ziet er i n een vereenvoudigde weergave als volgt uit. 

Het regionale inkomen bepaalt in periode t de regionale besparingen, die i n 

eigen regio of elders als investeringen worden aangewend, afhankelijk van het 

te behalen kapitaalrendement. Regionale investeringen zijn niets anders dan 

een uitbreiding van de regionale kapitaalgoederenvoorraad; aan het begin van 

de volgende periode t+1 staat de regio dus een grotere 

kapitaalgoederenvoorraad ter beschikking dan aan het begin van de periode t. 

De loonsom per werknemer bepaalt de marginale arbeidsproductiviteit en het 

totaal aan reisafstandskosten en reistljdkosten bepaalt de marginale 

moblliteitsproductlviteit. De vergrote kapitaalgoederenvoorraad, de marginale 

arbeidsproductiviteit en de marginale moblliteitsproductlviteit bepalen 

vervolgens - gegeven de productiefunctie - simultaan het regionale product, de 

werkgelegenheid en de productieve mobiliteit i n periode t+1; hierbij wordt 

uitgegaan van de in periode t+1 geldende stand van de techniek, regionale 

productiestructuur en urbanisatiegraad. Het regionale product slaat blj de 

bevoUtlng neer als regionaal Inkomen, dat van invloed is op de consumptieve 

mobiliteit. 

Vervolgens begint het proces opnieuw; het regionale inkomen bepaalt in 

periode t+1 de regionale besparingen, die i n eigen regio of elders als 

investeringen worden aangewend enzovoorts. In dit continue proces van 

ontwikkeling van economie en mobiliteit spelen de reisafstandskosten en de 

reistljdkosten een niet te verwaarlozen rol, die op hun beurt onder invloed 

staan van de beschikbare infrastructuur. 

3.3 Het model MOBILEC 

De bovenstaande theorie is in MOBILEC beschreven door middel van 37 

wiskundige vergelijkingen met 37 endogene variabelen (de onbekenden). Dit 

model Is interregionaal en dynamisch van karakter; interregionaal vanwege de 

samenhangen tussen de regio's en dynamisch vanwege het continue 

ontwikltelingsproces van economie en mobiliteit. 

In het model Is rekening gehouden met; 

(1) het causale tweerichtingsverkeer tussen economie en mobiliteit i n verband 

met het onderscheid tussen productieve en consumptieve mobiliteit; 

(2) de infrastructuur als beleidsmatig te wijzigen randvoorwaarde voor de 

mobiliteit en daarmede voor de economische ontwildteling; 

(3) de geografische ligging van de regio's i n verband met transitoverkeer; 

(4) het belemg van regionale kenmerken voor de economische ontwildceling; 

(5) de intraregionale en interregionale vervoersstromen; anders dan in een 

verkeersmodel worden de vervoersstromen niet aan specifieke 

infrastructuurtrajecten toegerekend; 



Ten derde wordt een uitspraak gedaan over het effect van 

agglomeratievoordelen en agglomeratlenadelen. Enerzijds wordt een negatief en 

constant saldo-effect van agglomeratlevoordelen en -nadelen verondersteld, 

hetgeen aansluit op de negatieve waarde van de desbetreffende coëfficiënt i n 

het model. Anderzijds wordt een stijging van het saldo-effect van 

agglomeratievoordelen en agglomeratienadelen verondersteld als gevolg van de 

revitalisering van de grote steden; het saldo-effect wordt i n de loop van de t i jd 

minder negatief en op den duur positief. 

Tenslotte wordt van een reële stijging van de loonsom per werknemer van 

1% per jaar uitgegaan. 

Tabel 1 Vier omgevingsscenario's 

Technologie Productiestructuur Agglomeratie Loon 

Postindustriële ec. 2,0% + 0,50 stijging constant 1% 
Innov. postind. ec. 2,5% + 0,50 stijging stijging 1% 
Diensteneconomie 2,0% + 0,75 stijging constant 1% 
Innov. dienstenec. 2,5% + 0,75 stijging stijging 1% 

Tabel 1 geeft weer, hoe deze veronderstellingen worden gecombineerd tot vier 

omgevingsscenario's. Een economie is innovatief naargelang van de 

technologische ontwildsebng en de revitalisering van de grote steden. Er is 

sprake van een postindustriële of een diensteneconomie naargelang van de 

ontwikkeling van de dienstensector. 

4.2 Beleidsvarianten 

Ten eerste worden twee veronderstellingen met betreldtlng tot de capaciteit 

van de weginfrastructuur gemaakt. Enerzijds bl i j f t de capaciteit gelijk. 

Anderzijds wordt ze vanwege de toenemende capaciteitsbenutting zodanig 

uitgebreid, dat de reistijd per (vracht)auto en per bus niet stijgt. 

Ten tweede worden twee veronderstellingen met betrekking tot de reële 

afstandskosten per k m gehanteerd. Deze kosten blijven constant of ze worden 

verhoogd. In het laatste geval wordt ervan uitgegaan, dat de reële 

afstandskosten per k m per (vrachtjauto met 3% per jaar stijgen en die per 

schip, trein en bus met 1% per jaar. 

Tenslotte wordt een uitspraak gedaan over de reistijd. Enerzijds worden 

constante reistijden per schip en trein verondersteld, terwijl de reistijd per 

(vracht)auto en bus door het model wordt gegenereerd. Anderzijds wordt de 

reistijd per schip constant verondersteld en wordt een reductie van de reistijd 

per trein en bus met 1% per jaar aangenomen als gevolg van maatregelen ten 

gunste van het openbaar vervoer; de reistijd per (vrachtjauto wordt door het 

model bepaald. 
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Tabel 3 Provincie Utrecht, gemiddelde groei per jaar (%) van het reële regionale 
product en van het personen- en goederenvervoer per vervoerswijze over de 

periode 2000-2030 

Nulvar. Weg var. Tarievenvar. OV-var. Totaalvar. 

Postindustriële ec. 
Regionaal product 2,56 2,63 2,37 2,58 2,38 
Goederenvervoer 

2,37 2,58 2,38 

• per auto 1,57 1,91 0,71 1,60 0,71 
• per trein 2,52 2,60 1,40 2,62 1,46 
• per schip 2,36 2,43 1,68 2,38 1,69 
Personenvervoer 

2,38 1,69 

• per auto 1,27 1,63 0,26 1,22 0,22 
• per trein -0 ,02 0,01 -0 ,65 1,85 0,94 
• per bus -0,41 0,04 -0 ,08 1,76 1,31 

Innov. postind. ec. 
Regionaal product 4,02 4,15 3,83 4,05 3,86 
Goederenvervoer 

3,83 4,05 3,86 

• per auto 2,80 3,42 2,00 2,84 2,09 
• per trein 3,99 4,12 2,84 4,08 2,92 
• per schip 3,82 3,95 3,13 3,84 3,16 
Personenvervoer 

3,13 3,84 3,16 

• per auto 1,78 2,46 0,78 1,73 0,87 
• per trein 0,04 0,11 -0 ,58 1,95 1,03 
• per bus -0 ,58 0,21 -0,21 2,00 1,50 

Diensteneconomie 
Regionaal product 2,64 2,71 2,45 2,66 2,46 
Goederenvervoer 

2,45 2,66 2,46 

• per auto 1,64 1,99 0,78 1,73 0,87 
• per trein 2,60 2,68 1,47 2,69 1,53 
• per schip 2,44 2,51 1,75 2,45 1,76 
Personenvervoer 

2,45 

• per auto 1,29 1,68 0,28 1,24 0,25 
• per trein -0 ,02 0,02 -0 ,65 1,85 0,94 
• per bus -0 ,42 0,05 -0 ,09 1,77 1,32 

innov. dienstenec. 
Regionaal product 4,11 4,24 3,92 4,13 3,95 
Goederenvervoer 

3,92 4,13 3,95 

• per auto 2,87 3,51 2,08 2,91 2,17 
• per trein 4,07 4,21 2,93 4,17 3,01 
• per schip 3,90 4,04 3,21 3,93 3,24 
Personenvervoer 

3,21 3,93 3,24 

• per auto 1,81 2,51 0,81 1,76 0,91 
• per trein 0,05 0,12 - 0 , 5 7 1,96 1,04 
• per bus -0 ,59 0,22 -0 ,22 2,01 1,51 

(a) De tabel bevat niet alle interregionale vervoersstromen noch het transitovervoer d Dor Utrecht. 
De groeipercentages van het goederenvervoer zijn op de hoeveelheid tonnen gebasee rd en die 
van het personenvervoer op het aantal reizigers. 

Tabel 3 vertoont relatief Idelne verschillen In economische groei tussen de 

beleidsvarianten per scenario. Kleine verschillen bestaan ook tussen de 

scenario's 'postindustriële economie' en 'diensteneconomie' en tussen de 

scenario's 'innovatieve postindustriële economie' en 'innovatieve 

diensteneconomie'. Nochtans dienen de verschillen niet te worden onderschat. 



5.2 Kwalificaties 

Ofschoon de scenario-analyse met betrekking tot Utrecht geen Implausibele 

uitkomsten vertoont, dienen twee kwalificaties te worden genoemd. 

In de eerste plaats is een aantal nationale en internationale factoren niet tn 

beschouwing genomen. Dit probleem kan met behulp van de volgende 

pragmatische benadering worden aangepakt. De uitkomsten van MOBILEC met 

betrelddng tot het regionale product, de werkgelegenheid en de investeringen 

van alle 40 COROP-gebieden worden proportioneel zodanig aangepast, dat de 

totalen van de regio's met het nationale (binnenlandse) product, de nationale 

(binnenlandse) werkgelegenheid en de nationale (binnenlandse) investeringen 

overeenkomen, resulterend ui t een nationaal model met internationale 

factoren. Natuurlijk dient er bij de koppeling van de uitkomsten van MOBILEC 

en die van het nationale model sprake te zijn van hetzelfde omgevingsscenario 

en dezelfde beleidsvariant^. De daarop betreldtlng hebbende 

aanpassingsfactoren moeten omwille van vergelijkbaarheid ook op de effecten 

worden toegepast van de andere scenario's en de andere beleidsvarianten, die 

met behulp van MOBILEC zijn berekend. 

In de tweede plaats is nog geen rekening gehouden met tendensen, die rn 

de 21e eeuw een rol kurmen spelen. Zo kan bijvoorbeeld de vooruitgang van de 

informatie- en communicatietechnologie een negatief substitutie-effect op de 

omvang van de personenmobiliteit uitoefenen. Flexibilisering van de 

arbeidsmarkt kan het woon-werkverkeer stimuleren, omdat men niet bereid is 

voor elke wisseling van werklocatle te verhuizen. Een ontwikkeling naar een 

24-uurseconomie doet de spitsuren afvlakicen. De tendens tot dematerialisatie 

remt op zichzelf beschouwd de groei van het goederenvervoer af. De effecten 

van deze tendensen kunnen worden geraamd door de projecties van de exogene 

variabelen in MOBILEC en de waarden van zijn coëfficiënten te variëren en 

door nieuwe omgevingsscenario's te formuleren. 

De uitkomsten van de scenario-analyse geven beleidsmakers houvast i n 

een onzekere toekomst. De kwalificaties geven echter aan, dat de uitkomsten 

wel gerelativeerd moeten worden. Nochtans staat dit een onderlinge vergelijking 

van de beleidsvarianten niet in de weg. 

6. Andere omgevingsscenario's en beleidsvarianten 
Wellicht ten overvloede zij erop gewezen, dat de gepresenteerde 

omgevingsscenario's en beleidsvarianten in de scenarioplanning met betrekking 

tot Utrecht als voorbeelden zijn te beschouwen. Ook van andere scenario's en 

beleidsvarianten kunnen de effecten op de mobiliteit en de economie met 

behulp van MOBILEC worden geraamd. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk van de 

scenario's van het Centraal Planbureau te vertreklten om vervolgens met 

behulp van MOBILEC een regionaal gedifferentieerde analyse van mobiliteit en 

economie ui t te voeren. 

andere omgevingsscenario's/ 
beleidsvarianten. 
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a a i n o 2 9 

' MOBILEC fungeert dan voor dit 
omgevingsscenario/beleidsvariant 
in feite als een verdeelmodel, 
w n t nipt het aevn l is v n n r rlp 
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I D Dezelfde vraag kan worden gesteld met betrekking tot bedrljfsconcentratie. 

Deze wordt gerealiseerd om schaalvoordelen te verkrijgen. 

7. Afsluitende opmerkingen 
Uit de uiteenzetting blijkt , dat scenarioplanning meer is dan het vertellen 

van verhalen, die zich in een mogelijke toekomst zouden kunnen afspelen. Voor 

een scenarloplanntng is een theorie noodzakelijk om te voorkomen, dat causale 

en andere samenhangen worden genegeerd. Tevens is een kwantificering 

gewenst om toekomstige ontwikkeUngen beleidsmatig te kunnen beoordelen 

vanuit het heden. Ofschoon zo'n kwantificering wel dient te worden 

gerelativeerd in het licht van de onzekere toekomst, levert ze de beleidsmakers 

zinvolle or iëntat iepunten op. 

MOBILEC Is bij wijze van experiment op 3 van de 40 COROP-reglo's van 

Nederland toegepast. Binnen het Ministerie van Verkeer en Waterstaat worden 

stappen ondernomen om MOBILEC op alle 40 COROP-gebieden toe te passen, 

opdat een volledig beeld van het intraregionale en interregionale vervoer wordt 

verkregen. Bovendien is dan een landelijke verkenning als aggregaat van de 

regionale verkenningen op te stellen. Deze 'bottom up'-benadering is een 

interessant alternatief naast de gebruikelijke 'top down'-benaderingen, waarin 

landelijke verkenningen in regionale deelverkenningen worden uitgesplitst of 

waarin landelijke verkenningen in een regionale verkenning worden gebruikt^. 

' Ook in hef geval van een 
koppeling van de resultaten van 
MOBILEC volgens één bepaald 
omgevingsscenario/beleidsvariant 
aan de resultaten van een 
nationaal model met 
internationale factoren bestaat er 
ruimte voor een 'bottom 
up'-benadering, met name van 
de uilkomsten volgens de andere 
omgevingsscenario's/ 
beleidsvarianten, die met 
MOBILEC zijn verkregen. Zie 
ook noot 7. 
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" Volgens (3) vergelijkt de 
ondernemer de prijs van de 
productieve mobiliteit met de 
extra toegevoegde v/aarde, die 
een additionele eenheid 
productieve mobiliteit oplevert. 
Een zodanige afweging is niet 
van toepassing op het 
woon-werkverkeer onder de 
aanname, dat de forens zelf zijn 
mobiliteit betaalt. In de praktijk 
echter betaalt de ondernemer 
dikwijls een beperkte bijdrage. 

In tegenstelling tot hetgeen de neoldassieke theorie leert, bepaalt i n het 

model de marginale arbeidsproductiviteit niet de reële loonvoet, maar bepaalt 

de exogeen opgevatte reële loonvoet de marginale arbeidsproductiviteit: 

w r ^ ^ (2) 

waarin w^ de reële loonvoet voorstelt. Vanwege (2) kan het model, in 

tegenstelling tot de neoklassieke theorie met haar veronderstelde flexibele 

prijzen, werkloosheid simuleren. 

De productieve mobiliteit van goederen per vrachtauto van regio s naar regio r 

neemt een zodanige omvang aan, dat de marginale mobiliteitsproductivitelt 

gelijk is aan de reële prijs van de productieve mobiliteit van goederen per 

vrachtauto: 

dTpi, (3.1) 

waarin ppig^ de reële prijs per ton van de productieve mobiliteit van 

goederen voorstelt voor het afleggen van de afstand van regio s naar regio r 

Hetzelfde type vergelijking is van toepassing op de productiviteit van het 

goederenvervoer per trein - vergelijking (3.11) - en per schip - vergelijking (3.111). 

Evenzo Is de marginale mobiliteitsproductivitelt van het zakelijk verkeer per 

auto van regio r naar regio s en terug naar de regio van oorsprong r gelijk aan 

de reële prijs van de productieve mobiliteit: 

dTpl , 
P P I r (3.1) 

waarin ppl^s de reële prijs per reiziger van de productieve mobiliteit van het 

zakelijk verkeer voorstelt voor het afleggen van de afstand per auto van regio r 

naar regio s en terug naar de regio van oorsprong r. Hetzelfde type vergelijking 

Is van toepassing op de productiviteit van het zakelijk verkeer per trein -

vergelijking (3.2) en per bus - vergelijking (3.3).'^ 

De kapitaalgoederenvoorraad in (1) wordt aan het begin van de periode t , 

Kr(t), gemeten. Zij wordt door de (particuliere) netto-investeringen in periode t, 

Ir(t), vergroot tot de kapitaalgoederenvoorraad tn periode t+l: 

Kr(t+1) - Kr(t) -t- Ir(t) (4) 

De tljdsindex wordt slechts in die vergelljldngen geschreven, waarin de 

variabelen op verschillende perioden betrekking hebben. 
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O p g r o n d v a n h e t v o o r g a a n d e w o r d t d e v o l g e n d e v e r g e l i j k i n g v a n 

o p g e s t e l d : 

Y , - w ^ , P P r T p , _ Y „ - WNNN - P P N T P N 
/ e x p [^mjmj^) 

(7) 

w a a n n : 

(Yr - w ^ N r - p P i - T p J / K j . - k a p l t a a l r e n d e m e n t i n r e g i o r ; 

(YN - WNNPJ - p P N T P N ) / K N - k a p i t a a l r e n d e m e n t I n h e t l a n d ; 

nir - i n v e s t e r i n g s p r e m i e i n r e g i o r ; 

niN - I n v e s t e r i n g s p r e m i e g e m i d d e l d I n h e t l a n d . 

p P r T p r i s e e n v e r k o r t e n o t a t i e v o o r ; 

k 

X (PPisrTpisr + pp i i s rTp i i s r + p p i l l s r T p l l i s r + p p l ^ s T p l ^ s + p p 2 , , T p 2 r , + p p 3 r s T p 3 , J 

s=l 

p p ^ T p m i s e e n v e r k o r t e n o t a t i e v o o r : 

k k 

S I 
r=l s=l 

£ Ë (PPisrTplsr + ppiisrTpiisr + P p i ü s r T p i ü s r + P P l r s T p l . s + pp2 r sTp2 , , + p p 3 , , T p 3 „ 

D e i n v e s t e r i n g s p r e m i e i s t e k w c m t i f i c e r e n a l s h e t g e w o g e n g e m i d d e l d e v a n 

de g e l d e n d e p r e m i e p e r c e n t a g e s i n d e g e m e e n t e n v a n de d e s b e t r e f f e n d e r e g i o , 

m e t h e t i n w o n e r t a l v a n d e g e m e e n t e n a l s g e w i c h t . 

D e c o n s u m p t i e v e m o b i l i t e i t v a n r e g i o r n a a r r e g i o s e n t e r u g n a a r d e r e g i o 

v a n o o r s p r o n g r w o r d t b e p a a l d d o o r h e t i n k o m e n v a n r e g i o r , d a t 

e e n v o u d i g h e i d s h a l v e g e l i j k g e s t e l d i s a a n h e t g e o g r a f i s c h e p r o d u c t , d e p r i j s v a n 

d e c o n s u m p t i e v e m o b i l i t e i t e n de r e g i o n a l e k e n m e r k e n grootstedelijkheid e n 

recreatiemogelijidieden i n r e g i o s i n v e r h o u d i n g t o t d i e i n r e g i o r ; 

T c l „ = e i Y ; ^ (pclJ'^"(pc2J'^'2(pc3J*^ 
B s / L , 

B , / L / R r / L / (8.1) 

w a a n n ; 

T e l , . . , 

p e l . 

p e 2 , 

p c 3 . 

c o n s u m p t i e v e m o b i l i t e i t p e r a u t o v a n r e g i o r n a a r r e g i o s e n t e r u g 

n a a r d e r e g i o v a n o o r s p r o n g r ; 

r e ë l e p r i j s p e r r e i z i g e r v a n d e c o n s u m p t i e v e m o b i l i t e i t p e r a u t o v o o r 

h e t a f l e g g e n v a n d e a f s t a n d v a n r e g i o r n a a r r e g i o s e n t e r u g n a a r 

d e r e g i o v a n o o r s p r o n g r ; 

i d e m , p e r t r e i n ; 

i d e m , p e r b u s ; 

b e v o l k i n g s o m v a n g i n r e g i o r ; 

l a n d o p p e r v l a k t e v a n r e g i o r ; 

o p p e r v l a k t e b o s e n w o e s t e g r o n d i n r e g i o r . 



Ti jdsch r i f t 
vervoerswetenschap 

his 
hL, 

- reistijd per vrachtauto van reglo s naar regio r; 

- reistijd per auto van reglo r naar reglo s en terug naar de reglo van 

oorsprong r. 

Dezelfde t j ^ e n vergelijkingen gelden voor de trein - vergelijkingen (10.11), 

(10.2), (11.2) en (12.2) -, het schip - vergelijking (10.111) - en de bus -

vergelljldngen (10.3), (11.3) en (12.3). 

De reistijden nemen toe, naarmate de wegverkeerslnfrastructuur in de 

regio's r en s en in de te passeren regio's meer door het (vrachtautoverkeer 

wordt benut: 

hi sr(t) - ëisr(t) 1 +Xi 
Ur(t.l) + Us(t-l) + XUd(rs)(t-l) 

Vr(t) + V,(t, + S v , d(rs)(t) 

¥1 

hl rs(t) = gl rs(t) 1 +%1 
Ur(t-l) + Us(t.i) + XUd(rs)(t-l) 

Vr(t) + V3(t, + I V , d(rs)(t) 

(13.1) 

(13.1) 

waarm: 

gisr 

glra 

d(rs) 

dtrs) 

reistijd per vrachtauto van regio s naar regio r. Indien de voertuigen 

eikaars snelheid niet beïnvloeden; 

reistijd per auto van regio r naar regio s en terug naar de regio van 

oorsprong r, indien de voertuigen eikaars snelheid niet beïnvloeden; 

benutting van de weginfrastructuur van regio r; 

benutting van de weginfrastructuur van de te passeren regio's 

tussen de regio's r en s; 

capaciteit van de weginfrastructuur van regio r; 

capaciteit van de weginfrastructuur van de te passeren regio's 

tussen de regio's r en s. 

De benutting van de weginfrastructuur betreft de verwachte benutting in 

periode t; zij wordt gelijkgesteld aan de feitelijke benutting in periode t - 1 . Aldus 

representeren hi^r,^ en hl^^iy de verwachte reistijd m periode t. Hetzelfde type 

vergelijking geldt voor de reistijd per bus; (13.3). Er wordt aangenomen, dat de 

verdeling van de mobiliteit over de t i jd - spfts- en daluren; werkdagen, 

zondagen en feestdagen - constant is. De benutting van de 

spoorweginfrastructuur bepaalt niet direct de reistijd per trein vanwege het 

bloksysteem. De waterweginfrastructuur kent een overcapaciteit voor het 

vervoer per schip. Daarom worden de reistijden per trein en per schip als 

exogene variabelen beschouwd. 
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Teneinde tijdpaden voor het geografische product, de wrerkgelegenheld, de 

investeringen en de mobiliteit per regio te kunnen simuleren en de 

beleidseffecten op deze grootheden te kunnen kwantificeren, dienen de 

herleldevormvergelijkingen van het model te worden afgeleid. Voor deze 

technische kwestie zij naar de bijdrage van de auteur aan het 8th World 

Conference on Transport Research verwezen'-. Daarin komen ook de waarden 

van de coëfficiënten van het model aan de orde alsmede de aanvullende 

veronderstellingen vanwege de experimentele toepassing van MOBILEC op 3 

van de 40 COROP-gebieden. Op basis hlenran Is tabel 3 In sectie 5.1 

samengesteld. 

In dit verband zij nog opgemerkt, dat ui t (13) een relatie wordt afgeleid, die 

de relatieve mutatie van de reistijd verklaart ui t het verschil tussen de relatieve 

mutatie van de benutting van de weginfrastructuur enerzijds en de relatieve 

m u t a ü e van de capaciteit van de weginfrastructuur anderzijds. In de 

nulvariant, de tarievenvariant en de openbaarvervoersvariant is de capaciteit 

van de weginfrastructuur constant verondersteld en is derhalve de relatieve 

mutatie ervan nihil . In de wegenvariant neemt de capaciteit van de 

weginfrastructuur zodanig toe, dat de toenemende capaciteitsbenutting niet tot 

een stijging van de reistijd leidt. 

Van de Vooren 1998. 
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Knowledge as a new factor in hinterland 
competition: the case of Rotterdam 

Arjen van Klink and Willem van Winden' 

Abstract 
Because of fundamental changes that are being made it would seem that for seaports situations 
are going to change. In the new situation ports will not be able to depend only on infrastructure 
and transport services to optimize their hinterland access. If inland accessibility is to be 
optimized port authorities will have to look beyond infrastructure and attach more importance to 
the intangible aspects of accessibility. It has been recommended that the knowledge available in 
the port community should be exploited so that innovative logistic concepts can be developed 
that will bind shippers and regions to the port. Such a new hinterland approach is especially 
relevant to the port of Rotterdam. When it comes lo penetrating regions outside its captive 
market Rotterdam seems to have problems: the rail transport share in the market is still relatively 
low and its presence in Central Europe falls short of its 'mainport' status. To secure its present 
market and to make its market reach towards Central Europe, a more active orientation of 
shippers and regions in the hinterland will be required alongside of infrastructural investments. 
The logistics concept developed for Chrysler con be seen as on illustration of the new hinterland 
approach. 

1. Introduction 
In 1997, Hyundai opened a new plant for the assembly of cars for the 

Western and Central European market i n Hungary; the plant Is supplied f rom 

overseas, mainly through the port of Hamburg. Also in 1977, the rail operator 

NDX introduced a service between Rotterdam and Barcelona, offering the 

opportunity for time critical products from Asia destined for Northwest Europe 

to be transhipped in Barcelona and to cover the final section of the transport 

chain by train. In the same year, Munich obtained an additional opening to the 

sea - alongside of existing routes to Northern European ports - that of a block 

train to Gloua Tauro in Italy. 

These events are illustrations of the fundamental developments that are 

changing the hinterlands of seaports i n Europe. The hinterlands that were 

once well-defined areas are now becoming difficult to demarcate. This situation 

has dramatic consequences for the way in which port authorities wi l l 

ultimately have to orient themselves to their Inland market. 

In this paper, we shall be discussing the issue of hinterlcmd dynamics and 

port strategy from the perspective of Rotterdam. First of all some theoretical 

background information on hinterlands and inland accessibility Is given. After 

this an analysis is made of the present market position of Rotterdam and this 

is followed by a description of several fundamental developments that have had 

an impact on European seaports and hinterland development. The 

consequences of these trends for the position of Rotterdam and the way of 

dealing wi th these consequences are then explained. This paper ends with a 

case study of a new hinterland orientation to Rotterdam and some general 

conclusions. 

' Erasmus University Rotterdam, 
PC-Box 1738, NL 3000 DR 
Rotterdam, Netherlands; e-mail: 
vanklink@few.eur.nl 

2. Hinterland and inland access: a theoretical delimitation 
A seaport's hinterland is the continental area f rom which traffic flows 

originate and to which they go to, i n other words. It is the interior region served 

by a port. As such a region is a port's market, a prerequisite i n developing a 
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3. Rotterdam: mainport for the Benelux and Western Germany 
Rotterdam is one of the gateways to Europe and as such it is an important 

transhipment point i n tntereontinental logistic chains. With a transhipment 

volume of 310 million tons in 1997, Rotterdam Is the largest port o f the world. 

In Europe, Rotterdam Is also the largest container port wi th 4.8 million TEUs 

transhipped In 1995 and a market share of 37.5% in the Le Havre - Hamburg 

range. However, compared to other ports such as Hamburg and Bremen, the 

level of contalnerlzatlon in Rotterdam is relatively low. This has to do with the 

high share of bulk commodities shipped through Rotterdam, such as oil, i ron 

ore and coal. The share of containerized cargo, measured as the ratio between 

container transhipment i n the port and the seven major ports i n the Le Havre -

Hamburg range on the one hand and total transhipment m the port and in the 

Le Havre - Hamburg range on the other, was only 0.71 In 1995. Bremen and 

Hamburg have respective indexes of 3.6 and 2.2 fVan den Berg, 1996). 

Figure 1 shows what is the hinterland of Rotterdam on the basis of the 

shares of Imports and exports related to European countries in the total 

inbound and outbound transhipment volume of Rotterdam. As may be 

concluded from this figure, the hinterland of Rotterdam consists mainly of 

Germany (the western part), Belgium, Luxemburg and France. That does not 

only hold for bulk cargo such as crude oil and iron ore, but also for container 

cargo. Total containerized cargo amounted to 225 million tons m 1995. Of this 

volume, the share originated from/destined for Germany was 39% and for 

Belgium this was 19%. The belief of marketers that 'the mainport of Europe' Is 

serving the complete continent is thus a somewhat misleading one. 
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Figure 1. The Rotterdam hinterland in 1 995 (source: NEA| 
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From free mobility to selective mobility 

The growth of road traffic has caused environmental problems. Moreover, 

traffic growth Is negatively affecting accessibility to economic centres, such as 

ports. Given that accessibility and quality of life are important aspects of 

present society, further growth i n trafflc levels wil l not be tolerated by the 

public. Long distance trips and trafflc movements within urbanized areas 

should be curtailed and business trips should be given priority over private 

trips. Switzerland, Austria and France have already taken steps to l imit t ruck 

trafflc at weekends. The measures to l imit road trafflc mean also limiting the 

freedom of choice of citizens and enterprises with regard to transport. 

Consequently, they wil l be forced to seek alternative modes and routes or, 

when no alternatives are available, they wi l l reduce their interaction. The 

development of selective mobility in general and the policy to restrict long 

distance truck transport has dramatic consequences for ports, as the role of 

the truck in inland transport has become more central since the Introduction 

of the container. 

Rail transport from national bureaucracy to international competition 

Rail transport tn Europe is controlled by national railway companies 

operating inefflciently and inflexibly. This situation definitely impedes the 

stimulation of rail transport. Only i n a few countries some steps forward have 

been made to transform the bureaucratic railway companies into market 

oriented companies. Another obstacle for intra European rail transport is the 

national orientation of the railways. The liberalization of rail transport has to 

take both these barriers away. Third parties are getting permission to run 

trains. Motorways are being developed to offer shippers an integrated product 

for transport on corridors through several countries. As a consequence of these 

policy Initiatives, all kinds of alliances are being formed to profit f rom the new 

opportunities. The promotion of rail transport wil l change the competitive scene 

of seaports i n Europe: their inland accessibility wf l l partly be organized by new 

actors wi th new management principles. Seaports with efficient access to the 

European raU network vidll have a decided advantage over other ports. 

5. The need for entrepreneurship in the hinterland focus of ports 
These fundamental changes suggest that things are going to change 

drastically for seaports. All i n all, the environment is becoming more complex 

for ports to anticipate and react to. New criss-cross patterns of trafflc flows wi l l 

emerge. New agents wi l l enter the market i n the form of transport operators 

and logistics service providers. New demands wil l be made of transport 

efflciency and reliability. In a word, the changes make the questions 'Who is 

the port's client, what is its logistics needs, what is the origin/destination of 

the load, and which port is to be selected?' difficult to answer. 

For Rotterdam, the fundamental changes imply that the comparative 

advantages of the Flhine have been challenged. Firstly, semi-manufactured and 

ful ly manufactured products have come up in international transport, as a 

result of growing prosperity and new production strategies. These products 



build up logistical know-how. However, smaller shippers in general and 

shippers in Central Europe In particular 'lack this ability. They have to rely on 

the expertise of independent forwarding agents and logistics service providers. 

That is also what keeps many shippers away from other continents. 

In view of the demand for more knowledge in the market, seaports should 

see the expertise of their port community as an asset and as a basis providing 

comparative advantages. The Imowledge can be deployed to improve inland 

accessibility. For instance, the port authority can act as a logistical 

co-ordinator by advising shippers on transport concepts and routes. 

Alternatively, the port can make its know-how available to inland regions and 

assist them in the building of inland terminals and logistic business parks. 

Through these activities a physical and psychological relationship can be 

created with the port. The role of logistics engineer requires a more 

entrepreneurial and strategic approach to the hinterland. Basically, i t means 

changing attitudes: cargoes do not come wi th the ship anymore [carrier port 

oriented to the sea), but the ship goes to where the cargoes are [sliipperport 

with an inland orientation). To prevent ad hoc engineering arising, the port 

should have an idea of what it would like to achieve in terms of functions in 

logistic chains and regions. 

Though the knowledge available in the port community is wide-ranging - i t 

involves everyone from forwarders and stevedores to customs and banks - the 

expertise is fragmented. Moreover, as every actor i n the port has own 

commercial objectives, i t is difficult to bring 'multi-company' knowledge 

together since that would require organizational capacities i n order to bring 

together the relevant strands of knowledge to answer the specific questions of 

shippers. 

6. The Chrysler case 
The Chrysler company has a joint venture wi th Steyr-Daimler-Puch in 

Austria. In the city of Graz, the concern operates an assembly plant, where the 

Chrysler Voyager and the Jeep Cherokee are being assembled for the European 

market. One reason why Austria was chosen was because of its location in the 

centre of the new Europe. A large proportion of the parts - wi th the exception 

of some types of engines and tyres - are imported from Chrysler's works i n the 

United States of America. Grouped per vehicle or set of vehicles, the parts are 

shipped overseas in containers ('completely Imocked down cars'). 

Up unt i l 1994, the inbound flow of automotive parts to the plant in Graz 

was relatively unstructured. Several ports were used at the European end and 

various transport modes were deployed for the Inland leg of the transport 

process. The largest portion of the shipments went through the port of 

Hamburg. As a consequence of the unstructured nature of the transport 

system, the assembly operation in Graz was hit by operational problems i n the 

transport chain, such as delays and wrong shipments. It all turned into a 

bottleneck which seriously hampered production as the assembly concept was 
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BBBBfiTïïlFEHI distance between the port and these regions. Generalized transport costs not 

only include monetary costs, but also costs related to bridging the distance I n a 

psychological sense. 

Fundamental changes suggest new circumstances for seaports as the 

surroundings become more complex. New criss-cross patterns of trafflc flows 

wül arise. New agents wi l l enter the market as transport operators and logistic 

service providers. New demands wil l be placed on transport efflciency and 

reliability. 

In the new situation, ports carmot rely on infrastructure and transport 

services only to optimize their hinterland access. If inland accessibility is to be 

optimized port authorities wi l l have to look beyond infrastructure and give 

more importance to the intangible aspects of accessibility. What is 

recommended is that the knowledge available in the port community should be 

exploited to develop irmovative logistic concepts and to bind shippers and 

regions to the port. 

Such a new hinterland approach is especially relevant for the port of 

Rotterdam. As its present position derives from historic circumstances - the 

transportation of bulk commodities over the Rhine - fundamental changes may 

undermine its position. Rotterdam seems to have difflculties In penetrating 

regions outside its captive market: its share of rail transport is still relatively 

low and its presence in Central Europe falls short of its 'mainport' status. 

To secure its present market position and to extend its market scope 

embracing Central Europe more active orientation Is required on the part of the 

shipper as a complement to infrastructural Investments. The case of Chrysler 

is proving that the port of Rotterdam is able to play a part as a logistics 

engineer. The challenge is to organize relevant actors i n the port community 

and to get them to activate available knowledge that wil l serve as a structural 

basis. 
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Naar een Joint planning centre voor 
inland container transport in Rotterdam 

Dr. H.A. van Klink' 

Abstract 
When confainerization became more common this precipitated increases in trucic 
transportation levels especially where port hinterland movements were concerned. The huge 
number of lorry movements necessitated by container transportation and all the shunting of 
empty containers and equipment which this involves has only contributed to congestion and to 
environmental pollution. The hundreds of trucks that descend on the ECT terminals in Rotterdam 
on a daily basis is just an indication of the scale of container transportation business. 

In this article the possibilities offered by information technology will be examined and 
endeavours will be made to see if container transport by truck to port areas can be made more 
efficient. What will be of main interest will be the matter of how the PARIS system works. After 
outlining expectations relating to the growth of the modal split in container transport in 
Rotterdam, a description will be given of the way in which this planning system operates. This 
functioning will be illustrated on the basis of Sea-Land experiences. After that, the possible ways 
of devising an effective (container) loading planning system for a number of users will be 
explored and the article will close with several relevant conclusions. 

1. Inleiding 
De opkomst van de container heeft geresulteerd In een toenemend gebruik 

van de truck in het achterlandvervoer van havens. Het enorme aantal 

vrachtwagenbewegingen, verbonden aan het vervoeren van containerlading en 

het herpositioneren van lege containers en équipement, draagt blj aan 

congestie en milieuvervuiling. De honderden trucks, die dagelijks de terminals 

van EOT in Rotterdam aandoen, geven een indruk van de dimensie van het 

containerverkeer. 

In dit artikel wordt ingegaan op de mogelijkheden van 

informatietechnologie om te komen tot efficiënter vervoer van containers per 

t ruck van en naar havens. Centraal staat de werking van het systeem PARIS. 

Na een schets van de verwachtingen rondom de groei en de modal spilt van het 

containervervoer i n Rotterdam wordt het functioneren van dit planningsysteem 

beschreven. De werking wordt geïllustreerd aan de hand van de ervaringen van 

Sea-Land. Vervolgens wordt ingegaan op de mogelijkheden om te komen tot een 

picmningsysteem voor (contcuner-)lading voor meerdere gebruikers. Afgesloten 

wordt met enkele conclusies. 

2. Groei van het containerverkeer 
Sinds de introductie van de container i n het commerciële verkeer i n het 

einde van de jaren '60 is de penetratie van deze laadeenheid snel verlopen. 

Mede door de sterke stijging van het handelsverkeer In de afgelopen decennia is 

het aantal containerbewegingen dramatisch gegroeid. In 1984 werden 

wereldwijd 52 miljoen containers (TEU) verscheept. In 1995 was dit aantal 

gestegen tot 135 miljoen. 

De haven van Rotterdam sloeg in 1997 5,4 miljoen TEU over en was 

daarmee de grootste containerhaven van Europa. De aanvoer nam ten opzichte 

van 1996 toe met 5% en de afvoer met bijna 10%. In tonnen bedroeg de 
' Erasmus Universiteit Rotterdam 
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Het vooralsnog uitblijven van grootschalige acties voor het efficiënter 

benutten van trucks en containers heeft twee oorzaken. Ten eerste Is het 

vervoer van containers over de weg een bedrijfstak met veel kleine spelers, die 

een specifieke bedrijfsfilosofie kennen en zich moeilijk laten organiseren. De 

bedrijfsfilosofie komt kort gezegd neer op 'rijden tot je er bij neervalt'. In de 

huidige slechte marktsituatie is elke r i t er één, omdat truckers per kilometer 

betaald krijgen. Recentelijk zijn overigens verschillende 

samenwerkingsverbanden tussen vervoerders ontstaan, zoals de 

Deltacombinatie, om schaalvoordelen te creëren. Ten tweede vereist het 

terugdringen van het leeg rijden van vrachtwagens een uiterst ingewikkelde en 

bedrijfsgrensoverschrijdende planning. Gegevens zijn nodig over onder andere 

de herkomst en de bestemming van containers, de Inzetbaarheid van trucks, de 

Inhoud van contalnerlading, enz. Een optimale planning Is - menselijkerwijs 

gesproken - niet mogelijk. De veelheid aan factoren, de enorme omvang van het 

aantal zendingen per dag en de ti jdsdruk waaronder beslissingen genomen 

moeten worden, betekent dat de planning opgesteld door mensen te allen tijde 

gebaseerd is op een biased world en dat van een volledig optimale situatie nooit 

sprake kan zijn. 

Het gebrek aan een planningsinstrumentarium voor het terugdringen van 

leegrijden l i jk t echter weggenomen te kurmen worden door computers. Zij 

kunnen wèl gelijktijdig rekenmg houden met de veelheid van variabelen. En dat 

in berekeningen die voor enkele duizenden zendingen niet meer dan tien 

seconden duren. Het computersysteem PARIS toont aan dat van 

toekomstmuziek geen sprake meer is. 

3. PARIS 
Het softwaresysteem PARIS (Planning And Routing Information System) is 

ontwildteld door het bedrijf Cairo, gevestigd in Rotterdam en Cambridge (UK). 

Het is een planningsysteem dat het inland vervoer van containerlading 

organiseert. PARIS is gericht op het minimaliseren van het leegrijden van 

trucks, dat wil zeggen trucks zonder container en trucks met lege containers. 

Gegeven de verwachting van verdere groei van het wegverkeer in absolute 

zin en de negatieve effecten op bereikbaarheid en milieu is het van belang om 

de afwikkeling van dit verkeer verder te optimaliseren. Hierbij kan een 

onderscheid worden gemaakt i n het optimaliseren van de afwikkeling van 

vrachtwagenbewegingen (betere doorstroming) en het optimaliseren van de 

benuttingsgraad van trucks en containers (minder leegrijden). In de categorie 

van beleid gericht op betere doorstroming van het goederenverkeer zijn i n 

Rotterdam reeds maatregelen genomen. Te noemen zijn onder andere de 

verbreding van de A 15 en de invoering van de Cargocard. Voor het 

terugdringen van het leegverkeer zijn daarentegen nog weinig concrete 

maatregelen genomen. Recentelijk is door onder andere de Rotterdamse 

Vereniging van Cargadoors, het projectbureau Rotterdam Interne Logistiek en 

NOVEM de haalbaarheid onderzocht van centrale planningsystemen. 
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JBI^SÊtttKÊÊKSI^^S!!^^ situatie van een betere optimaalsituatie, waarvoor randvooiwaarden gewijzigd 

moeten worden. Het gaat daarbij vooral om beperkingen opgelegd door 

afgesproken laad- en lostijden. Als een container i n Frankfort bijvoorbeeld niet 

om 8.00 uur hoeft te worden afgeleverd, maar om 6.00 uur kan dezelfde t ruck 

worden gebruikt om later op de ochtend in IVIidden-Duitsland een container te 

laden voor Rotterdam. 

PARIS is onvergelijkbaar met bestaande software ter ondersteuning van 

lading- en routeplanning. Zij ontberen een actieve planning engine, waarin 

routes, lading, picic-up and delivery condities en benuttingsgraad integraal 

worden bezien. Een voorbeeld van zo'n pakltet is Teleroute van Wolters Kluwer. 

Dit systeem fungeert als een elektronische beurs door vraag en aanbod met 

elkaar i n contact te laten komen. De matching moeten partijen zelf - per 

telefoon of fax - uitvoeren. Teleroute verwerkt In Europa per dag naar schatting 

30.000 tot 40.000 zendingen op palletniveau. Het gaat vooral om 

tljdongevoelige vrachten. Sinds kort heeft Wolters Kluwer Telecontainer op de 

markt gebracht. Dit systeem werkt net zo als Teleroute, maar dan uitsluitend 

voor containerladingen. 

4. De ervaringen van Sea-Land met PARIS 
De containerrederij Sea-Land heeft i n het voorjaar 1996 het PARIS 1 pakket 

in Rotterdam geïmplementeerd. De resultaten zijn positief (Jansen et al., 1998). 

Vóór de Implementatie van het systeem bedroeg het aandeel van lege 

kilometers In de totale gereden Idlometers 42%. Nu bedraagt dit 37% (in theorie 

kan het aandeel lege kilometers maximaal 50% zijn, dwz een lege retourrlt). I n 

een gemiddelde week worden zo'n 700.000 volle kilometers gereden en ongeveer 

400.000 lege Idlometers gemaakt. Per week worden ongeveer 3.000 containers 

behandeld, waarvan iets meer dan de helft inbounds. 

PARIS krijgt de orders voor vervoer van containers u i t de mainframe van 

Sea-Land in de V.S. Ook de planners m Rotterdam kunnen orders invoeren. 

PARIS wordt door Sea-Land uitsluitend gebruikt voor het trucking vervoer. 

Binnenvaart en spoor zijn buiten het systeem gebleven. Als Sea-Land overgaat 

naar PARIS II (medio 1999) worden deze modaliteiten wèl geïncorporeerd. De 

introductie van PARIS betekende een revolutie voor de planningafdeling van de 

rederij. Ten eerste is PARIS met zijn Windows omgeving veel 

gebruikersvriendelijker dan het vorige systeem. Ten tweede heeft het systeem 

de wijze van plannen drastisch veranderd. Immers, PAIUS kan m principe 

volledig zelfstandig plannen; de planners toetsen de elektronische planning op 

realiteit (PARIS 1 houdt bijvoorbeeld geen rekening met de rust- en rijtijdenwet). 

De handmatige wijzigingen door de dispatchers komen - met argumenten - op 

een lijst, waarmee de beslissingen van elke planner door het management 

geëvalueerd kunnen worden. 

De schat aan Informatie die door PARIS op inzichtelijke wijze wordt 

gepresenteerd Is een nieuwe management tooi en stelt nieuwe uitdagingen aan 

de mensen. Transportplanners moeten in staat zijn de planning van het 
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oriëntatie op Inlandvervoer en een eigen computersysteem heeft Sea-Land zi jn 

partner Maersk (nog) niet warm kunnen maken om lading in te brengen i n 

PARIS. Overwogen wordt om met andere rederijen in zee te gaan. Andere 

rederijen zijn sowieso aantrekkelijk vanwege hun afwijkende vaarschema. 

Maersk en Sea-Land zitten - letterlijk - i n hetzelfde schuitje: de schepen van de 

alliantie doen in het weekeinde Rotterdam aan, waardoor het achterlandvervoer 

van beide rederijen i n de week het zelfde patroon kent. Cabotage - het 

meenemen van continentale lading op een traject - wordt ook overwogen. Zo 

genereert het Ruhrgebied meer uitgaande dan inkomende containers, maar 

Sea-Land heeft zelf door de lading voor de Amerikaanse strijdkrachten een 

overschot aan inkomende containers. 

5. PARIS als open planningsysteem voor de haven? 
Veel partijen hebben de afgelopen jaren geïnvesteerd in eigen systemen voor 

ritplanntng. Door de schaalvergroting in het vervoer zullen naar verwachting 

slechts enkele planningsystemen overblijven, die elk vele ladingeigenaren en 

vervoerders bij elkaar brengen (zie figuur 2). Zou PARIS kunnen uitgroeien tot 

één van de toekomstige elektronische marktplaatsen - 'taxicentrales' (Van Eek, 

1998) - voor containei-vervoer van en naar Rotterdam? 

Vervoerder 1 

Rederij x 

Rederij y 

Rederij z 

Planningcentrum 

Verlader a 

uit Vervoerder 2 

Vervoerder 3 

Vervoerder 4 

Verlader b 

Figuur 2. De structuur van een joint planning centre 

Deze vraag is te vertalen tn de waarschijnlijkheid dat het gesloten 

PARIS-systeem van Sea-Land kan worden omgevormd tot een open systeem^. 

Deze kans hangt af van zes aspecten: 

1. Het belang van schaalgrootte voor efficiënte planningsuitkomsten 

2. Het succes van het onderhavige planningsysteem 

3. De houding van de systeemeigenaar en de hoofdgebruiker 

4. De exploiteerbaarheid 

5. De garantie van neutraliteit 

6. Het organiserende vermogen in de haven 
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onvoldoende organiserend vermogen aanwezig om tot een werkelijke doorbraak 

te komen en de neuzen i n de zelfde richting te loijgen. 

In het stimuleren van het organiserende vermogen heeft de overheid een rol 

te spelen. ZIJ kan partijen prikkelen om het voortouw te nemen. Een appèl op 

bijvoorbeeld Sea-Land is niet ondenkbaar. Weliswaar behoort het organiseren 

van vervoerders niet tot de core busmess van de rederij, maar op basis van het 

directe bedrijfseconomische belang (lagere kosten, minder verkeer) en een 

zekere maatschappelijke verantwoordelijkheid als dominante marktpartij l i j k t 

van Sea-Land een organiserende rol gevraagd te kunnen worden. Het pluklten 

van de voordelen van een groter vervoersvolume in het plaimlngssyteem 

rechtvaardigt het investeren in vertrouwensrelaties met derden. Daarbij kan 

onder andere gedacht worden aan het overdragen van kennis. De trend dat 

langzamerhand meer te verdienen valt aan de organisatie van het vervoer dan 

aan de uitvoering kan bovendien als strategisch motief voor de rederij gelden. 

7. Conclusies 
• Gegeven de dominantie van de truck in het containervervoer en de 

congestieverschijnselen op de wegen rondom Rotterdam en op de routes 

naar het achterland is het opzetten van een joint planning centre voor 

containerverkeer van en naar de haven aanbevelenswaardig. 

• Het succes van elektronische marktplaatsen hangt af van de schaal van 

opereren: hoe meer lading, des te efficiëntere combinaties gemaakt kunnen 

worden. Om deze reden Ujkt aansluiten bij een bestaand systeem 

aantrekkelijk en zou PARIS als basis kunnen dienen voor een elektronische 

marktplaats voor het containervervoer van en naar Rotterdam. 

• Het bewerkstelligen van een 'zwaan kleef aan'-effect vraagt om organiserend 

vermogen in de haven en een belangrijke rol voor de huidige hoofdgebruiker 

van het PARIS-systeem. De overheid zou het organiserend vermogen, nodig 

om te komen tot een open planningsysteem, bij marktpartijen kunnen 

stimuleren; meerdere partijen zouden kunnen worden aangespoord. Het 

onderbrengen van de gezamenlijke planning i n een zelfstandige 

vermootschap l i jk t van belang om voldoende neutraliteit en transparantie te 

kunnen uitstralen naar alle betroltkenen. 

• Een succesvol joint planning centre zal de ontwaarding van het continentale 

containervervoer tot een commodity versnellen. Verladers en rederijen 

brengen lading in en hoeven zich niet langer over het fysieke vervoer van en 

naar het achterland te bekommeren. Voor de haven kan een dergelijk 

centrum een concurrentiefactor van betekenis worden, omdat het bijdraagt 

aan efficiënter achterlandtransport. Het geeft tevens inhoud aan de ambitie 

om in de haven een logistieke regiefunctie te ontwikkelen. 
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Abstract 
Not very long ago the Netherlands Court of Audit concluded in its 'Schiphol Growth Figures' 
report that in determining the 1995 PKB for Schiphol's fifth runway, Dutch politicians had based 
their predictions on projections that were far too optimistic as far as accounting for future air 
traffic expansion was concerned. The Court of Audit wrote of the situation; 'The forecast for the 
future is, we could hove rain or sunshine. It was decided that that it would be sunny and so the 
government ignored the drops that were already falling and went out without umbrellas'. It was 
only a rain hat that many European air travellers might well opt for high speed train travel. The 
Court of Audit therefore concluded that where with predictions relating to these kinds of 
subsidies were concerned, many sorts of presumptions had been put together. Moreover, 
opposing basic assumptions existed which meant that there was also a degree of internal 
inconsistency. In this article the conclusions drawn are elucidated by one of the researchers. 

1. Samenvatting 
Kort geleden concludeerde de Algemene Rekenkamer In haar rapport 

'Groeicijfers Schiphol'^ dat de politiek blj de vaststelling van de PKB 1995 voor 

de vijfde landingsbaan voor Schiphol uitgegaan was van veel te optimistische 

cijfers over de inpasbaarheid van de toekomstige groei van de luchtvaart. "Het 

toekomstbeeld was: 'Er komt regen of zonneschijn'. Men koos voor zonneschijn, 

sloot de ogen voor de druppels die reeds vielen en ging zonder paraplu op pad" 

schreef de Rekenkamer. Louter een regenkapje was dat naar verwachting veel 

luchtreizigers In Europa voor de hogesnelheidstrein zouden kiezen. Het oordeel 

van de Rekenkamer over de voorspellingen omtrent deze vorm van substitutie 

luidde dat er erg veel veronderstellingen op elkaar gestapeld waren. Ook was 

uitgegaan van tegengestelde uitgangspunten zodat ze intern inconsistent 

waren. Bovendien sluiten enkele uitgangspunten elkaar uit. In dit artikel 

worden de conclusies door een van de onderzoekers nader toegelicht.^ 

2. Inleiding 
Op 27 oktober 1998 publiceerde de Algemene Rekenkamer haar rapport 

'Groeicijfers Schiphol'. Duidelijk werd dat het rekenwerk waarop de 

planologische kernbeslissing Schiphol en Omgeving (PKB) van 1995 was 

gebaseerd, veel minder hard was dan tot op dat moment was geloofd. Er bleek 

eerder vooral toegerekend te zijn naar wat wenselijk was dan naar dat wat 

realistisch was. 

Met al de terechte aandacht van de Tweede Kamer en de media voor deze 

belangrijkste conclusies van het rapport, zi jn een aantal bevindingen ui t het 

Rekenkameronderzoek in de schaduw gebleven, terwijl zij, zeker voor de 

huidige discussie over de toekomst van de luchtvaart in Nederland, niet minder 

belangrijk zijn. Enkele van die bevlndtngen betreffen substitutie, het 

verschijnsel dat luchtpassagiers op bepaalde trajecten voor een ander 

vervoermiddel, In dit geval de hogesnelheidstrein, zullen Idezen. De PKB, die m 

concept was opgesteld door de Stuurgroep Project Malnport en Milieu Schiphol 

(PMMS)" ging er vanuit dat i n 2015 tenminste 5 miljoen reizigers vla het 

toekomstig netwerk van hogesnelheidslijnen zou reizen. Substitutie werd in de 

PKB gepresenteerd als de enige haalbare maatregel voor de mogelijk te 

onstuimige groei van Schiphol. 
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> het Global Shift/Busmess as Usual-scenario (GS/BaU), waarin de 

economisehe groei zich voornamelijk afspeelt langs de westkust van Amerika 

en het Verre Oosten. De luchtvaart ontwikkelt zich in dit scenario zonder 

dramatische veranderingen: vandaar business as usual. Het HSL-netwerk in 

Europa bl i j f t slechts beperkt tot de thans reeds geplande lijnen, 

het European Renaissance/European Liberalisation-scenario (ER/ELI), 

waarin uitgegaan is van sterke economische groei vooral i n Europa, 

Europese liberalisering en een zeer uitgebreid HSL-netwerk; 

• het Balanced Growth/Global Liberalisation-scenario (BG/GLl), waarin de 

economische groei het grootst is maar meer gelijkelijk verdeeld is over de 

wereldregio's. De luchtvaart ondergaat een wereldwijde liberalisering. Het 

HSL-netwerk Is i n dit laatste scenario minder ver ontwikkeld waardoor 

zonder flankerend beleid de substitutie lager uitkomt dan in het 

ER/ELl-scenario. 

IVIet behulp van het lEE-prognosemodel kon per scenario berekend worden 

hoeveel passagiers Schiphol i n het jaar 2015 te verwerken zou krijgen. Het 

model bevatte een substitutiemodule, gemaakt door MVA. Deze module schatte 

de substitutleomvang in 2015 naar de drie drukst bevlogen Europese 

bestemmingen binnen 1000 km; Parijs, Frankfort en Londen. De 

lEE-substitutiemodule onderzocht daarbij drie varianten; 

1. de datumvariant: de scenario's voltrekken zich Inclusief het daarbij 

passende HSL-netwerk; 

2. de prijzen lucht plusvariant: luchtvaarttarieven stijgen 10%; treintarieven 

bevroren op niveau 1990; HSL-netwerk als in ER; 

3. de flankerend beleidvariant; luchtvaarttarieven stijgen 36%; treintarieven 

bevroren op niveau 1990; HSL-netwerk maximaal. 

De uitkomsten waren, zelfs i n de flankerend beleidvariant lager dan die u i t 

PASO. Op z'n hoogst kon een substitutie bereikt worden van 4,7 müjoen 

reizigers. Teneinde alsnog te proberen om een substitutie-uitkomst van 10 

miljoen te bereiken is de Werkgroep Hoog Substitutie Scenario (HSS)'^ 

gevormd. Deze werkgroep verzocht HCG om voor de 46 bestemmingen uit het 

1990-onderzoek de varianten ui t de lEE-module te berekenen. De uitkomsten 

van de HSS-werkgroep zijn hieronder weergegeven. 

Tabel 1: Substitutie per scenario 

Scenario passagiers Substitutie 

ER/Eli datumvariant 40,9 4,1 
prijzen plusvariant 40,9 5,5 
flankerendbeleidvariant 40,9 6,5 

B G / G l i datumvariant 2,8 
prijzen plusvariant 57,7 6,6 
flankerendbeleidvariant 57,7 7,8 

Bron: lEE 
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De verklaring kan zijn dat de verwachte substitutie u i t de lEE-rapportage Is 

berekend volgens het HSS-model: op basis van 46 Europese bestemmingen. De 

passagiersaantallen in de datumvariant van de lEE-prognoses zijn echter tot 

stand gekomen door de substitutie-uitkomsten van het lEE-substüutiemodel 

van de referentievariant af te trekken. Het subs t l tuüemodel van de lEE kon, 

zoals gezegd, slechts deelsubstitutle naar de steden Londen, Parijs en Frankfort 

berekenen. 

Tabel 3: Substitutie: correcte weergave 

Scenario Passagiers in 
referentievariant 

passagiers in Verwachte substitutie in datum-
datumvariant variant (lEE-substitutiemodel) 

G S / B o U 
ER/Eli 
B G / G l i 

38.6 miljoen 
40,9 miljoen 
57.7 miljoen 

37.5 miljoen 1,1 miljoen 
38.6 miljoen 2,3 miljoen 
56,2 miljoen 1,5 miljoen 

Bron: lEE: Substitutie, Bijlage III. 

Aldus zijn de cijfers wel te herleiden. Het is echter voor de niet ingevoerde 

lezer erg verwarrend dat de cijfers die aan de PKB ten grondslag lagen, 

afkomstig zijn u i t verschillende, niet op elkaar afgestemde modellen, terwijl dit 

in de presentatie ervan niet is aangegeven. 

5. Twijfels haalbaarheid substitutiedoelstelling 

Hoewel de Stuurgroep PMMS uiteindelijk besloot dat minimaal 5 miljoen 

substitutiepassagiers haalbaar was, zijn er sterke twijfels omtrent de 

haalbaarheid van die doelstelling. In dit t i jdschrift liet Van der Burg"^ zich in 

1995 reeds sceptisch ui t over de Juridische mogelijkheden om het flankerend 

beleid vorm te geven. 

Van der Burg wees op vier voorwaarden, aan welke volgens het HCG-model 

minimaal voldaan zou moeten zijn om de substitutie boven de 5 müjoen u i t te 

laten komen: 

1. er moet een maximaal hogesnelheidsnetwerk bestaan waardoor de snelheid 

van de trein zover mogeUjk kan worden opgevoerd; 

2. er moet een zo groot mogelijk verschil tussen trein- en vliegtarieven 

gecreëerd worden ten gunste van de trein; 

3. er moet een voUedige integratie van het hogesnelheidsnetwerk met het 

luchtnet tot stand komen; 

4. de service in en rond de trem moet in kwaliteit vergelijkbaar zijn met die i n 

en rond het vliegtuig. 

Volgens Van der Burg Is verwezenlijking van de 3e en 4e voorwaarde 

redelijk plausibel, maar de eerste twee niet. Voor wat betreft de eerste 

voorwaarde wees van der Burg erop dat de meeste op de hogesnelheidslijn 

(HSL) aangesloten landen ervoor kiezen om geen geheel nieuw net aan te leggen 

doch in plaats daarvan bestaande lijnen op te waarderen. Hierop kan niet veel 
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De Raad van Advies voor de Ruimtelijke Ordening (RARO), die op grond van 

de PKB-procedure om advies gevraagd werd over de ontwerp-PKB, achtte 

flankerend beleid noodzakelijk om de gewenste 5 miljoen te bereiken. Volgens 

de RARO was een dergelijk beleid onvoldoende uitgewerkt. 'Doordat het Kabinet 

onvoldoende aandacht geeft aan het flanicerend beleid valt te betwijfelen of de 

doelstelling van 5 miljoen op de voorgestelde wijze haalbaar is."" 

Ook na totstandkoming van de PKB bleef twijfel bestaan. In een reactie van 

17 september 1996 van NVLS op de voortgangsrapportage PKB Schiphol en 

Omgeving staat: 

'Mede gelet op de nieuwe categorie luchtvaartmaatschappijen welice low fares 

willen introduceren op trunlcroutes in Europa lijlct de substitutie van 5 miljoen 

passagiers aan de hoge leant. Juist op routes zoals Amsterdam-Londen, 

Amsterdam-Parijs en Amsterdam-Franlcfort zullen deze maatschappijen zich 

positioneren met aantrekkelijice tarieven welice nu op de Londen-route fors lager 

liggen dan het treintarief."^ 

In een gesprek met de Rekenkamer vatte de projectdirecteur PMMS de 

besluitvorming omtrent de substitutie als volgt samen: 

'De invoergegevens omtrent substitutie bevatten zeer veel onzelcerheden. (...) In 

de discussie over substitutie zijn er erg veel veronderstellingen op elkaar 

gestapeld. 

6. HSS-voorwaarden en uitgangspunten lEE-niodel sluiten elkaar 
uit 
De Rekenkamer onderzocht ook in hoeverre de genomen besluiten, de 

daarvoor gemaakte berekeningen en de daaraan ten grondslag liggende 

Invoergegevens en veronderstellingen intern en onderbng consistent waren. Ten 

aanzien van het substitutiebeslult trof ze gebreken aan. 

Een substitutieniveau zoals voorzien door de Werkgroep HSS is slechts 

bereikbaar warmeer vergaande aanvullende maatregelen worden ingezet. 

Onderdeel van deze maatregelen is stijging van de luchtvaarttarieven met 10 

tot 36%. Alleen dan zou, uitgaande van het ER/ELl-scenario, een substitutie 

mogelijk zijn van 5,5 tot 6,5 miljoen passagiers. 

De lEE-prognoses kennen het prijsniveau als één van de belangrijkste 

Invoergegevens. Het ER/ELI- en het BG/GLi-scenario gaan u i t van daling van 

de luchtvaarttarieven tot 2015. Dat de prognoses uitermate gevoelig zijn voor 

wijzigingen in het prijsniveau bl i jkt ui t een gevoeligheidsanalyse op dit punt die 

is opgenomen in de Notitie Vervoersontwlkkeling van de minister aan de 

Tweede Kamer^". Tariefwijzigingen van - i - l % en -3% per jaar veroorzaken 

blijkens die gevoeligheidsanalyse een marge in de berekeningen voor 

passagiers, afhankelijk van de economische groei, van 21 tot 28 miljoen i n het 

jaar 2015. 
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Een woord vooraf 

De vorige rubriek ging over 

Infrastructuurheffingen. Een logische 

vraag Is dan nu: wat gebeurt er met 

de opbrengsten? Een definitief 

antwoord daarop is in Europees 

verband nog niet te geven. Nergens 

staat als zodanig de plicht voor de 

lidstaten om ze ook aan verkeer en 

vervoer te besteden. Wel zijn er al 

aanwijzingen dat de besteding der 

gelden niet geheel en al vrijblijvend zal 

zijn, maar dat de lidstaten steeds 

meer verplichtingen aangaan om de 

infrastructuur, ook in een groter dan 

nationaal geheel, te coördineren en te 

vervolmaken. Een proces dat niet van 

vandaag of morgen stamt, maar zijn 

oorsprong vindt in dejaren '70. Maar 

werkelijke commitments ontstonden 

pas met het Verdrag van Maastricht. 

Hoe dat heden ten dage, althans tot 

en met 1997, in zijn werk gaat maakt 

een eerste voortgangsrapportage van 

de Commissie duidelijk. We zullen, 

zoals gebruikelijk, in de volgende 

paragraaf als thema daarop verder 

ingaan. 

Voor deze algemene 

'voorparagraaf allereerst een andere 

'voortgangsrapportage', n l . het 

vijftiende jaarlijks verslag over de 

controle op de toepassing van het 

Gemeenschapsrecht - 1997, een 

bekendmaking verschenen in het 

Publicatieblad van de Europese 

Gemeenschappen nr. C 250 van 10 

augustus 1998. Bij toeval stuitend op 

deze bekendmaking is hij des te 

schrikaanjagender: van de 19 

richtlijnen die i n 1997 op 

vervoersgebied in werking zijn 

getreden, heeft driekwart van de 

lidstaten ze niet in nationale 

wetgeving omgezet en zijn er wegens 

dat gebrek inbreukprocedures 

ingesteld. Met de uitvoering van aUe 

geldende richtlijnen op vervoersgebied 

is het niet veel beter gesteld. Van de 

49 richtlijnen - voor Denemarken, 

Griekenland, Spanje en Ierland gelden 

er 44 - halen maar zes landen, 

waaronder noch België (69%), noch 

Nederland (75,5%), meer dan 80%; 

geen enkel land zit boven de 86%. 

Ook op vervoersgebied geldt blijkbaar 

dat het nemen van besluiten 

gemaltkelijker is dan het 

daadwerkelijk toepassen ervan. De 

grootste problemen bestaan - naast 

de zee- en de luchtvaart - blj de 

spoorwegrichtlijnen, waar de 

Europese Commissie, in tegenstelling 

tot de andere terreinen, maar geen 

inbreukprocedures wil instellen. 

Niet-communautaire 

havenstaatcontroles, eigen 

nationaliteitseisen, 

cabotagevoorbehouden, bUaterale 

vrachtverdeling met derde landen, het 

zijn allemaal inbreuken, die de 

Commissie, mét ons, doet uitroepen 

dat het met de toepassing van het 

Gemeenschapsrecht zorgweldcend 

gesteld is. Een schone controle- en 

stimuleringstaak voor het i n j u n i 

1999 te kiezen nieuwe Europese 

Parlement (op 10 j u n i in Nederland en 

op 13 j u n i i n België)l De Nederlandse 

lezer kan, n u de vervoersexperts Frits 

Castricum, Pam Cornelissen en 
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• beter gebruüï van bestaande 

verkeerssystemen met minder 

belasting van het milieu; 

• opbouw van een efficiënt Europees 

railsysteem en harmonisatie van de 

concurrentievoorwaarden met het 

oog op een modal-shift van de weg 

naar de rail en de binnenvaart; 

• verdere ontwikkeling van het 

transitobeleid voor het gehele 

alpengebied; Invoering op Europees 

niveau van belasting op kerosine en 

op motorbrandstoffen voor 

binnenvaartschepen; 

• verregaande harmonisatie van 

veiligheids- en milieumaatregelen tn 

verkeer en vervoer. 

Dit is voor Duitsland een hele klus, 

vooral n u er bij de regeringswisseling 

ook een forse wijziging aan de 

ambtelijke vervoerstop is geweest. 

Ook de Europese Commissie heeft 

haar prioriteiten neergelegd in een 

werkprogramma voor 1999''. De 

politieke prioriteiten gaan over de 

uitvoering van de maatregelen van 

Agenda 2000 in 1999; de 

tenuitvoerlegging van het verdrag van 

Amsterdam; de EMU en het scheppen 

van voorwaarden voor duurzame groei 

en werkgelegenheid; de samenwerking 

naar buiten en tenslotte de 

modernisering van het 

Commissieapparaat. In de paragraaf 

over de EMU etc. komen de TEN's -

waarvoor de financiering als 

begrotingsprioriteit geldt en waarvoor 

een witboek geschreven wordt over de 

herziening van de communautaire 

richtsnoeren - alsmede het 

vervoerbeleid met een bijzonder 

accent op de verbetering van de 

veiligheid, aan bod. Nieuwe 

wetgevingsinitiatieven komen er dit 

jaar over de voorwaarden voor de 

toegang tot de markten van de 

havendiensten alsmede betreffende 

het laden en lossen van buikschepen 

in havens. 

Typisch, zou mi jn commentaar 

zijn; i n het verleden pakte de 

Commissie ook altijd nieuwe 

onderwerpen aan - en uiteindelijk met 

het gewenste resultaat - als de 

lopende zaken stagneerden of geregeld 

waren. De zeehavens zijn dus 

blijkbaar nu aan de beurt! 

Trans-Europees vervoersnet: 

voortgangsrapport 

Over voortgang schrijven 

impliceert dat het begin en 

daaropvolgende ontwikltelingen 

bekend moeten zijn. Niet alleen bij 

schrijver, maar ook bij lezer. Nu dicht 

ik mi jn lezers weliswaar een hoge 

graad van intelligentie en een goed 

geheugen toe, toch zal het ook 

hem/haar wel zo gevallig zijn, 

wanneer de feiten hier eerst nog eens 

kort samengevat worden* . 

Het Verdrag van Maastricht bevat 

bepalingen^, lees de opdracht, om 

ertoe bij te dragen, dat m de sectoren 

energie, telecommunicatie en vervoer 

Trans-Europese infrastructuur-

netwerken worden ontwikkeld en ook 

tot stand komen; de communautaire 

zorg zou gericht moeten zijn op de 

onderlinge koppeling en 

interoperabiliteit van nationale 

netwerken. Een geheel van 

richtsnoeren betreffende de 

doelstellmgen, de prioriteiten en de 

grote lijnen van de te nemen 

maatregelen, waarin ook projecten 

van gemeenschappelijk belang worden 

aangegeven, dient daartoe te worden 

opgesteld. Dit nu is, wat het vervoer 

betreft - dit netwerk wordt wel 

aangeduid met TEN -T'; we zullen ons 

ook in het vervolg van deze rubriek 

hiertoe beperken - gebeurd bij 
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de totale investering in TEN-T In 

1996/97 bedroeg 38,4 miljard ecu 

blj totaal geraamde kosten van deze 

projecten van 307 miljard ecu, 

hetgeen weer tweederde is van het 

met de richtsnoeren beoogde totaal; 

de totale steun van de 

Gemeenschap en de EIB bedroeg 

12,6 miljard ecu, ongeveer 30% van 

de totale investering; 

39% van de totale investering in 

de periode ging naar de 

spoorwegen, 38% naar de gewone 

wegen en 15% naar de 

luchthavens. Circa 60% van het 

TEN-T-budget wordt i n de 

spoorwegen gestoken, tegen 15% in 

het wegennet; 

bijna 2/3 van de 

spoorweginvesteringen was 

bestemd voor het Hogesnelheldsnet, 

maar qua lengte staat wel de 

verbetering van conventioneel spoor 

met 1800 k m gemoderniseerd spoor 

aan kop; 

meer dan 54% van de 

TEN-wegenbouwwerkzaamheden 

gold de verbetering van bestaande 

wegen en niet de aanleg van 

nieuwe; 

• een aantal trends tekent zich af; de 

uitvoeringsfase van nieuwe 

technologie [intelligente 

vervoerssystemen (ITS)] en een 

Europees 

spoorwegbegeleldingssysteem 

(ERTMS) zijn nabij; een wereldwijd 

satellietnavigatiesysteem is in het 

stadium van 

toekomststrategiebepaling; de 

nadruk op milieuvriendelijker 

vervoerssystemen, maar ook het 

bevorderen van het gebruik van 

openbare/particuliere 

partnerschappen, groeit; 

• een meer systematische aanpak 

van de gegevens over 

infrastructuurinvesteringen is 

gewenst. 

Ter afsluiting van deze paragraaf 

en van deze rubriek volgt hier nog ui t 

het voortgangsrapport over de 14 

'Essen'-projecten, 1998[COM(1998) 

356 def., Brussel, 03.06.1998] het 

overzicht van investeringen en 

financiering door de Europese Unie, 

de Europese Investeringsbank (EIB) 

en het Europese Investeringsfonds 

(EIF) alsmede een samenvatting van 

de vorderingen van de projecten. 



Bijlage B: Samenvatting van de vorderingen 

Project 

1) Hogesnelheidslijn/ 

Recombineerd vervoer 
loord-Zuid 

2) Parijs-Brussel-Keulen/ 
Fronkfurt-Amsterdom-
Londen (PBKAL) 

Lengte Kosten Vergunningen/technische 
E(1cm) (MECU) situatie 

958 15.100 Bouwvergunningen per baanvak 
geleidelijk verleend; technische 
studies voor de Brenner-basistunnel 
moeten nog van stort gaan 

1.176 17.232 Enige vertraging; alle baanvakken 
thans volgens plan 

Financiering 

Ten dele geregeld; nog enkele 
problemen op te lossen 

Ten dele geregeld: nog enkele 
problemen op te lossen. OPP 
mogelijk voor Nederlandse 
baanvak 

Stadium 

Berlijn-Leipzig; werkzaamheden 
vergevorderd; Leipzig-Neurenberg: 
werkzaamheden in enkele baan
vakken begonnen, Brennertunnel 
nog in onderzoeksstodium 
Werkzaamheden vergevorderd in 
Belgische en Duitse baanvak; 
aangevangen in Nederlandse 
baanvakken. 

Commentaar 

De betrokken lidstaten zijn van 
plan een EESV voor de Brenner
tunnel op te zetten om het ontwerp 
te maken 

Enige vertraging, maar de meeste 
niet-financiële problemen zijn 
opgelost. Hogesnelheidslijn Brussel-
Parijs nagenoeg voltooid 

3) Hogesnelheidslijn 
Zuid 

I.ÓOI 14.072 Procedures voltooid voor sommige 
baanvakken; technische studies 
gestart voor andere 

Ten dele geregeld; nog enkele 
problemen op te lossen 

Werzoomheden in uitvoering op 
twee subprojecten van het baanvak 
Madrid-Barcelona 

Internationale baanvak in studie
fase door een EESV 

4) Hogesnelheidslijn 
Parijs-oosten van Frankrijk-
zuidwesten van Duitsland 
(HSL Oost) 

551 4777 Vergunningen verleend voor Duitse 
deel. Politiek besluit genomen voor 
de eerste fase tussen vaires-
Vandières van het Franse deel. 

Nog problemen met het Franse 
deel; tekort van 300 Mecu. 

Laatste technische studies oon 
Franse zijde gestart; in 1999 
wordt met de werken aan het tracé 
Vaires-Vandières begonnen; moder
nisering van Duitse deel is van start 
gaan) 

Hoge politieke prioriteit 

5) Betuwelijn 160 4.094 Alle politieken en administratieve 
besluiten zijn genomen 

De aanleg wordt gefancierd met 
openbare middelen; gepland is de 
particuliere sector te Betrekken bij 
de exploitatie 

Aanleg van de havenspoorliin van 
start gegaan. Voor het deel langs 
de AT5 is de ruimtelijke ordening 
bijna afgerond. Met de aanleg 
wordt in 1998 aangevangen. 

In een zeer vroeg stadium van 
aanleg, na vertragingen. Gepland 
is het project in 2005 te voltooien 

6) Hogesnelheidslijn/ 
gecombineerd vervoer-
Lyon-Turijn-Triëst 

734 18.260 Déclaration d' Utilité Publique voor 
het traject Lyon-Montmélian gestart; 
administratieve vergunningsproce
dures voor het trace Turijn-Venetië 
gestart 

Ten dele geregeld; nog enkele 
problemen op te lossen 

Studies Frans-Italiaanse top van 3 oktober 
vormde stort voor volgend studie
programma voor internationale 
baanvak 

7) Griekse autosnelwe
gen 

.580 9.242 Werkzaamheden gaande op ver
schillende weggedeelten; bouv/ver-
gunningen verleend, technische 
studies en aanbestedingsprocedu
res in uitvoering voor andere 
weggedeelten 

Drie OPP-regelingen inzake PATHE Eerste werkzaamheden in uitvoe
ring voor drie OPP-regelingen 
inzake PATH, en enkele andere 

Aanzienlijke steun van het EFRO 
en het Cohesiefonds 
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Meer investeringen in infrastructuur 

More investments in infrastructure 

E.N. Verburg' 

Besluitvorming over de uitvoering 

van een aantal grote infrastmeturele 

projecten bepaalt op het ogenblik een 

groot deel van de politieke agenda. 

Niet zo verwonderlijk, want de 

economische infrastructuur is een van 

de bepalende factoren voor zowel de 

economische ontwikkeling als de 

ruimtelijke vormgeving van ons land. 

Jaarlijks wordt veel geld geïnvesteerd 

in de aanleg van nieuwe of verbetering 

van bestaande infrastructurele 

voorzieningen. Zo bedroegen de 

investeringen in de infrastructuur van 

de nutsvoorzieningen maar liefst 7,0 

miljard gulden. Aanleg en verbetering 

van het wegennet kostte 3,3 miljard 

gulden. 

Economische infrastructuur 

Bij discussies over infrastructuur 

is het vaak onduidelijk wat er n u 

precies onder verstaan moet worden. 

Een eenduidige definitie is niet 

voorhanden. In de meest beperkte 

opvatting wordt er niet meer mee 

bedoeld dan het geheel van wegen, 

vaarwegen en spoorlijnen, nodig voor 

het vervoer van personen en goederen. 

Een zeer ruime opvatting omvat zo 

ongeveer alle openbare voorzieningen. 

Vaak wordt er onderscheid gemaakt 

tussen economische en sociale 

infrastructuur. De economische 

infrastruetuur omvat voorzieningen 

die nodig zijn voor het kunnen 

produceren en afzetten van goederen 

en diensten. De voorzieningen van de 

sociale infrastructuur zijn gericht op 

het menselijk welzijn. Een strikte 

scheiding is niet mogelijk: het 

elektriciteitsnet wordt tot de 

economische infrastructuur gerekend, 

maar de elektriciteit die de 

nutsbedrijven leveren wordt zowel 

door bedrijven als burgers gebruikt. 

Onder economische infrastructuur 

wordt hier verstaan: alle onroerende 

voorzieningen die de economische 

activiteit bevorderen en in principe 

iedereen ter beschildcing staan, met 

uitzondering van gebouwen. Dit 

begrip omvat uiteraard meer dan 

alleen het (spoor-Jwegennet. Zo 

kunnen ook elektriciteitsproductie en 

distributie, netwerken voor 

telecommunicatie en veel andere 

voorzieningen tot de infrastructuur 

worden gerekend. Verschillende 

CBS-statistieken laten hier aspecten 

van zien. Het inventariseren van deze 

gegevens levert een schets van de 

infrastructurele voorzieningen in 

Nederland op. Hoewel de cijfers niet 

geheel vergelijkbaar zijn ontstaat zo 

toch een beeld van de investeringen 

die met de infrastructuur gemoeid 

zijn. 

Nutsbedrijven 
In 1996 wordt er voor bijna 7,0 

miljard gulden geïnvesteerd i n 

infrastructuur. Hiervan komt 6,3 

miljard gulden voor rekening van 

bedrijven voor de productie en 

distributie van elektriciteit, gas en 

warmte. Dat is 2,7 miljard gulden 

meer dan in 1995, een stijging van 72 

procent! Het jaar daarvoor was er nog 

sprake van een daling met 0,9 miljard 

gulden. De sterke groei wordt 

grotendeels verklaard door de 

oplevering van een aantal eenheden 

van elektriciteitscentrales en van een 

warmte-krachtcentrale. 



Ti jdschr i f t 
vervoerswetenschap 

Tabel 1: Investeringen in infrastructuur 
Investments in infrastructure 

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 

min gid 
Transport 

Spoorwegen 559 783 911 1.097 1.238 1.058 

Landwegen 2.802 2.756 2.879 2.984 3.148 3.156 3 .312 

Vaarwegen 220 266 252 273 259 265 213 

Tramwegen en metro
tracés 142 148 131 180 250 257 277 

Havens 229 153 194 255 183 235 232 

Luchthavens 97 163 121 102 132 22 53 

Pijpleidingen 111 44 48 36 

Tele-/datacommunicatie 1.003 801 951 721 563 547 614 

Centrale antenne 
inrichting 321 229 225 176 190 172 292 

Nutsvoorzieingen 

Elektriciteit^ 1.284 1.227 1.241 2.754 3.767 3.655 6.291 

Gasdistributie 558 530 587 537 573 

Warmtevoorziening 58 99 109 234 197 

Water 622 602 667 723 831 776 664 

Waterbeheer 

Waterkwantiteitsbeheer 125 126 137 148 166 201 245 

Rioleringen 298 321 309 315 413 

Waterkwaliteitsbeheer 454 273 504 453 522 730 

Terreininrichting 

Landaanwinning 10 6 0 0 0 0 0 

Landinrichting 243 257 230 227 294 308 312 

Grondwerken i.v.m. 
bouwrijpmaken 1.196 1.084 1.441 1.536 1.630 2.051 1.766 

1. Onderhoud verricht c oor derden. 
2. M.i.v. 1995 inclusief gas- en warmtevoorziening en nevenactiviteiten. 
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Verstedelijking en vervoersplanologische 
concepten 

Dr. F. van Dam' 

Verslag van een studiedag op 24 
september 1996 
Redactie FHorold Ebels en Frank le Clercq 
Amsterdam Study Centre for the 
Metropolitan Environment, AME, augustus 
1997 

Aan de studiedag Verstedelijking 

en vervoersplanologisciie concepten tn 

Amsterdam namen vogels van diverse 

pluimage - disciplines in dit geval -

deel; wetenschappers, beleidmakers, 

vertegenwoordigers van 

belangenorganisaties en anderen. In 

het verslag zijn de inleidingen 

gebundeld, maar onder een redactie 

die een zekere eenheid van - onder 

andere - begrippen moest waarborgen. 

Dat is consciëntieus gedaan, met 

gevolg dat het verslag aangenaam 

leest. Bovendien is de Inleiders 

verzocht om elementen van de 

discussie van de studiedag in hun 

tekst te verwerken. Daardoor heeft het 

verslag ongetwijfeld aan waarde 

gewonnen ('ongetwijfeld', omdat de 

schrijver van deze regels zich op 24 

september 1996 elders bevond). De 

kwaliteit van de uitgave in 'fysieke' 

zin: bindwijze, papier, typografie, e.d., 

verdient ook een compliment. 

De lezer zij overigens 

gewaarschuwd: uw recensent heeft 

affiniteit met planologie maar is 

(vervoers)econoom en geruime t i jd 

werkzaam geweest bij de 

rijksoverheid. 

Het verslag bevat twintig 

bijdragen. Gelukkig is vooraf al een 

zekere structuur aangebracht: de 

twintig bijdragen zijn ondergebracht 

m vi j f 'delen' of hoofdstukken: 

1. Verstedelijking en infrastructuur: 

de rol van de overheid 

2. Relatie verstedelijking en 

vervoerssystemen: de 

ontwerpopgave 

3. Kwaliteiten van 

vervoerssystemen 

4. De rol van huishoudens en 

bedrijven 

5. De waarde van concepten 

Niet dat kwantiteit een belangrijke 

meetlat is, maar ik stel toch vast dat 

deel 2, Relatie verstedelijking en 

vervoerssystemen: de ontwerpopgave, 

het meeste bladzijden telt en dat deel 

5, De waarde van concepten, het 

dunst is. 

Het voert te ver om de twintig 

bijdragen afzonderlijk te bespreken; üc 

laat daarom de 'delen' de revue 

passeren, waarbij ik mij beperk tot 

het noemen van enkele zaken die mij 

troffen. Het kan niet anders dan dat 

een bespreldng over het voorliggende 

verslag van de studiedag 

fragmentarisch is. De keuze van de 

punten voor deze bespreking is 

uiteraard een subjectieve. Doordat ik 

af en toe 'vooruitgrijp' op een bijdrage 

i n een later deel van de bundel, 

wanneer dat nauw verbonden is met 

het onderwerp, l i jk t het of de eerste 

delen onevenredig veel aandacht 

krijgen. Dat is dus slechts schijn. Het 

alternatief, de delen niet vermelden, 

zou naar mi jn gevoel deze bespreking 

onoverzichtelijker maken. 

Een verzuchting die bij lezmg van het 

verslag blj mij opkwam is dat 

planologie en weerkunde toch meer 

gemeenschappelijks hebben dan ik 

mij had gerealiseerd: In beide 

disciplines speelt voorspeUen van de 

toekomst op basis van 

uitgangspunten en veronderstellingen 



Ti jdsch r i f t 
vervoerswetenschap 

' R. Camstra, 
Mobiliteitsstrategieën van 
koppels 

BIz. 140 

" B. Kassenaar, Accomoderen of 
conditioneren 

" BIz. 40 

" BIz. 42 

" I.T. Kbasen en M. Jacobs, 
Plaatswaarde: basisbegrip bij 
sfedelijk-regionaal ontwerpen 

wordt, de kosten van 

mobiliteltskeuzen nog slechts een 

ondergeschikte rol spelen; de 

tijdsduur van verplaatsingen wordt 

relatief belangrijker. Camstra^ wijst 

daar ook op; flexibilisering van de 

arbeidsmarkt, hoge druk op de 

woningmarkt en toenemende 

segmentering van woonmllieus leiden 

ertoe dat verhuizen om 

mobiliteitsredenen in de toekomst 

minder waarschijnlijk wordt. Hij geeft 

aan dat de levensfase waar een 

huishouden zich in bevindt grote 

invloed heeft op het mobiliteitsgedrag; 

'Er is maar een beperkt aantal 

momenten in het leven waarop 

beslissingen worden genomen om te 

verhuizen of om een andere baan te 

accepteren ' 

Sanders constateert dat afzonderlijke 

maatregelen binnen een gekozen 

strategie onderling consistent moeten 

zijn, en dat dit toetsingscriterium 

helaas slechts schijnbaar triviaal is. 

Als voorbeeld noemt hij onder andere 

groeikernen in slecht bereikbare 

gebieden. 

Planning van vervoerssystemen en 

planologie zijn bij uitstek 

langetermijnzaken. Nochtans, stelt 

Kassenaar", is de tijdshorizon 

waarmee In Nederland wordt gewerkt 

systematisch te kort. MER-studies 

voor grote wegen en 

openbaarvervoerprojecten die nu 

worden gestart, bepalen de 

woningbouwlocaties van 2010 tot 

2030, maar de planologische horizon 

van de overheid zou slechts tot 2005 

reiken, waardoor de discussies over 

dit soort langetermijnprocessen niet 

wordt gevoerd. Uitbreiding van het 

snelwegennet wordt gevolgd door een 

golf van huishoudens en bedrijven die 

zich op goedkope plekken vestigt, die 

uitstekend bereikbaar zijn (maar wel 

slechts per auto) op plaatsen die i n 

landelijke verstedelijkingsnota's niet 

voorkomen'^. 

Kassenaar en De Leeuw en 

Rietveld signaleren wat ik noem een 

probleem in de ruimtelijke 

procesbeheersing; de gekozen 

doelstellingen voor de lange termijn 

leggen het af tegen de som van 

individuele keuzen op de korte 

termijn; dat fenomeen veroorzaakt 

overigens een deel van het 'niet 

uitkomen' van ruimtelijke 

toekomstbeelden. Een van de 

elementen van een oplossing is 

conditioneren: 'push' en 'pull ' 

maatregelen die individuele 

beslissingen in de door de overheid 

gewenste richting sturen'^. 

Deel 2 . Relatie verstedelijking 

en vervoerssystemen: de 

ontwerpopgave 

Klaasen en Jacobs" geven een 

analyse van de 'plaatswaarde' van een 

locatie en een systeem hoe je die 

waarde kunt 'berekenen' en 

voorspellen. Zij berekenen 

bijvoorbeeld of een locatie, gegeven de 

ontsluiting en de verdere omgeving, al 

dan niet regionale functies kan 

trekken. Als de Nederlandse 

Spoorwegen bij de planvoorbereiding 

van de Schlphollljn over deze 

methodiek hadden beschikt, hadden 

zij waarschijnlijk niet, slechts 

teneinde de medewerking van de 

gemeente Haarlemmermeer te kopen, 

morrend ingestemd met de 

(aanvankelijk niet voorziene) opening 

van een station in Hoofddorp met een 

proeftijd van vijf jaar! 

De Leeuw en Rietveld stellen dat 

betere telecommunicatie niet tot 

minder maar juis t tot meer mobiliteit 

zal lelden. Dat komt onder andere 
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BIz. 174 

G. Linden, Verstedelijking, 
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en ontwerpmethodologie 

" BIz. 183 

Deel 4. De rol van huishoudens 

en bedrijven 

Boon^* wljst er op hoe moeilijk het 

Is om automobilisten tot een andere 

vervoerswijze te bewegen, zelfs als ze 

doordrongen zijn van de nadelen van 

hun keuze voor de auto. Nieuwe 

reizigers voor het openbaar vervoer 

komen vooral van de flets - en vice 

versa. Daarbij past de kanttekening 

dat Boon vooral op de Amsterdamse 

situatie is gericht: voor lange 

afstanden is de flets slechts een 

alternatief i n het voor-, en in mindere 

mate in het natransport. 

Deel 5. De waarde van 

concepten 

Zonneveld constateert dat er ' ... 

i n de loop der t i jd talloze concepten 

(zijn] ontwikkeld over de gewenste 

spreiding dan wel concentratie en 

bundeling van verstedelijking, ... maar 

zelden of nooit een relatie gelegd met 

verkeersstructuren Aan 

ruimtelijke concepten geen gebrek: 

Sinds de Tweede Wereldoorlog zijn er 

zelfs enige honderden concepten 

versleten.^'' Echt integrale ruimtelijke 

concepten zijn echter met een 

lantaarntje te zoeken. Meestal zijn 

vervoersplanologische concepten geen 

ruimtelijke concepten maar slechts 

sectorale. Waar het 

mobiliteitsvraagstuk is uitgegroeid tot 

een kernvraagstuk in de ruimtelijke 

ordening, zou je meer mogen 

verwachten, hoewel men niet zo ver 

moet doorschieten dat de ruimtelijke 

inrichting van Nederland bepaald zou 

gaan worden door wensen t.a.v. de 

mobiliteit. 

Ook Linden^' bepleit meer 

aandacht voor het genereren van 

concepten door interdisciplinaire 

teams. Overigens relativeert hij de 

Invloed van de in Nederland de laatste 

t i jd gelanceerde concepten: Het l i jken 

net llchtkogels, die de hemel doen 

oplichten, maar onvoldoende 

lichtsterk zijn om echte, laat staan 

blijvende, helderheid i n de duisternis 

te brengen. Om nog maar te zwijgen 

van de door de vidsselende richtingen 

en zwaarte van de afgeschoten 

projectielen, steeds weer andere 

slagschaduwen.^" Toch, voegt hi j 

hoopvol toe, zijn ze wel nuttig, omdat 

ze de discussie van de 'wolligheid' 

kunnen ontdoen, als ze tenminste 

voldoende uitgesproken of duidelijk 

zijn. Maar het bouwen van goede. 

Integrale ruimtelijke concepten Is 

buitengewoon moeilijk, omdat ze zo 

ingewikkeld zijn. Overbruggen van de 

kloof van hoog abstractieniveau naar, 

wat i k i n huis-, tu in- en keukenjargon 

noem, hapklare brokken, is niet zo 

simpel. 

Mi jn conclusie is dat het verslag 

van de studiedag Verstedelijking voor 

ruimtelijke en vervoersplanologisciie 

aspecten voor ruimtelijke en 

vervoersplanologen verplichte 

literatuur is en dat er veel ui t te leren 

valt, ook voor leken. Dat laatste is 

mede aan de uitstekende leesbaarheid 

te danken. Het hele veld Is nog volop 

in ontwikkeling en er is zeker ruimte 

voor een volgende studiedag over 

enige t i jd. De kaart van Nederland 

komt Immers nooit klaar! 
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Nummer Onderwerp 

2 Probièmes de l'lnfrastructure des Transports 

2 Honderd laren Akte van Mannheim 

extra nummer Nationale Integrale Verkeers- en Vervoersstudie 

2 Zeevaart 

4 Goederenvervoer 

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

1 Rijn-Schelde-Verbinding 
2 Vaarwegen 
3 Ruimtelijke Ordening 
4 Beleidsinformatiesystemen voor het Goederenvervoer 
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2 World Conference on Transport Research 
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1 Structuurschema Verkeer en Vervoer 
3 Transport en Energietoekomst 
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1 Transport in Ontwikkelingslanden 
3 Scheepvaart 
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1 Vervoer in Crisis 
2 Vervoer en Energie 
3 Haventarief Politiek 
4 Binnenvaart 

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

2 Transport via Buisleidingen 
3 Grensformaliteiten 
4 Logistics for Survival 

2 Goederenvervoerbeleid 
4 Personenvervoerbeleid 

2 Werken in het Vervoer 
4 Informatica en Transport 

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

2 Scheepvaart: Beleid in Beweging 
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4 De Grote Operaties 
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4 Ontwikkelingen in de Luchtvaart 

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




