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Hoofdstuk 1. Inleiding 

1. INLEIDING 

1.1. Algemeen 

1 Handelingen Tweede Kamer 1972-1973, blz 
924. 
2 Verslag Mondeling overleg inzake het par-
keerbeleid, Kamerstuk 12 600 XII, 4.2. Zitting 
1973-1974 
3 Tweede Kamer, zitting 1975-1976 - 13 754, 
nrs. 1-2. 

Verkeer en vervoer hebben in belangrijke mate bijgedragen aan de groei 
en ontwikkeling van ons land. In de vorige eeuw waren het vooral de spoor-
wegen en de vaarwegen die voor een belangrijk deel de inrichting van ons 
land bepaalden. In de grote steden was en is het openbaar vervoer een be-
langrijke voorwaarde voor de ontsluiting van de steden. Het streekvervoer 
voorziet in de bereikbaarheid van de landelijke gebieden. In de laatste de-
cennia hebben met name de auto en het autowegennet een grote invloed 
gehad op de toeneming van de mobiliteit en de daarmee gepaard gaande 
veranderingen in de inrichting van de steden en op de spreiding van activi-
teiten van wonen, werken en recreëren. In ons land heeft voorts de fiets 
steeds een belangrijke rol in het totaal der verplaatsingen gespeeld. Een ge-
zond verkeers- en vervoersysteem is een onmisbaar element voor onze eco-
nomie en voor de kwaliteit van het bestaan. Met de groeiende mobiliteit zijn 
evenwel een aantal aspecten van het verkeers- en vervoersysteem mede in 
relatie tot de ruimtelijke inrichting van ons land zichtbaar geworden die ons 
allen met zorg vervullen. De belangstelling is daarbij zowel gericht op de 
aanleg van nieuwe spoorlijnen en nieuwe autosnelwegen als op de stedelij-
ke verkeers- en vervoerproblematiek, de veiligheid, het woon- en leefklimaat 
in de steden, het levend houden van de binnensteden als centra van econo-
mische en culturele activiteit, de milieu-hinder, een efficiënter gebruik van 
de aanwezige infrastructuur en vervoermiddelen en een verstandiger ge-
bruik van de schaarse ruimte. 

Vooral ten aanzien van de lange-termijnontwikkelingen hebben het Struc-
tuurschema Hoofdwegennet 1966 in de Tweede nota over de ruimtelijke or-
dening, de nota TP 2000 en de Integrale Verkeers- en Vervoerstudie, uitge-
voerd door het Nederlands Economisch Instituut in opdracht van de eerste 
ondergetekende, de bewustwording in een stroomversnelling gebracht. Het 
toenmalige verkeers- en vervoerbeleid werd geformuleerd in de Tweede no-
ta over de ruimtelijke ordening en de memories van toelichting bij de begro-
tingen. TP 2000 stelde het toekomstig beleid ter discussie. 

Gezien de sterk uiteenlopende reacties op deze nota's en studies en het 
grote maatschappelijke belang van verkeer en vervoer, is het noodzakelijk 
nu het beleid ten aanzien van de ontwikkeling van verkeer en vervoer op de 
lange termijn te herformuleren. Een aanzet voor dit beleid is reeds gegeven 
in de twaalf programmapunten' van de toenmalige Minister van Verkeer en 
Waterstaat en in het tiental daaraan toegevoegde maatregelen voor de ste-
delijke agglomeraties, de tien punten van de eerste ondergetekende2. 

Een herformulering van het verkeers- en vervoerbeleid lag des te meer 
voor de hand nu in het kader van de Derde nota over de ruimtelijke ordening 
de Oriënteringsnota en de Verstedelijkingsnota3 zijn uitgebracht. De in dit 
structuurschema geformuleerde beleidsvoornemens zijn in overeenstem-
ming met beide genoemde nota's. Voorts kon tijdens de voorbereiding van 
het schema worden beschikt over het Structuurschema Drink- en Industrie-
watervoorziening 1972 en over het ontwerp-Structuurschema voor de Elek-
triciteitsvoorziening. Tevens was het concept voor het ontwerp-Structuur-
schema Vaarwegen beschikbaar. Tussen de hoofdlijnen van deze stukken en 
de onderhavige beleidsvoornemens zijn geen tegenstellingen geconsta-
teerd. Bij de voorbereiding van projecten kan echter wellicht blijken dat een 
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nadere onderlinge afstemming van projecten uit de diverse structuursche-
ma's nodig is. Niet kon worden beschikt over andere stukken die voor dit 
structuurschema van belang zijn, zoals de Deelnota Landelijke Gebieden en 
de Structuurschema's voor de Waterhuishouding, de Zeehavens, de Buislei-
dingen, de Burgerluchtvaartterreinen en de Openluchtrecreatie. In het struc-
tuurschema is voorts geen rekening gehouden met een Tweede Nationale 
Luchthaven noch met de totstandkoming van de Markerwaard. Een volledi-
ge onderlinge afstemming van de hiervoor genoemde nota's en schema's 
en het Structuurschema Verkeer en Vervoer kon derhalve niet plaatsvinden. 
Wel kon in dit stadium informatie uitgewisseld worden inzake de beleidsfor-
muleringen van genoemde nota's. Daardoor is de kans op conflicten of on-
derlinge tegenstellingen in deze beleidsnota's gering. Bij de herziening van 
de structuurschema's zal zo nodig een betere onderlinge afstemming alsnog 
plaatsvinden, waardoor mettertijd een meer geïntegreerd overheidsbeleid 
ten aanzien van de grote infrastructuurwerken kan worden verwezenlijkt. 

1.2. Strekking en kenmerken van het structuurschema 

Het Structuurschema Verkeer en Vervoer bevat het lange-termijn-beleid 
op het gebied van verkeer en vervoer, in het bijzonder de ruimtelijke neer-
slag daarvan. De wenselijkheid van het opstellen van structuurschema's 
voor het beleid op lange termijn van de grote infrastructuurwerken is in de 
Oriënteringsnota Ruimtelijke Ordening (blz. 70 e.v.) uitvoerig uiteengezet en 
gemotiveerd: 

«Het is duidelijk dat deze werken van doorslaggevend belang zijn om een 
voor ogen staande ruimtelijke conceptie - bij voorbeeld de inrichting van 
stedelijke en landelijke gebieden - tot stand te brengen. Omgekeerd bepalen 
dergelijke ruimtelijke concepties de behoefte aan en de mogelijkheden van 
de uitvoering van de genoemde infrastructuurwerken. Ten slotte is hun in-
vloed op de ruimtelijke ontwikkeling ook groot, doordat zij grote grondge-
bruikers zijn. De infrastructuurwerken occuperen immers vele hectaren di-
rect. Bovendien beïnvloeden zij vaak de ontwikkeling van nog veel grotere 
oppervlakten land.». 

Dit citaat gaat in belangrijke mate op voor wegen en spoorlijnen doch 
geldt - met name in de stedelijke gebieden - evenzeer voor de parkeervoor-
zieningen, het f ietspadennet en de overige openbaar vervoervoorzieningen 
als onderdelen van een geïntegreerd verkeers- en vervoersysteem. Laatst-
genoemde voorzieningen beïnvloeden op zich weer de behoefte aan wegen 
en railverbindingen. 

Een tijdige en zorgvuldige inpassing in de ruimtelijke structuur is nodig. 
Dit versterkt de behoefte aan een lange-termijn-beleid en een planningsin-
strument om ruimtelijke mogelijkheden voor grote infrastructuurwerken 
open te houden, in een vroeg stadium conflicten met andere beleidssecto-
ren op te sporen en tijdig doorzichtige, goed onderbouwde besluitvorming 
mogelijk te maken. 

Volgens de Oriënteringsnota is een structuurschema een nota met kaarten 
over het te voeren lange-termijn-beleid ten aanzien van bepaalde voorzie-
ningen, die relevant zijn voor het ruimtelijk beleid en waarvoor het Rijk in be-
langrijke mate verantwoordelijkheid draagt. Structuurschema's hebben 
daarmee een veel uitgebreider en andersoortig karakter gekregen dan het 
Structuurschema Hoofdwegennet dat behoort bij de Tweede nota over de 
ruimtelijke ordening uit 1966. 

De uitwerking van het lange-termijn-beleid van de sector verkeer en ver-
voer past in de gegeven definitie van een structuurschema. De sector is zeer 
relevant voor het ruimtelijk beleid, het Rijk draagt verantwoordelijkheid voor 
het hoofdwegennet en de spoorwegen en verleent bijdragen ter dekking van 
de tekorten van het lokale openbaar vervoer en het streekvervoer. Boven-
dien draagt het Rijk via de Wet Uitkeringen Wegen bij in de onderhoudskos-
ten van de wegen welke voorkomen op het secundaire of tertiaire wegen-
plan, dan wel als quartaire weg zijn aangewezen en worden door het Rijk bij-
dragen verstrekt voor stedelijke verkeers- en vervoervoorzieningen. 

Tweede Kamer, zitting 1976-1977, 14 390, nrs. 1-2 6 



Er word t naar gestreefd de structuurschema's van verschi l lende sectoren 
zoveel mogel i jk op dezelfde leest te schoeien. Als gevolg van het specifieke 
karakter van elke beleidssector moet evenwel rekening worden gehouden 
met belangri jke onder l inge verschil len tussen de diverse structuurschema's. 

Het Structuurschema Verkeer en Vervoer geeft de grondslagen van het 
verkeers- en vervoerbeleid voor de lange termi jn (tot het jaar 2000) en wel 
de doelstel l ingen waarop het beleid word t gericht, de r icht l i jnen, die worden 
gehanteerd bij de ui twerking en de vo rm die het beleid in hoofdl i jnen aan-
neemt. Het schetst voorts een beeld van de toekomst ige ruimtel i jke struc-
tuur van het hoofd- en spoorwegennet , dat w i l zeggen van de verbindingen 
waarvoor het Rijk zich verantwoordel i jk stelt. Voor wat betreft de betekenis 
die moet worden toegekend aan het vóórkomen of niet voorkomen van een 
verbinding op het hoofd- of spoorwegennet van het structuurschema word t 
verwezen naar hoofdstuk 4, par. 4.3.1. 

Voor de verbindingen die het hoofdwegennet moeten aanvul len, worden 
door de provincies voora lsnog middel lange termi jnp lannen opgesteld. Voor 
het streekvervoer en het stedeli jk openbaar vervoer zijn geen netten aange-
geven. Voorts komen plat telandswegen aan de orde in het Structuurschema 
Landinr icht ing. 

De planning van het stedelijk openbaar vervoer dient te geschieden in het 
kader van de gemeentel i jke c.q. gewestel i jke verkeerscirculat ieplannen en 
verkeers- en vervoerp lannen. Van geval tot geval zal daarbij nadere afsterrv 
ming dienen plaats te v inden van het door de gemeente gewenste beleid en 
het door de Regering gevoerde beleid. Deze afs temming kan mede van in-
v loed zijn op de wensel i jkheid o m bepaalde spoor l i jnen of hoofdwegen al of 
niet aan te leggen en een nadere fasering nodig maken. 

Voor het streekvervoer, dat in overwegende mate gebruik maakt van het 
bestaande wegennet, is volstaan met het aangeven van algemene beleids-
ui tgangspunten. 

Het structuurschema word t gekenmerkt door een grote mate van f lexibi l i -
teit binnen het voor de lange termi jn geformuleerde beleid, dit onder meer 
met het oog op de eisen die vanuit andere beleidsfacetten en -sectoren 
gesteld kunnen worden . Ook al in verband met de langere periode waarvoor 
het schema wordt opgezet en met de daaruit voor tv loeiende kans op afwi j -
kingen van de huidige verwacht ingen, is periodieke toetsing aan de feiteli jke 
ontwikkel ingen en eventuele bijstell ing noodzakeli jk. Herziening zal één keer 
per vijf jaar geschieden. Ook tussenti jdse bi jstel l ing kan noodzakeli jk zi jn. 

Het structuurschema volgt de procedure van de planologische kernbe3lis-
sing. In hoofdstuk 4, bi j lage 1, word t deze procedure weergegeven. Een ie-
der is hiermee in staat gesteld zijn oordeel over het bele idsvoornemen te ge-
ven. De samenvatt ing in hoofdstuk 5 is een opsomming van de beleidsuit-
spraken, welke te zamen de planologische kernbeslissing vo rmen. Deze uit-
spraken worden door de Regering gezien als de meest geschikte aankno-
pingspunten voor de inspraak, voor de advisering en voor de parlementaire 
behandel ing van de nota. De overige hoofdstukken kunnen als achtergrond-
informat ie en toel icht ing worden gezien. 

1.3. Relatie met andere beleidsnota's over verkeer en vervoer 

In dit structuurschema word t uitslui tend het verkeer en vervoer van perso-
nen en goederen over de weg en over rails behandeld. Dit betekent niet dat 
andere vervoerwijzen dan die via weg en rail in het onderhavige structuur-
schema in het geheel niet genoemd zullen worden . Het verkeers- en vervoer-
systeem houdt niet op bij de weg en de rai l ; de binnenvaart word t kort ter 
sprake gebracht waar in bi j lage A het goederenvervoer aan de orde is. 

De relatie van het Structuurschema Verkeer en Vervoer met een aantal an-
dere beleidsnota's op het gebied van verkeer en vervoer, die de Regering 
onlangs heeft ui tgebracht, verdient nog enige toel icht ing. Wat betreft de rela-
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tie met het Meerjarenplan Personenvervoer4 kan worden gezegd dat het 
st ructuurschema de beleidsachtergrond schetst waar in de gedachten pas-
sen die in dit Meerjarenplan worden ontwikkeld. Het Meerjarenplan Perso-
nenvervoer is echter een beleidsplan voor de kor te/middel lange te rmi jn , ter-
wi j l het structuurschema voor de lange termi jn geldt. Beide stukken zijn on-
geveer in dezelfde periode voorbereid en opgesteld, zodat coördinat ie tus-
sen beide is verzekerd. Het Meerjarenplan Personenvervoer past derhalve 
binnen het kader dat door het structuurschema is afgebakend. Het voor-
gaande is ook van toepassing op de Nota Parkeerbeleid5 die in samenhang 
met het Meerjarenplan Personenvervoer is tot stand gekomen. 

Het korte/middel lange-termi jn-bele id ten aanzien van het goederenvervoer 
over de w e g , het water en per spoor is door de Regering reeds vastgesteld in 
de Beleidsnota Goederenvervoer6 waarbi j vooral aandacht is besteed aan al-
lerlei maatschappel i jke en bedr i j fseconomische aspecten van het goederen-
vervoer. 

Het structuurschema is gericht op de lange termi jn voor de gehele ver-
keers- en vervoersector, weg en rail, en in het bi jzonder op de ruimtel i jke 
consequent ies daarvan. Het lange-termijn-beleid ten aanzien van het goede-
renvervoer komt voor wat betreft zijn ruimtel i jke gevolgen dus wel in dit struc-
tuurschema ter sprake, de overige aspecten zijn terug te v inden in de beleids-
nota Goederenvervoer. 

Soortgel i jke opmerk ingen kunnen ten slotte worden gemaakt over de rela-
tie van het structuurschema met het Beleidsplan voor de Verkeersveil ig-
heid.7 Het structuurschema is niet het juiste kader om alle concrete beleids-
maatregelen, die op het gebied van de verkeersvei l igheid op lange termi jn 
genomen zullen worden , te bevatten. In het structuurschema is wel bij de 
r icht l i jnen rekening gehouden met het aspect verkeersvei l igheid maar deze 
worden niet geconcretiseerd in projecten. 

Met de voorbere id ing van het structuurschema is in 1972 een begin ge-
maakt. Sindsdien hebben verschi l lende over legstructuren gefunct ioneerd, 
die echter alle gemeen hadden dat er ambtel i jk over leg plaatsvond tussen 
ver tegenwoord igers van het Minister ie van Verkeer en Waterstaat en het Mi -
nisterie van Volkshuisvest ing en Ruimtel i jke Ordening. 

1.4. Methodiek en samenstelling van het structuurschema 

De methodiek van voorbereid ing van het Structuurschema Verkeer en 
Vervoer vertoont overeenkomst met die van de Verstedel i jk ingsnota, dat wi l 
zeggen dat pas een beleidskeuze word t geformuleerd na een verkenning te 
hebben ui tgevoerd zowel van het huidige verkeers- en vervoerstelsel als van 
enkele externe, alternatieve beleidsr icht ingen, die worden geconfronteerd 
met de doelstel l ingen en met andere beleidsnota's. 

Hieronder word t de inhoud van de delen van het structuurschema in het 
kort beschreven in de vo lgorde waar in zij tot de formuler ing van het beleid 
hebben bi jgedragen. Uit praktische overwegingen zijn de delen, die het be-
leid beschri jven in de hoofdtekst geplaatst (hoofdstukken 2 t /m 5), terwi j l de 
ui tvoerige beschri jv ing van het huidige verkeers- en vervoerstelsel en de ge-
detai l leerde verkenningen zijn opgenomen in de bij lagen (A en B). 

Het bestaande verkeers- en vervoerstelsel is beschreven in bijlage A. De 
ontwikkel ing van verkeer en vervoer word t behandeld in samenhang met 
andere beleidsterreinen. Na een historische beschouwing over het verkeer 
en vervoer, word t de relatie tussen ruimtel i jke ordening en het verkeers- en 
vervoersysteem geschetst. Van groot belang is vervolgens de beschri jv ing 
van het keuzeproces van de verkeersdeelnemer, dat ten grondslag ligt aan 
het dageli jkse verkeerspatroon, en van de mogel i jkheden, die de overheid 
heeft o m dit keuzeproces te beïnvloeden. De overige paragrafen beschri jven 
het verplaats ingenpatroon, de infrastructuur en het gebruik daarvan, de mi-
l ieu- en sociaal-economische aspecten en het onderzoek. 

' Tweede Kamer, zitting 1975-1976. 13 711, 
nrs. 1-3. 
5 Tweede Kamer, zitting 1975-1976,13 600 
hoofdstuk XII nr.6. 
6 Tweede Kamer, zitting 1974-1975,13 421, 
nrs. 1-2. 
' Tweede Kamer, zitting 1975-1976,13 704, 
nrs. 1-2. 
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In hoofdstuk 2wordt de hoofddoelstelling van het verkeers- en vervoerbe-
leid gegeven, die is uitgewerkt in een aantal richtlijnen. De hoofddoelstelling 
geeft de doeleinden aan die in het verkeers- en vervoerbeleid worden nage-
streefd. De richtlijnen geven daarvan de uitwerking op deelterreinen van het 
beleid. Hoofddoelstelling en richtlijnen geven niet alleen richting aan het be-
leid, ze zijn ook toetssteen voor verkeers- en vervoerplannen. De richtlijnen 
kunnen ten dele of naarmate van vervulling met elkaar strijdig zijn. Bij plan-
nen van enige importantie zal dan ook een inventarisatie en zo mogelijk een 
kwantificering moeten plaatsvinden van de diverse in de richtlijnen tot uit-
drukking komende belangen en effecten, die kunnen leiden tot een afgewo-
gen oordeels- en besluitvorming. 

Bijlage B, «Verkenningen», vergelijkt de in bijlage A beschreven feitelijke 
ontwikkelingen in het verkeer en vervoer met de hoofddoelstelling en richtlij-
nen. De problematiek voor het beleid wordt hiermee duidelijk. De meest 
knellende problemen vallen uiteen in twee groepen, nl. ten eerste proble-
men, die voortvloeien uit de groei van het autogebruik en ten tweede de toe-
nemende tekorten van het openbaar vervoer. De hoofddoelstelling en richt-
lijnen leiden niet automatisch tot een oplossing voor de problematiek. Dit 
wordt veroorzaakt door complexiteit van het stelsel, de onderlinge strijdig-
heid van sommige richtlijnen en de beperkte beleidsruimte. 

De beleidsruimte voor de toekomst wordt verkend en afgebakend met be-
hulp van grensalternatieven. Deze grensalternatieven ontstaan door beurte-
lings de nadruk te leggen op een van de groepen problemen of op beide 
groepen en de bijbehorende beleidsmaatregelen. De grensalternatieven 
kunnen elk voor zich worden beschouwd als een denkbare, maar niet haal-
bare beleidsmogelijkheid. De grensalternatieven zijn: 

I. Het autogrensalternatief: 
Zoveel mogelijk tegemoetkomen aan de potentiële vraag naar vervoer per 

auto, en daarbij tevens zoveel mogelijk beperken van het beslag op over-
heidsmiddelen door het openbaar vervoer. 

II. het openbaar-vervoergrensalternatief: 
De nadruk ligt op het leefmilieu en dus op het terugdringen van het auto-

gebruik. Om aan de verplaatsingsbehoefte te kunnen blijven voldoen wordt 
een goed openbaar vervoer aangeboden en worden zoveel mogelijk voor-
zieningen voor het langzame verkeer getroffen. De exploitatietekorten van 
het openbaar vervoer worden aanvaard. 

III. het mobiliteitbeperkend grensalternatief: 
De nadruk ligt, evenals in het vorige, op de richtlijnen die de nadelen van 

het autogebruik voor het leefmilieu bestrijden. Tegelijk wordt echter ge-
streefd naar beperking van de exploitatietekorten van het openbaar vervoer. 
Geen beleid gericht op vermindering van het aantal verplaatsingen, maar 
streven naar vermindering van de lengte van de verplaatsingen met de na-
druk op lopen en (brom-)fietsen. 

Een in beginsel aanwezige vierde mogelijkheid, namelijk zowel de gevraag-
de autovoorzieningen treffen als de tekorten van een goed openbaar vervoer 
aanvaarden, hseft onaanvaardbare nadelen, zodat ze niet verder wordt uitge-
werkt. 

Tot slot worden in deze bijlage de grensalternatieven geconfronteerd met 
de hoofddoelstelling en richtlijnen en met relevante recente beleidsnota's. Dit 
leidt dan tot enkele conclusies over de richting waarin het verkeers- en ver-
voerbeleid zich, afhankelijk van de ruimtelijke situatie, zou moeten ontwikke-
len. 

Hoofdstuk 3, «Het te voeren beleid» begint met een aantal voor de mobili-
teit belangrijke algemene lijnen van inrichtings- en spreidingsbeleid uit de 
Verstedelijkingsnota. Bij het formuleren van het verkeers- en vervoerbeleid 
hebben deze algemene lijnen mede als basis gediend. Daarna volgt een prin-
cipiële positiebepaling van de overheid ten opzichte van het individuele keu-
zeproces in het verkeers- en vervoergebeuren. De aangrijpingspunten op dit 
keuzeproces bij reizigers en verladers worden aangegeven. Hieruit resulteert 
ook de inperking van het structuurschema tot in hoofdzaak de beschikbaar-
heid en de kwaliteit van de verbindingen. Na een kenschets van de structuur 
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en de integrale benadering van het concrete beleid, met reeds een zekere uit-
werk ing naar verkeerssoort en ruimtel i jke situatie, word t het lange-termijnbe-
leid vol ledig ui tgewerkt in paragrafen over het goederenvervoer, het open-
baar vervoer van personen over langere afstanden, het hoofdwegennet , het 
regionale openbaar vervoer, het regionale wegennet , stedeli jk en stadsge-
westel i jk openbaar vervoer en de stedelijke wegen. 

Onderdeel van het structuurschema is een drietal plankaarten nr. Ta t/m 1c, 
waarop zijn aangegeven het spoorwegennet, beschikbaar voor goederenver-
voer respectieveli jk personenvervoer alsmede het intercity-net. Bij deze kaar-
ten behoort een overzicht van deze openbaar-vervoerverbindingen (opgeno-
men bij hoofdstuk 5). 

Voor het hoofdwegennet is plankaart nr. ^ o p g e n o m e n met een bi jbeho-
rend overzicht van de hoofdwegen (opgenomen in hoofdstuk 5). Hierop is 
aangegeven of tracés vast l iggen, in heroverweging zijn of nog niet zijn vast-
gesteld. Voorts geeft de lijst inzicht in het karakter van de verb inding (ge-
deeltelijk) autosnelweg, autoweg (enkelbaans) of aanzienlijke verbreding. 
De hardheidsgraden en bi jbehorende gevolgen voor de beslu i tvorming zijn 
hierdoor duidel i jk hetgeen van groot nut lijkt voor het bestuurl i jk overleg, de 
inspraak en het planningsproces. 

Op de kaarten en in de overzichten is aangegeven aan welke van de ver-
b ind ingen behoefte bestaat in de eerste fase dan wel in de tweede fase (zie 
ook par. 5.2). 

In bijlage Cis een opsomming gegeven van mogel i jke bezwaren bij het re-
aliseren van nieuwe hoofdweg- en spoorwegverb ind ingen uit oogpunt van 
het natuurl i jk mi l ieu, het landschap, het woon- leefmi l ieu, het agrarisch as-
pect en de dr inkwatervoorz iening. 

In hoofdstuk 4, «Procedures en bestuurl i jke aspecten», is ui tvoerig inge-
gaan op de procedures voor de planning van de infrastructuur op nationale 
schaal en op de bestuurl i jke problematiek van a fs temming op elkaar van het 
ri jksbeleid ten aanzien van het verkeer en vervoer en het beleid van de lage-
re overheden. De plan- en beslu i tvorming over de nationale infrastructuur, 
de hoofdwegen en spoorwegen vindt enerzijds plaats in de zogenaamde 
sectorplanning, dat wi l zeggen via middel lange termi jnp lannen, korte ter-
mi jnp lannen en projectplannen. Anderzi jds kri jgen de ruimtel i jke aspecten 
van deze verkeers- en vervoervoorzieningen aandacht in de zogenaamde fa-
cetplanning, dat w i l zeggen in streekplannen en bestemmingsplannen. 

De verantwoordel i jkheden van en tussen Rijk en lagere overheden met be-
trekking tot p lanning en beheer van wegen is hoofdzakeli jk geregeld in de 
Wet Uitkering Wegen. Over het verkeersbeleid in het a lgemeen en de regule-
ring van het verkeer in het bijzonder is overeenstemming gewenst tussen 
rijk en gemeenten in het kader van de afdekking van openbaar vervoertekor-
ten en de ui tvoer ing van een verkeersvei l igheidsbeleid. Het gaat daarbij om 
overeenstemming over de hoofdl i jnen van gemeentel i jke verkeerscirculatie-
plannen. 

In hoofdstuk 5, «Samenvatt ing; Planologische Kernbeslissing», wordt een 
samenvat t ing gegeven van de besl ispunten van de nota, dat w i l zeggen van 
de punten waarop de beslu i tvorming met betrekking tot dit structuurschema 
zich zal r ichten. Onderdeel van de planologische kernbeslissing vormen de 
h iergenoemde kaarten en lijsten met betrekking tot het spoorwegnet en we-
gennet. 
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Hoofdstuk 2. Hoofddoelstelling en richtlijnen 

2. HOOFDDOELSTELLING EN RICHTLIJNEN 

De maatschappelijke betekenis van het verkeer en vervoer in het totale Ne-
derlandse - als ook in ieders persoonlijke communicatie- en verzorgingspa-
troon, de mogelijke conflictsituaties tussen verschillende takken van ver-
voer, alsmede tussen verschillende soorten verkeer en tussen verkeersdeel-
nemers, de zorg voor een goed functionerend verkeers- en vervoersysteem 
en een goede inpassing van verkeer en vervoer in onze maatschappij vragen 
om een begeleiding van overheidswege. Een en ander moet worden ge-
plaatst tegen de achtergrond van het totale overheidsbeleid, een beleid dat 
als algemene doelstelling heeft: het behouden en waar mogelijk bevorderen 
van het welzijn van de mens op korte en lange termijn, met inachtneming 
van de belangen van de gemeenschap in haar geheel. 

Het beleid zal de verschillende belangen onderling moeten afwegen, 
waarbij maatregelen niet steeds voor een ieder positief kunnen uitvallen; 
het effect op het welzijn van de gemeenschap zal evenwel per saldo steeds 
positief moeten zijn. 

Het verkeers- en vervoerbeleid en zijn doelstellingen maken deel uit van 
het totale overheidsbeleid. Naar zijn aard heeft het verkeer en vervoer een 
grote verwevenheid met de ruimtelijke spreiding van activiteiten, dat wil 
zeggen met de ruimtelijke ordening, en omgekeerd. Het ligt daarom voor de 
hand dat het beleid op het gebied van de ruimtelijke ordening in het ver-
keers- en vervoerbeleid wordt betrokken. 

De hoofddoelstelling van het verkeers- en vervoerbeleid is eerder opgeno-
men in het Meerjarenplan Personenvervoer 1976-1980 en luidt: het tege-
moetkomen aan de vraag naar vervoer van personen en goederen uitslui-
tend voor zover de bijdrage aan het welzijn van de gemeenschap per saldo 
positief is en wel op een zodanige wijze, dat: 

- de totstandkoming van een gewenste ruimtelijke structuur wordt bevor-
derd en schade aan de landbouw, het natuurlijk milieu en het landschap zo-
veel mogelijk wordt vermeden; 

- de verkeersveiligheid wordt bevorderd; 
- zoveel mogelijk voldaan wordt aan op grond van aan het woon- en leef-

milieu te stellen eisen, bij voorbeeld betreffende parkeerhinder, uitworp van 
luchtverontreinigende stoffen, geluidhinder en visuele hinder; 

- een gewenste sociaal-culturele en economische ontwikkeling wordt be-
vorderd; 

- het gebruik van schaarse grondstoffen wordt beperkt; 
- het beslag op de overheidsmiddelen wordt beperkt. 

In het onderstaande zal deze hoofddoelstelling nader worden uitgewerkt 
tot een reeks meer gedetailleerde richtlijnen voor het verkeers- en vervoer-
beleid, de te treffen maatregelen en de te ontwerpen infrastructuur. De ge-
detailleerde richtlijnen kunnen ten dele of naarmate van vervulling conf licte-
ren. Dit houdt in dat ze in onderlinge afweging, passend binnen de hoofd-
doelstelling, dienen te worden gevolgd. Omdat voor de afweging geen alge-
mene regels zijn te stellen zal een inventarisatie en zo mogelijk een kwantifi-
cering van de in een bepaald geval in het geding zijnde belangen en effecten 
aan een concrete beleidsbeslissing vooraf dienen te gaan. Volgens de rege-
ringsverklaring van 28 mei 1973 houdt dit voor het rijksbeleid in dat voor-
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rang wordt gegeven aan de verbetering van de kwaliteit van het bestaan, 
aan het behoud van een kwalitatief hoogwaardig milieu en aan de verbete-
ring van leef-, woon- en werkomstandigheden. 

In het structuurschema heeft de beleidsformulering slechts plaats «in glo-
bale zin en voor de lange termijn», daarom zal alleen afweging in de volgen-
de paragrafen plaatsvinden voor zover deze in dit structuurschema niet ge-
mist kan worden. Nadere uitwerking van de onderdelen van de hoofddoel-
stelling in meer gedetailleerde richtlijnen wordt hieronder gegeven. De richt-
lijnen 1 t/m 39 hebben betrekking op het verkeers- en vervoerbeleid, de richt-
lijnen a t/m e op het ruimtelijke ordeningsbeleid. 

De mate waarin elke richtlijn gevolgd zal kunnen worden hangt mede af 
van de noodzakelijke afweging tussen de richtlijnen onderling en van de be-
perkingen (randvoorwaarden) waarbinnen het beleid bewegingsvrijheid ge-
niet; deze aan de hoofddoelstelling toegevoegde beperkingen zijn eveneens 
in de richtlijnen nader uitgewerkt. 

In het kader van een geïntegreerd verkeers- en vervoerbeleid en gelet op 
integratie van het rijksbeleid en dat van de lagere overheden daarbij, wordt 
naast de uitwerking naar de rijkswegen en het interlokaal openbaar vervoer 
mede richting gegeven aan het stedelijk verkeer en vervoer. 

«Tegemoetkomen aan de vraag naar vervoer van personen en goederen» 
betekent niet dat aan elke vervoervraag op elke plaats en tijdstip en voor ie-
der vervoermiddel zonder enige beperking kan worden voldaan. Het bete-
kent wel dat de voorziening in de verkeers- en vervoerbehoefte zal plaats-
vinden in een redelijke afweging van kosten en ruimtebeslag en van alle an-
dere effecten waarmee bepaalde voorzieningen gepaard gaan. Dit houdt als 
richtlijnen in: 

Richtlijn 7 
Het waarborgen van een goede bereikbaarheid van gewenste bestemmin-

gen met particulier en openbaar vervoer. 

Richtlijn 2 
Het zorgdragen voor een op grond van de ruimtelijke situatie wenselijk en 

passend stelsel van verkeers- en vervoervoorzieningen. 

Richtlijn 3 
Afstemming van de capaciteit van de verkeers- en vervoervoorzieningen 

op de omvang van de vraag per vervoerwijze. 

In hoeverre hieraan voldaan dan wel tegemoet gekomen zal kunnen wor-
den hangt niet alleen af van de kosten, maar ook van alle andere effecten 
waar bepaalde voorzieningen mee gepaard gaan, zowel voor gebruikers als 
voor niet-gebruikers. 

De aan de hoofddoelstelling toegevoegde clausule «voorzover de bijdra-
ge aan het welzijn van de gemeenschap per saldo positief is» geeft een dui-
delijke beperking voor de richtlijnen 1 tot en met 3. Zij verhoedt evenwel niet 
dat bepaalde individuen of bevolkingsgroepen onevenredig zwaar getroffen 
kunnen worden. In voorkomende gevallen zullen compenserende maatrege-
len moeten worden genomen dan wel zal ernstig moeten worden overwogen 
of het beleid niet moet worden gewijzigd. Dit leidt tot: 

Richtlijn 4 
Individuen of bevolkingsgroepen mogen niet onevenredig zwaar getrof-

fen worden door het verkeers- en vervoerbeleid of uitvoeringsmaatregelen. 

Naast de zorg voor het heden dient het verkeers- en vervoerbeleid mede 
rekening te houden met de belangen van toekomstige generaties, o.a. door 
de mogelijkheden voor een gedifferentieerd en flexibel vervoerstelsel in de 
toekomst open te houden. 
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Richtlijn 5 
Een ontwikkel ing van verkeer en vervoer word t nagestreefd waarbi j met 

de belangen van toekomst ige generaties rekening word t gehouden. 

De kracht van het verkeers- en vervoersysteem ligt in belangri jke mate in 
zijn grote verscheidenheid. Elke vervoerwijze heeft zijn eigen unieke voorde-
len en nadelen, zijn specifieke kostenstructuur en mogel i jkheden. Een doel-
mat ig verkeers- en vervoersysteem is slechts mogel i jk door een geïnte-
greerd verkeers- en vervoerbeleid met goede mogel i jkheden tot een aanslui-
tend gebruik van de verschi l lende vervoerwi jzen. 

Richtlijn 6 
Verkeers- en vervoerplannen dienen het als een samenhangend geheel 

funct ioneren van alle vervoerwi jzen te waarborgen mede gebruikmakend 
van de specifieke eigenschappen van elke vervoerwi jze en van de mogeli jk-
heden tot een goede onder l inge aanslui t ing. 

De verdere opstel l ing van richtl i jnen is te geven aan de hand van de aan 
de hoofddoelstel l ing toegevoegde beperkingen waarvan de eerste luidt dat 
het tegemoetkomen aan de vraag op een wijze dient te geschieden dat «de 
totstandkoming van een gewenste ruimtelijke structuur wordt bevorderd en 
schade aan de landbouw, het natuurlijk milieu en het landschap zoveel moge-
lijk wordt vermeden». Verkeer en vervoer zijn grotendeels bepaald door de 
maatschappeli jke structuur en de ruimtel i jke situatie en spreiding. De l igging 
van woon- , werk- en recreatiegebieden, maar ook het vest ig ingsgedrag van 
personen en bedri jven leidt tot een bepaald verkeers- en vervoerpatroon, 
waarbi j de keuze van de vestigingsplaats mede afhankelijk is van de verkeers-
en vervoermogel i jkheden. De samenhang word t besproken in bij lage A en 
leidt tot : 

Richtlijn 7 
Integratie van het beleid op het gebied van verkeer en vervoer en het 

ruimtel i jke ordeningsbeleid is vereist. 

Het verkeers- en vervoerbeleid van het rijk kan een gewenste ruimtel i jke 
conceptie ondersteunen, o.a. door het (doen) aanleggen van wegen of 
spoorwegen, door het maken van aansluit ingen aan wegen en het openen 
van stations en halten aan spoorwegen op plaatsen waar verstedel i jking ge-
wenst is (b.v. groeikernen) of waar de bereikbaarheid van voorzieningen 
moet worden vergroot . Evenwel ook door dekking van tekorten in de explo i -
tatie van openbaar vervoer en door het verstrekken van bi jdragen voor de 
ui tvoer ing van verkeers- en vervoervoorzieningen door provincie en ge-
meente. 

Met name in de dichtstbevolkte en drukste delen van Nederland dienen 
verkeers- en vervoermaatregelen te passen in een geheel van beleidsmaat-
regelen gericht op een evenwicht ig vest ig ingspatroon van wonen en werken 
en een daarbij behorend stelsel van verkeers- en vervoervoorzieningen. Dit 
stelsel zal op doelmat ige wijze afgestemd moeten zijn op het verplaatsings-
gedrag, waardoor een zo gunst ig mogel i jk verplaatsingspatroon ontstaat. 
Wi jz ig ingen in het stelsel dienen op dit cr i ter ium getoetst te worden. 

In gebieden waar verstedel i jk ing, bij voorbeeld in de vorm van suburbani-
satie, niet gewenst is zal een samenspel van verkeers- en vervoerbeleid en 
ruimtel i jke ordening tot a f remming van een dergeli jke tendens kunnen bij-
dragen. Richtl i jnen voor het verkeers- en vervoerbeleid ter zake zi jn: 

Richtlijn 8 
Verkeers- en vervoervoorzieningen en -maatregelen dienen te passen in 

een geheel van beleidsmaatregelen welke een gewenste ruimtel i jke struc-
tuur, een evenwicht ig patroon van wonen , werken en recreëren, en een ge-
wenst verplaatsingspatroon oproepen. 
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Richtlijn 9 
Waar verstedelijking gewenst is dienen tijdig de benodigde verkeers- en 

vervoervoorzieningen aanwezig te zijn. 

Richtlijn 10 
De fasering resp. het achterwege laten van infrastructuur of aansluitingen 

daarop dient bij te dragen tot het weren van ongewenste verstedelijking en 
andere ongewenste activiteiten. 

Richtlijn 11 
Alvorens te besluiten tot uitbreiding van de capaciteit van een bestaande 

verkeers- of vervoervoorziening dient te worden nagegaan of andere ver-
keers- en vervoervoorzieningen de toenemende vraag op verantwoorde wij-
ze kunnen opvangen. 

Het beleid inzake de ruimtelijke ordening kan omgekeerd het verkeers- en 
vervoerbeleid steunen. Door bij de keuze van vestigingsplaatsen rekening te 
houden met bestaande en in voorbereiding zijnde verkeers- en vervoerinfra-
structuur kan een doelmatiger gebruik daarvan worden gemaakt. Door een 
goede plaatskeuze en inrichting van woon-, werk- en recreatiegebieden kan 
de verplaatsingsbehoefte worden beïnvloed en de behoefte aan kostbare 
en/of milieu-onvriendelijke verbindingen in bepaalde gevallen worden voor-
komen. Als richtlijnen voor het ruimtelijk ordeningsbeleid kunnen daarbij 
gelden: 

Richtlijn a 
Bij de keuze, inrichting en fasering van nieuwe woon-, werk- en recreatie-

gebieden dient met bestaande en in voorbereiding zijnde verkeers- en ver-
voerinfrastructuur, en een zo goed mogelijke benutting daarvan, rekening te 
worden gehouden. 

Richtlijn b 
De keuze van vestigingsplaatsen moet er mede op gericht zijn de behoefte 

aan verkeers- en vervoerinfrastructuur en de investeringen daarvoor zo ge-
ring mogelijk te doen zijn. 

Een zorgvuldige afweging dient plaats te vinden zowel bij de toedeling 
van ruimte aan het verkeer en vervoer in vergelijking met andere maat-
schappelijke activiteiten, als bij de verdeling van ruimte tussen particulier en 
openbaar vervoer, tussen personen- en goederenvervoer. 

Voor de in geringe mate verstedelijkte gebieden moet rekening worden 
gehouden met een belangrijke doelstelling van het ruimtelijk beleid, nl. het 
behoud van de «grootschaligheid» in deze gebieden. Dit kan worden bereikt 
door het behoud of het nastreven van een grote maaswijdte in de infrastruc-
tuurnetten. Noodzakelijke capaciteitsvergrotingen kunnen zoveel mogelijk 
worden opgevangen door bestaande verbindingen uit te breiden in plaats 
van nieuwe aan te leggen. Nieuwe verbindingen dienen zoveel mogelijk tra-
cés van reeds bestaande doorsnijdingen door infrastructuur in het landschap 
te volgen. 

Richtlijn 12 
Ter voorkoming van versnippering en schaalverkleining in de in geringe 

mate verstedelijkte gebieden dient gestreefd te worden naar grofmazigheid 
van de netten van auto- en andere belangrijke hoofdwegen, alsmede spoor-
wegen. 

Richtlijn 13 
Zoveel mogelijk moet een onderlinge bundeling van verbindingen uit ver-

schillende infrastructuurnetten worden nagestreefd. 
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Richtlijn 14 
Uitbreiding van bestaande verbindingen verdient in het algemeen de 

voorkeur boven de aanleg van nieuwe. 

In die gevallen, dat noodzakelijke nieuwe verbindingen of capaciteitsuit-
breidingen van de verkeers- en vervoerinfrastructuur het woonmilieu, het 
landschap of het natuurlijk milieu te zwaar zouden belasten, dienen alterna-
tieve vervoermogelijkheden van goede kwaliteit te worden geboden. Verbe-
tering van het voorzieningsniveau van het openbaar vervoer, veiliger en 
doorgaande fietsroutes moeten als zodanige alternatieven worden be-
schouwd. In stedelijk gebied en met name in de binnenstad kan dit ten koste 
gaan van de ruimte en de capaciteit beschikbaar voor rijdende c.q. stilstaan-
de auto's. 

Richtlijn 15 
Waar een uitbreiding van de verkeers- en vervoerinfrastructuur niet te re-

aliseren of niet gewenst is, terwijl tegemoet komen aan de vervoerbehoefte 
wel noodzakelijk is, dient - met name in de binnensteden - prioriteit te wor-
den gegeven aan milieu-vriendelijke vervoerwijzen met een relatief beperkt 
ruimtebeslag, zoals de fiets en het openbaar vervoer. 

Wegen, met name hoofd- en spoorwegen, hebben een grote invloed op 
het landschap. Doorsnijding van gebieden met grote landschappelijke waar-
den moet worden vermeden, zo mogelijk door nieuwe verbindingen te pro-
jecteren in landschappelijk minder kwetsbare gebieden, ondanks een moge-
lijke verlenging dientengevolge van het traject. 

Uitbreiding van infrastructuur zal door zijn vormgeving en inpassing in het 
landschap een zo gering mogelijke verstoring teweeg moeten brengen en 
waar mogelijk zelfs een bijdrage moeten leveren ter verfraaiing van het land-
schap of de stedelijke omgeving. 

Richtlijn 16 
Aantasting van landschappelijke waarden door infrastructurele werken 

ten behoeve van verkeer en vervoer moet zoveel mogelijk worden verme-
den 

Richtlijn 17 
Een harmonieuze inpassing van verkeers- en vervoerinfrastructuur in het 

landschap en de ruimtelijke structuur moet worden nagestreefd. 

Door de aanleg van wegen of spoorlijnen kunnen natuurgebieden worden 
aangetast dan wel andere belangen (zoals drinkwatervoorziening, land-
bouw, e.d.) worden geschaad. Het verkeer kan verstorend werken op de die-
renwereld en daaronder slachtoffers maken, voorts bestaat de kans op ver-
ontreiniging van lucht, water en bodem. Verkeers- en vervoerinfrastructuur 
kan in natuurgebieden leiden tot een overmatige recreatie, welke een be-
dreiging kan zijn. 

Richtlijn 18 
Het verkeers- en vervoerbeleid zal directe en indirecte aantasting van het 

natuurlijk milieu dienen te vermijden. 

Richtlijn 19 
Bij het traceren van verbindingen zal ook met andere belangen in het te 

doorsnijden gebied rekening worden gehouden waarbij zal worden nage-
streefd dat in voorkomende gevallen een gecoördineerde uitvoering in de 
vorm van landinrichting plaatsvindt. 

Aanvullend op de hoofddoelstelling is gesteld dat «de verkeersveiligheid 
wordt bevorderd». 
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Hoewel de toename van het aantal ongeval len is achtergebleven bij de 
groei van de verplaatsingski lometers is elk ongeval uit een oogpunt van 
menseli jk leed onaanvaardbaar, maar slechts in beperkte mate te vermi jden. 
Daarnaast brengt een ongeval ui teraard een hoeveelheid economische 
schade met zich mee. 

Verkeersongevallen zijn in het a lgemeen complexe gebeurtenissen waar in 
zowel menseli jke tekor tkomingen als gebreken aan voertu igen en onvolko-
menheden van de infrastructuur een rol kunnen spelen. Vele andere facto-
ren, zoals bij voorbeeld verkeerssamenstel l ing, verkeersintensiteit , verkeers-
dichtheid, weersomstandigheden, ver l icht ing, enz. kunnen mede van in-
vloed zijn. Bij de bestr i jding van de verkeersonvei l igheid zal steeds met de 
onder l inge samenhang van deze factoren rekening moeten worden gehou-
den, met de mens als centrale factor. 

Richtlijn 20 
Onder afweging van de belangen van de noodzakeli jke en gewenste o m -

vang en kwaliteit van de mobi l i te i t en de gewenste kwaliteit van het woon- , 
werk- en leefmil ieu moet het verkeersongeval len-gebeuren worden terugge-
drongen met name door verminder ing van het aantal verkeersdoden en •ge-
wonden . 

Richtlijn 21 
De taak van de weggebruiker in het verkeer moet worden verl icht door de 

inr icht ing van de wegen en het wegennet aan te passen aan de mogel i jkhe-
den en beperkingen van de mens. 

Voorbeelden voor een dergeli jke aanpassing zijn het voorkómen van te la-
ge afwikkel ingsniveaus, scheiding van verkeerssoorten, veil ige en un i forme 
ui tvoer ing en uitrust ing van alle wegen, enz. 

De gecompl iceerdheid van het verkeer maakt dat de burger niet onvoorbe-
reid aan het verkeer kan deelnemen, een goede voor l icht ing, maar ook een 
goed verkeersonderr icht en een solide r i j -opleiding kunnen tot een vergrote 
verkeersveil igheid bi jdragen. Als verkeersdeelnemer dient hij een goed sa-
menspel te leveren met de andere deelnemers op basis van de door de over-
heid gestelde regels, zo nodig dient de overheid corr igerend op te t reden, 
teneinde onderl inge vei l igheid zo goed mogel i jk te waarborgen. 

Richtlijn 22 
Ter vergrot ing van de verkeersvei l igheid zal de burger zo goed mogel i jk 

voorbereid moeten worden om aan het verkeer deel te nemen. Bij deelne-
men is hij aan (spel)regels gebonden, op de naleving daarvan word t toege-
zien. 

Een andere schakel in de verkeersvei l igheid word t verkregen door een 
goed voertuigenpark. 

Richtlijn 23 
Voertuigen dienen aan m i n i m u m vei l igheidseisen te voldoen en deze die-

nen te worden gehandhaafd door een effectieve controle. 

In het vrachtvervoer kan ook de lading gevaar opleveren zodat ook daar-
voor een richtl i jn zal moeten gelden. 

Richtlijn 24 
Het vervoer van lading zal moeten voldoen aan m in imum vei l igheidseisen 

en deze dienen door een effectieve controle te worden gehandhaafd. 

Bezien we thans de bij de hoofddoelstel l ing genoemde beperking dat «zo-
veel mogelijk voldaan wordt aan op grond van aan het woon- en leefmilieu 
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te stellen eisen, bij voorbeeld betreffende parkeerhinder, uitworp van lucht-
verontreinigende stoffen, geluidhinder en visuele hinder». 

Verkeer en vervoer veroorzaken hinder in allerlei vorm, die afbreuk doet 
aan de kwaliteit van de omgeving, waarin mensen verblijven om te wonen, 
te werken of te recreëren. Aangezien een ieder op zijn tijd verkeersdeelne-
mer is zullen de ongemakken van verkeer en vervoer niet uitgebannen kun-
nen worden, maar moeten deze tot aanvaardbare normen worden terugge-
bracht. De voor het verkeer beschikbare infrastructuur is, in het bijzonder in 
bepaalde activiteitscentra zoals de binnensteden van grote agglomeraties, 
onvoldoende om weggebruikers vrijelijk hun gang te laten gaan. De fysieke 
beperkingen moeten in acht worden genomen en het verkeer in toom ge-
houden; aangezien het daarbij in belangrijke mate om bestemmingsverkeer 
gaat kan regulering mede geschieden door beperkingen te stellen aan de ter 
beschikking te stellen parkeerruimte. 

Richtlijn 25 
Het parkeerbeleid maakt deel uit van het integrale verkeers- en vervoerbe-

leid en moet met name gericht zijn op het onderling in evenwicht brengen 
van de capaciteit voor het rijden en het parkeren op de ter beschikking staan-
de weg- en parkeerinfrastructuur in de activiteitscentra. 

Geparkeerde voertuigen kunnen hinder veroorzaken niet alleen voor rij-
dende auto's, maar ook voor het openbaar vervoer, het langzame - vaak mi-
lieu-vriendelijke - verkeer waaronder het lopen, en bij het laden en lossen 
van vracht. Daarnaast kan hinder worden toegebracht aan andere maat-
schappelijke functies, zoals kinderspel, sociaal contact, het verschaffen van 
plezierig uitzicht, het in gedrang komen van groenvoorziening. 

Richtlijn 26 
Het parkeerbeleid dient te voorkomen dat geparkeerde voertuigen ruimte 

innemen die voor andere functies beschikbaar moet zijn. 

Het verkeer veroorzaakt ook andere hinder. De emissie van geluid en van 
schadelijke stoffen, alsmede de verspreiding van stank en trillingen is in een 
aantal gevallen ontoelaatbaar hoog. Vooral stedelijke congestiegebieden, 
woon-, recreatie- en natuurgebieden kunnen hierdoor onevenredig worden 
belast. 

Richtlijn 27 
De verkeersafwikkeling (het openbaar vervoer inbegrepen) mag geen on-

aanvaardbare milieuverontreiniging met zich brengen. 

Richtlijn 28 
Scherpe (realiseerbare) normen dienen gesteld te worden voor alle voer-

tuigen ten aanzien van geluidemissie, uitworp van schadelijke stoffen en de 
verspreiding van stank en trillingen. 

Het is duidelijk dat in het bijzonder het zware verkeer aandacht zal behoe-
ven, maar ook bij voorbeeld de geluidemissie en uitworp van tweetakt-mo-
toren zoals bij bromfietsen. 

Daar waar de verkeersfunctie en andere ruimtelijke functies elkaar niet of 
moeilijk verdragen zullen duidelijke regels moeten worden gesteld zowel 
voor het verkeers - en vervoerbeleid als dat voor de ruimtelijke ordening. De 
beide volgende richtlijnen hebben een gemengd karakter en zijn daarom zo-
wel genummerd als geletterd. 

Richtlijn 29, c 
De onderlinge situering van infrastructuur en geluidgevoelige gebieden 

(woon-, recreatie-, natuur-, waterwingebieden) dient zodanig te zijn dat be-
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paalde normen niet worden overschreden. In bestaande situaties dient een 
sanering plaatste vinden. 

Richtlijn 30, d 
Afbakening van stiltegebieden waarbinnen geen verkeer wordt toegelaten 

en van geluidzones waarbinnen geen bebouwing wordt toegelaten dient te 
geschieden. 

Het toenemend aantal verplaatsingen in het bijzonder per auto en de ver-
lenging van verplaatsingen vergroten de verkeersdruk en de daarmee 
gepaard gaande hinder. Zowel binnen het verkeers- en vervoerbeleid als in 
het ruimtelijk beleid dient een geringere verkeersdruk te worden nage-
streefd. 

Een verlichting van de verkeersdruk kan worden bewerkstelligd door 
doorstroming van het verkeer te bevorderen en door stimulering van mi-
lieu-vriendelijke vormen van vervoer. 

Richtlijn 31 
Spreiding van verplaatsingen in de tijd dient bevorderd te worden ter ver-

mijding van piekverkeer op bepaalde tijden; een goede spreiding van ver-
plaatsingen over het beschikbare net moet worden nagestreefd om plaatse-
lijke congesties te voorkomen. 

Richtlijn 32 
Waar mogelijk dienen milieu-vriendelijke vervoerwijzen te worden bevor-

derd. 

Richtlijn e 
Een vestigingspatroon dat tot verkorting van verplaatsingsafstanden kan 

leiden zal worden bevorderd. 

Zoals gezegd bij de hoofddoelstelling zal het verkeer en vervoer er mede 
toe moeten bijdragen dat «een gewenste sociaal-culturele en economische 
ontwikkeling wordt bevorderd». 

Verkeer en vervoer maakt persoonlijke contacten mogelijk, overwint af-
standen en bevordert daarmee gedachtenuitwisseling en het kennisnemen 
van en deelnemen aan sociaal-culturele activiteiten. Aandacht voor een aan-
vaardbare minimum-voorziening voor de ter zake van verkeer en 
vervoer en qua woon- en leefmilieu achtergestelde groepen en de dunbe-
volkte gebieden is gewenst. In bepaalde gevallen kan overdaad schaden en 
vermoedelijk zal in de toekomst hiervoor nog nadere bezinning noodzakelijk 
blijken. Vergrote mobiliteit maakt de ruimtelijke horizon wijder maar kan de 
kracht aan kleinere gemeenschappen ontnemen. Voorshands is niet duide-
lijk welke taak hierbij moet worden toebedeeld aan het verkeers- en vervoer-
beleid. De taak bij de economische ontwikkeling is in het algemeen het 
scheppen van de mogelijkheden ter ondersteuning van deze ontwikkeling, 
ten dele door te anticiperen op toekomstige ontwikkelingen en ontsluiting 
van te stimuleren gebieden. 

Richtlijn 33 
Verkeer en vervoer en de sociaal-culturele en economische ontwikkeling 

dienen op elkaar te zijn afgestemd. 

De vervoertak maakt deel uit van het economisch bestel, terwijl deze een 
onmisbare schakel daarin vormt en via dienstverlening bijdraagt in ons nati-
onaal inkomen. Een gezonde bedrijfstak is een voorwaarde voor bevorde-
ring van de economische ontwikkeling. 
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Richtlijn 34 
Een gezonde bedrijfstak vervoer dient te worden nagestreefd. 

Thans komen we tot een van de sterk in de belangstelling staande alge-
meen maatschappelijke en zelfs wereldproblemen, namelijk de uitputting 
van voorraden. Uiteraard kan Nederland alleen dit probleem niet oplossen 
maar zal wel een bijdrage daarin moeten leveren. Vandaar de noodzaak dat 
«het gebruik van schaarse grondstoffen wordt beperkt.» 

In het kader van verkeer en vervoer valt dan in het bijzonder de aandacht 
op het energieverbruik. Verkorting van verplaatsingsafstanden, verbeterde 
doorstroming van het verkeer, bevordering van milieu-vriendelijke vervoer-
wijzen, welke eerder zijn genoemd, kunnen tot een verminderd verbruik lei-
den. Verhoging van bezettingsgraden van de verschillende vervoermiddelen 
en bevordering van vervoerwijzen met een relatief gering energieverbruik 
kunnen ter zake een bijdrage leveren. 

Richtlijn 35 
Maatregelen in de sector verkeer en vervoer welke tot een grotere effecti-

viteit van het energie- (en grondstoffen) verbruik leiden moeten worden be-
vorderd. 

Inpassing van het verkeers- en vervoerbeleid in hetfinanciële kader, zodat 
«het beslag op de overheidsmiddelen wordt beperkt» zal gezien het uitge-
breid pakket aan taken en de gestelde beperking tot een aantal stringente 
richtlijnen moeten leiden. 

Van vele zijden wordt een beroep op de overheidsmiddelen gedaan, ter-
wijl in wezen de rek er uit is. Dit leidt tot een matiging allerwegen, waaraan 
ook verkeer en vervoer niet zijn ontkomen. Om ook voor de toekomst een 
goed functionerend verkeers- en vervoersysteem te kunnen waarborgen zal 
het nodig zijn de doelmatigheid van het gebruik, maar ook van de financie-
ring op te voeren. Voor de doelmatigheid geldt als richtlijn: 

Richtlijn 36 
Een doelmatig gebruik van vervoermiddelen en infrastructuur wordt na-

gestreefd. 

Gedacht kan daarbij worden aan verbetering van de bezettingsgraden van 
vervoermiddelen en een meer in de tijd gespreid gebruik van infrastructuur 
en openbare vervoermiddelen. Een te grote «leegloop», dat wil zeggen een 
te groot beslag op middelen (ook financiële) voor een te klein publiek, wordt 
voorkomen. Ook de rentabiliteit van vervoerbedrijven is daarmee gediend. 

De doelmatigheid is er eveneens een van goede onderlinge afstemming 
van de beschikbaarheid en het gebruik van de verschillende vervoerwijzen, 
afgewogen naar tijd, plaats en mede gelet op de financiële mogelijkheden, 
daarvoor is nodig: 

Richtlijn 37 
De beslissingen met betrekking tot de beschikbaarheid en het gebruik van 

verkeers- en vervoervoorzieningen en middelen dienen in onderlinge afwe-
ging te geschieden, mede gelet op de rentabiliteit van de verschillende ver-
voerwijzen. 

Ten einde de discrepantie tussen opbrengst en kosten voor de verschillen-
de vervoerwijzen niet te groot te doen zijn geldt: 

Richtlijn 38 
De maatschappelijke kosten van verkeers- en vervoervoorzieningen die-

nen in principe aan de gebruikers in rekening te worden gebracht. 
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De verwevenheid van individuele en collectieve aspecten, met name bij 
het personenvervoer, maakt een juiste toerekening van de kosten moeilijk. 
Een nadere bezinning op en bestudering van deze problematiek is wenselijk. 

Richtlijn 39 
Onderzoek naar de mogelijkheden tot een redelijke toerekening en door-

belasting van de maatschappelijke kosten van verkeers- en vervoervoorzie-
ningen aan gebruikers dient met kracht te worden voortgezet. 
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Hoofdstuk 3. Het te voeren beleid 

3. HET TE VOEREN BELEID 

3.1. Inleiding 

In dit hoofdstuk wordt geformuleerd welk beleid de ondergetekenden 
voor de komende 25 jaar noodzakelijk en gewenst achten. Plannen, maatre-
gelen en studies zullen op dit lange-termijnbeleid worden afgestemd. 

Zoals in de voorafgaande hoofdstukken is onderkend, vragen de huidige 
situatie en de groeitendens in het verkeer en vervoer om bezinning. De 
kwestie is: kunnen wij in gelijke mate als voorheen aan de vraag naar ver-
keers- en vervoervoorzieningen blijven voldoen? Moet niet op een aantal 
plaatsen en op bepaalde tijdstippen het gebruik van de auto worden gelimi-
teerd en in hoeverre is dat mogelijk? Een daarmee samenhangende vraag is 
zijn we in staat om het openbaar vervoer in stand te houden, dat bij een be-
perking van het autogebruik gewenst is? 

De opdracht waarvoor wij staan is vervat in de hoofddoelstelling van het 
verkeers-en vervoerbeleid (uitgewerkt in hoofdstuk 2): 

Het tegemoet komen aan de vraag naar vervoer van personen en goede-
ren uitsluitend voor zover de bijdrage aan het welzijn van de gemeenschap 
per saldo positief is, en wel op zodanige wijze dat: 

- de totstandkoming van een gewenste ruimtelijke structuur wordt bevor-
derd en schade aan de landbouw, het natuurlijk milieu en het landschap zo-
veel mogelijk wordt vermeden; 

- de verkeersveiligheid wordt bevorderd; 
- zoveel mogelijk voldaan wordt aan eisen te stellen aan het woon- en 

leefmilieu, bij voorbeeld betreffende parkeerhinder, uitworp van luchtver-
ontreinigende stoffen, geluidhinder en visuele hinder; 

- een gewenste sociaal-culturele en economische ontwikkeling wordt be-
vorderd; 

- het gebruik van schaarse grondstoffen wordt beperkt; 
- het beslag op de overheidsmiddelen wordt beperkt. 

Het in dit structuurschema ontwikkelde beleid en dat in de Verstedelij-
kingsnota houden nadrukkelijk verband met elkaar. De ondergetekenden zijn 
dan ook verheugd het verkeers- en vervoerbeleid te kunnen presenteren op 
een tijdstip waarop de definitieve beleidsvoornemens met betrekking tot de 
verstedelijking in discussie zijn gebracht. 

Onder de algemene lijnen van inrichtings- en spreidingsbeleid wordt in de 
Verstedelijkingsnota (par. 6.1.5) vermeld dat de groei van de mobiliteit, met 
name tussen de stadsgewesten en de landsdelen onderling (forensisme op 
lange afstand), wordt verminderd door: 

- het stimuleren van de woningbouw op daarvoor in aanmerking komen-
de plaatsen in de Randstad, ten einde te bereiken, dat de te verwachten ver-
huisstroom uit de Randstad naar Noord-Brabant en Gelderland wordt ver-
minderd; 

- onderlinge afstemming van woongelegenheid en werkgelegenheid (zo-
wel kwantitatief als kwalitatief) binnen de stadsgewesten. 

Als algemene lijnen van het stedelijk inrichtingsbeleid noemt de Verstede-
lijkingsnota (par. 6.2) voorts: 

- herstel, behoud en verbetering van het woon- en leefklimaat in de ste-
delijke gebieden, met name in verouderde woongebieden; 
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- beperking van de bevolkingsoverloop uit de steden; 
- vergroting van de keuzevrijheid bij het wonen, vooral van degenen voor 

wie de keuzevrijheid het geringst is; 
- beperking van de afstand tussen wonen en werken binnen de stadsge-

westen; 
- versterking van de levendigheid van de binnensteden; 
- vermindering van de groei van de mobiliteit binnen de stadsgewesten; 
- verbetering van de recreatiemogelijkheden binnen of in de nabijheid 

van de stadsgewesten; 
- bescherming van open ruimten en van ecologisch of landschappelijk 

waardevolle gebieden. 

Beperking van de afstand tussen wonen en werken binnen de stadsgewes-
ten wordt in de Verstedelijkingsnota (par. 6.2.4) voorgestaan door: 

- onderlinge afstemming van woongelegenheid en werkgelegenheid (zo-
wel kwantitatief als kwalitatief) binnen de stadsgewesten; 

- binnen deze stadsgewestelijke samenhang de werkgelegenheid te con-
centreren in het stadscentrum en in subcentra in de stad en voorts in de 
groeikernen binnen het stadsgewest; 

- nieuwe woongebieden op zo kort mogelijke afstand van de stedelijke 
centra tot ontwikkeling te brengen. 

De vermindering van de groei van de mobiliteit binnen de stadsgewesten 
dient, blijkens de Verstedelijkingsnota (par. 6.2.6) te worden bereikt door o.a. 

- nieuwe woon- en werkgebieden te situeren binnen fietsafstand van het 
stedelijk centrum en, waar dit niet meer mogelijk is, deze daar te situeren, 
waar een goede bediening door het openbaar vervoer met niet te grote reis-
tijden verzekerd is; 

- nieuwe woonwijken te situeren in de nabijheid van recreatief aantrekke-
lijke gebieden. 

Daarbij wordt de automobiliteit beïnvloed door: 
- beperking van het lang parkeren in de binnensteden voor andere dan de 

binnenstadsbewoners, en zorgvuldige bepaling van aantal en situering van 
kortparkeerplaatsen in de binnenstad. 

Bij het formuleren van het verkeers- en vervoerbeleid hebben de hierbo-
ven gegeven beleidslijnen uit de Verstedelijkingsnota mede als basis ge-
diend. De confrontatie van de Verstedelijkingsnota met de voor het verkeer 
en vervoer beschikbare beleidsruimte geeft in grote trekken de richting aan 
voor het verkeers- en vervoerbeleid opdat dit beleid en het verstedelijkings-
beleid elkaar zo goed mogelijk kunnen ondersteunen en zo mogelijk verster-
ken. In de bijlage B is dit beleid verkend aan de hand van drie grensalterna-
tieven: 

- het autogrensalternatief (I); 
- het openbaar-vervoergrensalternatief (II); 
- het mobiliteitbeperkend grensalternatief (III). 
Voor een uitvoerige analyse van de aspecten van deze grensalternatieven 

wordt verwezen naar genoemde bijlage. 
Bij het verkeers- en vervoerbeleid liggen de accenten op de kenmerken 

van het mobiliteitsbeperkend en het openbaar-vervoer-alternatief. In grote 
lijnen komt dat neer op: het zoveel mogelijk verminderen van de verplaat-
singsafstanden, het beperken van het autogebruik waar dit te veel hinder 
geeft, en waar nodig het treffen van voorzieningen voor openbaar vervoer 
en langzaam verkeer. 

Het korte-termijn-beleid inzake verkeer en vervoer is gegeven in het Meer-
jarenplan Personenvervoer. Daarbij is het centrale streven om vooral in de 
steden de hinder door het groeiend autogebruik te verminderen. Het lange-
termijn-beleid geformuleerd in dit structuurschema ligt in het verlengde van 
dit korte-termijn-beleid, zoals blijkt uit de confrontatie van het Meerjaren-
plan Personenvervoer en de beleidsruimte in paragraaf B.5. In paragraaf 3.3 
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zullen de bovengenoemde globale voornemens ten aanzien van het ver-
keers- en vervoerbeleid meer concreet worden uitgewerkt. 

Centraal staat in de hoofddoelstelling dat bij het voldoen aan de vraag 
naar verkeers- en vervoervoorzieningen zal worden afgewogen of de bijdra-
ge aan het welzijn van de gemeenschap per saldo positief is. Bij deze afwe-
ging zijn fundamentele vragen betreffende de vrijheid van de gebruikers en 
de rol van de overheid in het geding. 

Deze rol is afhankelijk van de aangrijpingspunten en de instrumenten, als-
mede de beleidsruimte, die de overheid ter beschikking staan om in het keu-
zeproces van de gebruikers te kunnen ingrijpen. Alvorens het beleid con-
creet uit te werken zal op dit keuzeproces nader worden ingegaan in para-
graaf 3.2. In deze paragraaf zal tevens worden nagegaan aan welke voor-
waarden en algemene eisen het te kiezen beleid zal moeten voldoen. 

Na concretisering van het beleid in paragraaf 3.3 wordt in de daarop vol-
gende paragrafen een verbijzondering gegeven naar de diverse onderdelen 
van verkeer en vervoer. 

3.2. De rol van de overheid en de aangrijpingspunten op het keuzeproces 
bij reizigers en verladers 

In bijlage A paragraaf 4.1 is uitvoerig ingegaan op het keuzeproces van rei-
zigers en verladers. Voorop staat het nut van verplaatsingen. Zij geven be-
langrijke mogelijkheden tot ontplooiing en deelname aan maatschappelijke 
activiteiten en zijn derhalve van vitaal belang voor het welzijn. Goederen-
transport is essentieel voor het functioneren van onze maatschappij. Ver-
plaatsingen van personen en goederen, het middel van vervoer, het ver-
plaatsingstijdstip, de route, zij worden alle bepaald door een sterk individu-
ele afweging van het nut van een verplaatsing met een bepaald vervoermid-
del, tegen het offer aan tijd, moeite en geld, dat daarmee gepaard gaat. Deze 
afweging vindt niet steeds even bewust plaats bij iedere verplaatsing. Vele 
verplaatsingen kennen een regelmatig patroon, bij voorbeeld de meeste 
woon-werkverplaatsingen, waardoor na de eerste afweging vrij automatisch 
een stabiele vervoermiddel", tijdstip- en routekeuze ontstaat, zolang geen in-
grijpende wijzigingen optreden in de factoren, die bij de eerste afweging een 
rol speelden. 

In dergelijke gevallen heeft de afweging van nut tegen tijd, moeite en kos-
ten een middellange-termijnkarakter. In veel andere gevallen komt de afwe-
ging van nut tegen tijd, moeite en kosten kort voor de verplaatsing tot stand 
en heeft deze dus een korte-termijnkarakter. 

Het verplaatsingenpatroon wordt sterk beïnvloed door persoonlijke om-
standigheden als leeftijd, inkomen, opleiding, belangstellingssfeer, gezin, 
woonplaats, werkplaats. Ten dele is van een wisselwerking sprake, de keuze 
van woon-, werk-, en vestigingsplaats voor ondernemers wordt mede be-
paald door de vervoermogelijkheden. Het mobiliteitspatroon in ons land is 
al met al zeer gevarieerd, samengesteld uit een groot aantal individuele be-
slissingen met zeer belangrijke sociale, culturele, economische en ruimte-
lijke facetten. 

Welke rol dient nu de overheid tegenover dit complexe geheel te spelen? 
Het zal duidelijk zijn dat een overheidsbeleid rekening zal moeten houden 
met deze complexiteit. Enerzijds is verkeer en vervoer van goede kwaliteit en 
in voldoende kwantiteit essentieel voor onze welvaart, is het een onmisbare 
schakel in de economische bedrijvigheid, en een voorwaarde voor de vrij-
heid van beweging en communicatie, die wij in de moderne maatschappij 
kennen. Eventuele maatregelen kunnen dan ook niet geïsoleerd binnen het 
terrein van verkeer en vervoer worden bezien. Zij dienen te worden beoor-
deeld in het licht van de belangen, waarden en strevingen, die aan verplaat-
singen ten grondslag liggen. Aangezien de overheid deze belangen, waar-
den en strevingen nooit voldoende kan kennen, past alleen al om deze reden 
terughoudendheid ten aanzien van overheidsingrijpen op het gebied van 
verkeer en vervoer. 
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Anderzi jds is in het voorgaande ook reeds duidel i jk geworden dat het ver-
keers- en vervoerpat roon, zoals dat zich heden ten dage manifesteert en ver-
der ontwikkel t , zulke aanzienlijke negatieve effecten kent dat overheidsingr i j -
pen vereist is. In dit spanningsveld zal het verkeers- en vervoerbeleid zijn 
weg moeten v inden. 

Dit beleid heeft in de laatste jaren onder andere in de Oriënter ingsnota 
Ruimteli jke Orden ing, in de Beleidsnota Goederenvervoer en in het Meerja-
renplan Personenvervoer (MPP), gestalte gekregen. Onmiskenbaar betekent 
dit beleid dat de overheid een zekere invloed uitoefent op het keuzeproces 
door reiziger en verlader. 

De ondergetekenden wi l len uitdrukkeli jk beklemtonen dat in hun visie de 
individuele reiziger en verlader de enigen zijn die kunnen beslissen of het 
nut van een verplaatsing zo groot is, dat dit de verplaatsing rechtvaardigt. 
De overheid kan en wi l deze beslissing niet overnemen. Zij streeft in dat op-
zicht ook geen bepaalde mobi l i te i t per indiv idu na, noch door een m a x i m u m 
aan de mobi l i te i t te stellen, noch door een m i n i m u m . Deze keuzevri jheid van 
reiziger en verlader geldt de beslissing of een verplaatsing moet worden on-
dernomen, zij geldt niet in dezelfde mate voor de wijze waarop deze ver-
plaatsing word t geëffectueerd: het vervoermiddel , het verplaatsingst i jdst ip, 
de route, de kosten. Wel iswaar zijn ook hier de voorkeuren van reiziger en 
verlader, na afweging van nut en offers, zoveel mogel i jk r icht inggevend 
voor de overheid, maar er doen zich vele omstandigheden voor, waar in de 
overheid zich genoodzaakt ziet maatregelen te treffen, die ingr i jpen op de 
keuze door reiziger en verlader van het vervoermiddel , het verplaatsingst i jd-
st ip, de route en op de door hen te betalen kosten. Deze maatregelen wor-
den getroffen o m andere belangen te beschermen of ze in het indiv iduele 
keuzeproces tot gelding te brengen. Deze andere belangen kunnen andere 
indiv iduen of groepen betreffen dan de reiziger en verlader, soms zelfs heb-
ben ze op dezelfde individuen betrekking. De automobi l is t in de binnenstad 
kan als voetganger diezelfde binnenstad als te lawaaiig en onvei l ig ervaren. 

De maatregelen kunnen een a f remming of zelfs een verbod inhouden voor 
verplaatsingen met bepaalde vervoermiddelen op bepaalde t i jden en/of 
plaatsen. Ze kunnen ook een ui tbreiding van de mogel i jkheden betekenen 
om zich door middel van een bepaalde vervoerwi jze te verplaatsen. Een 
voorbeeld hiervan is het bieden van een redelijk openbaar vervoer voor 
maatschappel i jke groepen die in hun ontp looi ingsmogel i jkheden een te gro-
te achterstand dreigen op te lopen of op plaatsen waar tegemoetkomen aan 
indiv iduele voorkeuren inzake de vervoerswijzekeuze tot te grote maat-
schappeli jke offers zou leiden. 

Met het bovenstaande is in zeer algemene zin de rol van de overheid ge-
schetst. Een voorzicht ig, genuanceerd beleid dat de individuele keuzevrij-
heid, voor zover dat mogeli jk en aanvaardbaar is, intact laat. Een beleid 
waar in de vr i jheid van de één begrensd word t door de vr i jheid van de ander. 

De beleidsruimte is beperkt. Vele sociaal-culturele ontwikkel ingen, die in 
sterke mate bepalend zijn voor de behoefte aan verkeer en vervoer, voltrek-
ken zich vri j au tonoom en onvoorspelbaar. De economische ontwikkel ing in 
Nederland is sterk afhankelijk van de mondia le ontwikkel ing. Het huidige 
ruimtel i jke patroon van activiteiten, de bestaande infrastructuur voor ver-
keer en vervoer en de plannen die ui tvoer ingsr i jp zijn, waarvoor de belang-
rijkste beslissingen reeds zijn genomen, betekenen een belangri jke beper-
king van de vr i jheidsgraden. De budgettaire ru imte is vanwege de zorg voor 
vele andere belangen beperkt. 

In het MPP is reeds vermeld dat het verkeers- en vervoerbeleid genuan-
ceerd moet zi jn, stap voor stap vo rm moet kr i jgen, f lexibel moet zijn in ont-
wikkel ing en integraal van aanpak. Een genuanceerd beleid w i l zeggen dat 
rekening word t gehouden met regionale en lokale karakteristieken van ver-
keer en vervoer en ruimtel i jke ordening. Hoe voor de stadsgewesten, voor 
de steden en stadsdelen en voor de landelijke gebieden het te voeren beleid. 
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hoewel op dezelfde doeleinden gericht, toch in uitwerking kan verschillen 
blijkt al uit de verkenning van de beleidsruimte in bijlage B. 

Dat het beleid stap voor stap gerealiseerd moet worden betekent dat tij-
dens de uitvoering een evaluatie moet plaatsvinden. Er zijn immers vele on-
zekerheden in de effecten die verkeers- en vervoervoorzieningen, verkeers-
regulerende maatregelen of ingrepen in de ruimtelijke ordening op het ge-
hele maatschappelijke gebeuren hebben. 

Tijdens de beleidsuitvoering moet derhalve bezien worden of de genomen 
beslissingen het verwachte effect hebben gehad. Zo nodig moet worden bij-
gestuurd alvorens de volgende stap wordt gezet. Dit betekent dat de be-
leidsformulering voldoende flexibel moet zijn om slagvaardig te kunnen re-
ageren. Het beleid moet voorts integraal van aanpak zijn. Dat betekent dat 
het verkeers- en vervoerbeleid moet worden gevoerd in samenhang met an-
dere sectoren en facetten van beleid en wel in het bijzonder met de ruimte-
lijke ordening, de zorg voor het milieu en de sociaal-economische en cultu-
rele ontwikkeling. Binnen het verkeers- en vervoerbeleid moeten de vervoer-
wijzen en -soorten integraal behandeld worden; openbaar vervoer, autover-
keer en fietsverkeer, personenvervoer en goederenvervoer moeten onder 
gebruikmaking van hun specifieke mogelijkheden en eigenschappen hun 
functie binnen het verkeers- en vervoerstelsel kunnen vervullen. 

Onze gecompliceerde maatschappij leent zich niet voor eenzijdige maatre-
gelen, het beleid moet dan ook tot uitvoering gebracht worden in een sa-
menhangend pakket van maatregelen. 

In bijlage A, paragraaf 4.2 is aangegeven welke aangrijpingspunten op het 
keuzeproces van reiziger en verlader voor het overheidsbeleid globaal kun-
nen worden onderscheiden. 

Het betreft: 
- de ruimtelijke ordening; 
- de geldelijke offers; 
- de wetgeving, reglementering en voorlichting; 
- de beschikbaarheid en kwaliteit van de verbindingen. 

Zoals gezegd moet in het verkeers- en vervoerbeleid van al deze aangrij-
pingspunten gebruik worden gemaakt met een samenhangend pakket maat-
regelen. Wijzigingen in het verkeers- en vervoerpatroon zullen ten dele on-
voorziene reacties in de maatschappij teweeg brengen, waardoor terugkop-
pelingen op het beleid en uitbreiding van het beleidsinstrumentarium nodig 
kunnen worden. 

De ruimtelijke ordening als aangrijpingspunt van overheidsbeleid vindt 
reeds zijn weerspiegeling in de onderlinge ondersteuning van versiedelij-
kingsbeleid en verkeer en vervoer. In paragraaf 3.1 zijn de belangrijkste ele-
menten beklemtoond; voorts moge verwezen worden naar de Verstedelij-
kingsnota. 

In het volgende zal bij de concretisering van het beleid op dit aangrijpings-
punt worden teruggekomen. 

De hoofddoelstelling van het verkeers- en vervoerbeleid brengt mede, dat 
het wenselijk is de gebruikers van het verkeers- en vervoerstelsel te confron-
teren met de door hen aan de gemeenschap veroorzaakte kosten. Hierbij 
kunnen het openbare en het particuliere personenvervoer niet los van elkaar 
worden gezien. De geldelijke offers van autobezitters zijn in belangrijke mate 
gekoppeld aan het bezit van de auto en niet aan de mate waarin en de tijd en 
de plaats waarop de auto wordt gebruikt. De geldelijke offers voor het ge-
bruik van het openbaar vervoer staan in een rechtstreekse relatie tot de om-
vang van het gebruik of zijn indirect daarmee verbonden (zoals bij abonne-
menten). 

Een en ander beperkt de mogelijkheden om gebruikers van het verkeers-
en vervoerstelsel op een zelfde wijze te confronteren met de door hen ver-
oorzaakte kosten. 
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In het Meerjarenplan Personenvervoer is reeds aangekondigd, dat een 
studie wordt verricht naar de mogelijkheden tot differentiatie van de heffin-
gen op het autoverkeer door invoering van een congestieheffing op bepaal-
de tijden en plaatsen. Ten slotte wordt opgemerkt dat het niveau van de hef-
fingen en tarieven mede afhankelijk is van toekomstige ontwikkelingen, zo-
als de ontwikkeling van de economie en van het financiële prijsbeleid van de 
rijksoverheid. Het concrete beleid ten aanzien van de geldelijke offers zal 
derhalve in de opeenvolgende meerjarenplannen moeten worden neerge-
legd en in dit structuurschema niet verder besproken worden. 

Het onderhavige structuurschema werkt vooral de ruimtelijke consequen-
ties van het verkeers- en vervoerbeleid uit. Hierom en omdat in de afgelopen 
jaren in diverse kaders, met name het Meerjarenplan Personenvervoer, 
nieuwe wetgeving en reglementering op het gebied van verkeer en vervoer 
is aangekondigd en dergelijke meerjarenplannen daarvoor ook het geschikte 
kader lijken, wordt in dit structuurschema verder nauwelijks meer aandacht 
aan wetgeving en reglementering besteed. Hetzelfde geldt voor voorlichting 
en verkeersonderricht. Ook voor de lange termijn zijn zij natuurlijk van be-
lang, maar zij dienen steeds voort te vloeien uit de actuele behoefte. Met be-
trekking tot het verkeersonderricht wordt ten overvloede erop gewezen dat 
hiermede zo vroeg mogelijk op de scholen dient te worden aangevangen. 

De beschikbaarheid en kwaliteit van verbindingen biedt veel meer dan de 
geldelijke offers en wetten, reglementen en voorlichting mogelijkheden tot 
het formuleren van het verkeers- en vervoerbeleid op lange termijn. Ditaan-
grijpingspunt is ruimtelijk ook het meest relevant. Het zal in de volgende pa-
ragrafen worden geconcretiseerd. Bij deze concretisering zal onderscheid 
worden gemaakt in enerzijds investeringen in nieuwe infrastructuur en an-
derzijds de dienstverlening en het kwaliteitsniveau op de gehele infrastruc-
tuur. Verder wordt een onderscheid gemaakt tussen door het Rijk zelf te tref-
fen voorzieningen en voorzieningen, die in eerste instantie tot de zorg van 
lagere overheden behoren. 

3.3. Het concrete beleid: structuur en integrale benadering 

Zoals gezegd zal in deze en de volgende paragrafen de concretisering van 
het beleid vooral gericht zijn op de infrastructurele voorzieningen en de kwa-
liteit van de verbindingen, daaronder begrepen de kwaliteit van de dienst-
verlening in verkeer en vervoer. 

In dit verband mag vastgesteld worden dat reeds veel werd gedaan door 
de overheid ten behoeve van verkeer en vervoer in Nederland. Er is een uit-
stekend net van spoorwegen, met een doelmatig stelsel van intercitydien-
sten en stopdiensten. Er is een wijd vertakt net van streekvervoer, stadsge-
westelijk en stedelijk openbaar vervoer. Zowel in de uitbreiding als de verbe-
tering van het spoorwegennet en het stadsgewestelijk openbaar-vervoernet 
worden door de overheid grote bedragen geïnvesteerd. Door een aanzienlij-
ke bijdrage in de exploitatiekosten van het openbaar vervoer zorgt de over-
heid ervoor, dat trein, tram en bus waarlijk openbaar vervoer zijn en blijven, 
dat wil zeggen vervoer bieden voor een redelijke prijs. 

Er is voorts een uitstekend net van autosnelwegen in Nederland. Met de 
nieuwe wegen, die in aanleg of voorbereiding zijn wordt een infrastructuur 
voor het autoverkeer geboden, die alle grotere en vele kleine steden met el-
kaar verbindt. De bouw van dit autosnelwegennet heeft ertoe geleid, dat het 
oude wegennet in de landelijke en stedelijke gebieden voor een groot deel 
van doorgaand autoverkeer is ontlast, zeer ten gunste van de verkeersveilig-
heid. Hoewel ons land in vergelijking met andere landen over een groot aan-
tal fietspaden en fietsvoorzieningen beschikt moet in de toekomst aan de 
verbetering en uitbreiding hiervan nog veel aandacht worden gegeven. 
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Het beleid in ons land word t derhalve gekenmerkt door grote zorg en in-
spanning van de kant van de overheid zowel voor het openbaar als het part i-
cul ier vervoer. 

Het beleid vertoont, hoewel gestoeld op dezelfde doelstel l ingen, in uitwer-
king grote verschil len naar aard van het gebied. Om die reden word t thans, 
voorafgaande aan een ui tvoerige beleidsformuler ing per onderdeel van de 
sector verkeer en vervoer, een korte beschouwing gegeven voor de onder-
scheiden geografische gebieden. 

3.3.1. Grofe stadsgewesten 

In dit structuurschema word t in het voetspoor van de Verstedeli jkingsnota 
(blz. 87) onder stadsgewesten verstaan: een gespreid samenstel van een of 
meer grote centra (steden of agglomeraties) met omr ingende kleinere ker-
nen, die door hun vele onder l inge relaties één funct ioneel geheel vo rmen. 

In de grote stadsgewesten kan, zoals in de meeste soortgel i jke stedeli jke 
concentraties elders in de were ld , onderscheid worden gemaakt tussen ge-
bieden met verschi l lende kenmerken. Er is het hoofdcentrum met een 
opeenhoping van activi tei ten, een naar verhouding groot deel van de stede-
lijke verplaatsingen richt zich daarop. Ruimtegebrek vereist hier een ingr i j -
pend en minut ieus verkeers- en vervoerbeleid met een sterke nadruk op het 
openbaar vervoer, op voorzieningen voor lopen en f ietsen en op een zorg-
vuldige verdel ing van parkeerruimte tussen kortparkeerders en binnenstad-
bewoners. 

Rondom het hoofdcentrum ligt een schil van zeer dichte, vaak 19e-eeuwse 
bebouwing waarbi j de woonfunct ie overheerst, maar waar tevens met het 
centrum verbonden activiteiten hun plaats hebben. Evenals in het centrum 
is ook hier de openbare ru imte relatief beperkt en is het stratenpatroon niet 
op het hedendaagse autoverkeer afgestemd. In de gebieden buiten deze 
schi l , vaak gegroepeerd rond subcentra, is doorgaans voldoende ru imte 
voor het autoverkeer. 

Op grond van deze stadsopbouw en problematiek kan het verkeers- en 
vervoerbeleid in deze stadsgewesten nader worden gepreciseerd als zijnde 
gericht op: 

- het behouden of versterken van de functies van de hoofdcentra en 
voorts van economische, culturele, recreatieve en andere functies elders in 
het stadsgewest, die van belang worden geacht voor het gewenste stedeli j-
ke niveau; 

- de verbetering van de leefbaarheid van vooral de oudere w o o n - en ver-
bl i j fsgebieden; 

- verbeter ing van de vei l igheid in het bijzonder voor het langzame ver-
keer. 

Bij dit alles geldt wel het streven naar een zo gering mogel i jk beslag op de 
overheidsmiddelen. 

Als gevolg van het ruimtebeslag en de hinder die de auto veroorzaakt, kan 
in de hoofdcentra en de oudere woongebieden daaromheen, alsmede in de 
toeleidende (hoofd)straten alleen aan bovengenoemde ui tgangspunten 
worden voldaan als de behoefte om zich in die gebieden per auto te ver-
plaatsen word t verminderd. Dit geldt met name op t i jden dat de verkeers-
druk groot is, met dien verstande dat ten aanzien van het z.g. essentiële au-
toverkeer (winkelend bezoek, goederenvervoer en zakelijk verkeer) voldoen-
de bereikbaarheid van de binnenstad alsmede voldoende parkeeraccommo-
datie van groot belang zijn voor het funct ioneren van de binnenstad. 

De ter beschikking te stellen wegcapaciteit en het parkeerbeleid zullen ge-
richt moeten zijn op deze behoeftebeperking, evenals de te treffen voorzie-
ningen voor het openbaar vervoer en het langzame verkeer. Deze voorzie-
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ningen beogen compensatie van verlies aan verplaatsingsmogelijkheden 
per auto, in het bijzonder door vergroting van de doorstroming, de regel-
maat, de frequentie en de netlengte van het openbaar vervoer en het maken 
van afzonderlijke, rechtstreekse (brom)fietsverbindingen naar de buitenwij-
ken. Het taxivervoer neemt in dit stelsel een numeriek bescheiden maar 
functioneel belangrijke plaats in: het biedt aanvullend openbaar vervoer 
naar plaatsen, voor personen en in omstandigheden, waar de lijndiensten 
niet adequaat in de vervoerbehoefte kunnen voorzien. In het Meerjarenplan 
Personenvervoer is uitvoeriger aangegeven welk beleid door de overheid 
terzake van het taxivervoer wordt gevoerd. 

In een samenhangend pakket maatregelen passen tevens geldoffers door 
de gebruikers van auto's. Zo nodig en zo mogelijk zullen in en om de hoofd-
centra systemen van prijsmechanisch parkeren en rijden worden ingevoerd. 
Voorts past in een dergelijk beleid het zoveel mogelijk variabel maken van 
de autokosten. Overigens zal nader moeten worden bezien in hoeverre der-
gelijke systemen via een (verdere) verslechtering van de concurrentie-posi-
tie van deze hoofdwinkelcentra ten opzichte van stadsdeelcentra en perifere 
detailhandelsvestigingen aanleiding geven tot ongewenste neveneffecten. 

De verkeersdruk kan voorts indien dit doelmatig blijkt te zijn worden ver-
licht door gezamenlijk rijden (car-pooling) en werktijdspreiding te bevorde-
ren. Terwille van de leefbaarheid en daarmede van het behoud van de 
woonfunctie van de steden zal een herinrichting van het stedelijke gebied 
worden doorgevoerd met voldoend grote verblijfsgebieden en specifieke 
verkeersruimten rekening houdend met de bereikbaarheid van de centra. In 
het bijzonder wordt daarbij gedacht aan de oudere dicht bebouwde woonge-
bieden. De druk van het verkeer moet daar verminderen door openbaar ver-
voer en langzaam verkeer een belangrijker plaats in het verplaatsingspa-
troon te laten innemen. 

Ook in de nieuwere stadsdelen, waar wel voldoende ruimte is maar de in-
richting te wensen overlaat, zal eveneens naar versterking van de erffuncties 
in verblijfsgebieden worden gestreefd. Wel zal de auto hier een relatief be-
langrijke plaats in het verplaatsingspatroon behouden. In deze stadsdelen 
zullen vooral voorzieningen ter verbetering van de verkeersveiligheid van 
het langzame verkeer getroffen worden. 

Bij de verdeling naar verblijfsgebieden en verkeersruimten zal in het bij-
zonder worden getracht barrièrewerking zoveel mogelijk te vermijden res-
pectievelijk de gevolgen hiervan te bestrijden, alsook de visuele verstoring, 
geluidhinder, trillinghinder en luchtverontreiniging. Grootschalige voorzie-
ningen voor auto of openbaar vervoer, kaalslag en doorbraken zullen zo 
enigszins mogelijk worden vermeden. 

De verkeersafwikkeling op interlokale wegen, die deel uitmaken van het 
stadsgewestelijke wegenstelsel, zal, waar nodig en uit een oogpunt van ver-
keersveiligheid toelaatbaar, worden afgestemd op de terughoudendheid die 
voor de auto in steden geldt. Aan de inpassing van deze wegen in het stede-
lijk milieu zal grote zorg worden besteed, met name als het gaat om geluid-
hinder, trillinghinder, luchtverontreiniging en belasting van daarop aange-
sloten wegen en straten. 

3.3.2. Middelgrote en kleine steden 

Deze steden onderscheiden zich van de grote stadsgewesten doordat de 
problemen van ruimtegebrek en verkeersoverlast er in het algemeen gerin-
ger zijn, of althans relatief gemakkelijker zijn op te lossen. De problemen lig-
gen in de sfeer van de noodzaak tot herinrichting van vele woon- en ver-
blijfsgebieden en het verhogen van de verkeersveiligheid. 

Het centrum en de aangrenzende oudere stadsdelen zijn minder uitge-
strekt en meestal ook minder dicht bebouwd dan in de grote stadsgewesten. 
De afstanden kunnen er doorgaans door de (brom)fiets worden overbrugd, 
terwijl autogebruik minder bezwaren ontmoet. De noodzaak tot versterking 
van de centrumfunctie door het openbaar vervoer is dan ook niet aanwezig. 
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Het openbaar vervoer behoudt zijn aanvullend karakter en dient ten gerieve 
van degenen die niet zelf of als passagier over een auto of fiets kunnen be-
schikken. 

Het terugdringen van de onveiligheid voor met name het langzame ver-
keer zal in deze steden een hoofdthema van het verkeers- en vervoerbeleid 
blijven. De kwaliteit van de te bieden infrastructuur en de dienstverlening za I 
dan ook in de eerste plaats gericht zijn op aantrekkelijke en veilige voorzie-
ningen voor het langzame verkeer. In het bijzonder geldt dit voor de verbin-
dingen met de centra, scholen, recreatieve voorzieningen en concentraties 
van werkgelegenheid. 

Bij het treffen van voorzieningen ten behoeve van het autoverkeer zal de 
leefbaarheid van de betrokken stedelijke gebieden prevaleren, daaronder 
begrepen de veiligheid. Ook in deze steden zal waar nodig een herinrichting 
naar woon- en verblijfsgebieden en verkeersruimten ter hand worden geno-
men. 

3.3.3. Landelijke gebieden 

In deze gebieden met geringe bevolkingsdichtheid, waar herkomsten en 
bestemmingen van het verkeer een grote spreiding vertonen en waar ruinv 
tenood niet dwingt tot beperking van het particuliere verkeer, zijn de fiets, de 
bromfiets en de auto de meest in aanmerking komende vervoermiddelen 
voor het overgrote deel van de bevolking. Het openbaar vervoer kan hier 
slechts een beperkte rol vervullen mede omdat door de geringe vervoers-
vraag het voorzieningenniveau veelal slechts aan minimaal te stellen nor-
men kan voldoen. Wanneer door de lagere overheden een beleid vastge-
steld wordt ten aanzien van de ontwikkeling van kleine kernen dienen daar-
bij mede de gevolgen voor het verkeer en vervoer in beschouwing genomen 
te worden. Een wederzijdse afstemming van kernenpatroon en streekver-
voer is dan ook noodzakelijk. Dit betekent dat bij het vaststellen van het lij-
nenpatroon en het voorzieningenniveau rekening gehouden wordt met de 
kernen-hiërarchie. Dat wil zeggen met de functie die dorpen en steden heb-
ben ten opzichte van hun omgeving, bijvoorbeeld voor wat betreft onder-
wijsvoorzieningen, winkelapparaat, werkgelegenheid. 

De onveiligheid voor het langzame verkeer en het feit dat de (brom)fiets 
nog steeds als vervoermiddel in de landelijke gebieden een belangrijke func-
tie vervult, doen voor het beleid de nadruk vallen op de aanleg van afzonder-
lijke (brom)fietspaden. In deze gebieden dienen bij het treffen van voorzie-
ningen aan het wegennet en voor het openbaar vervoer belangen van land-
bouw, landschap en natuurlijk milieu en het belang van ontsluiting voor de 
recreatie zorgvuldig te worden afgewogen. In de kleine kernen zal de aan-
dacht vooral gericht zijn op een verhoogde veiligheid en het behoud van een 
goed leefmilieu. Bij het verschaffen van infrastructuur zullen, met name in 
de buurt van steden, impulsen welke tot suburbane ontwikkelingen kunnen 
leiden zoveel mogelijk worden vermeden. Verkeer en vervoer op platte-
landswegen (niet-planwegen) zal worden behandeld in het structuurschema 
voor de landinrichting. 

3.3.4. Het nationale hoofd- en spoorwegennet 

De hoofdwegen en spoorwegen liggen weliswaar voornamelijk in lande-
lijk gebied, maar zij vervullen in de eerste plaats een functie als verbinding 
van landsdelen, steden, stadsgewesten en andere activiteitencentra van ons 
land onderling en met het buitenland. 

De beschouwingen in bijlage B hebben tot de conclusie geleid dat beper-
king van het autogebruik weinig invloed heeft op het verkeer op hoofdwe-
gen buiten de stedelijke gebieden en de stadsgewesten. Van een dergelijke 
beperking is evenwel voor het verkeer op hoofdwegen in en om de stadsge-
westen wel een invloed te verwachten. Of en in welke mate van een lagere 
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verkeersintensiteit dan bij een t rendmat ige groei op de hoofdwegen in en 
o m steden en stadsgewesten sprake kan zi jn, zal in sterke mate afhangen 
van de concret isering door de gemeentel i jke overheden van het in het struc-
tuurschema aangegeven beleid. Bij deze beschouwing is er rekening mee 
gehouden dat op lange afstanden de trein steeds een aantrekkelijk alterna-
tief voor de auto zal bl i jven. 

Het huidige intercitynet van de NS zal worden gehandhaafd en behoeft 
slechts een enkele ui tbreiding of verbeter ing. De aanvul lende funct ie van de 
spoorwegen in het streek- en stadsvervoer bli jft gewaarborgd door handha-
v ing van bestaande stopdiensten. Voor bepaalde «perifere» spoorverb ind in-
gen zal vervanging door busl i jnen worden overwogen. 

Bij het autosnelwegennet kan worden volstaan met een beperkt aantal 
n ieuwe verb ind ingen, met daarnaast verhoging van de capaciteit op een 
aantal plaatsen. 

Ui tbreid ingen van het spoor- en hoofdwegennet zullen slechts na zorgvul-
d ig afwegen van de voor- en nadelen tot stand worden gebracht. Daarbij zal 
zowel op de functie voor het personenvervoer als op die voor het goederen-
vervoer worden gelet. Aan de integratie van het streekvervoer, het stadsver-
voer en het spoorvervoer zal bi jzondere aandacht worden geschonken. Het-
zelfde geldt voor de onderdelen van het lokale en regionale wegenstelsel in 
relatie tot het hoofdwegennet en het spoorwegnet . Ook zal bij het penetre-
ren van het hoofdwegennet in de stadsgewesten aan de integratie met het 
openbaar vervoer (parkeer en laat je rijden) bi jzondere aandacht worden ge-
geven. Voorts moet er een goede afs temming zijn van de capaciteit van het 
hoofdwegennet en de mogel i jkheden tot opvang van het toeleidende ver-
keer door de plaatselijke infrastructuur. 

3.3.5. Verkeers- en vervoerplannen 

In het kader van het integraal funct ioneren van alle vervoerwi jzen en van 
verkeer en vervoer in aan elkaar grenzende gebieden met een verschi l lende 
verkeers- en vervoerstructuur is een belangri jke r icht l i jn: dat verkeers- en 
vervoerplannen voor deze integratie een waarborg dienen te geven, ge-
bruikmakend van de specifieke eigenschappen van elke vervoerwi jze en van 
de mogel i jkheden tot een goede onder l inge aanslui t ing. 

Deze richtl i jn houdt voor verkeers- en vervoerplannen niet alleen integra-
tie van nieuwe voorzieningen met het bestaande net in , maar tevens een zo 
goed mogeli jk funct ioneren van elke vervoerwi jze binnen het totaal van be-
staande voorzieningen. In het Meerjarenplan Personenvervoer zijn reeds 
een aantal van de daarbi j toe te passen middelen genoemd. 

Het stedelijk en stadsgewestel i jk verkeers- en vervoerbeleid moet passen 
in een integrale benadering van de stedelijke inr icht ing, waarbi j rekening is 
gehouden met de mogel i jkheden van verkeer en vervoer. Elke stad en elk 
stadsgewest is op zich uniek en heeft verschi l lende doelstel l ingen en be-
hoeften ten aanzien van zijn ontwikkel ing en ruimtel i jke inr icht ing. Elke stad 
en elk stadsgewest moet, binnen de bestaande mogel i jkheden, vri j zijn een 
oplossing voor de verkeers- en vervoerproblemat iek te kiezen, die het best 
bij zijn behoeften en doelstel l ingen past. Een goede afs temming tussen het 
door de steden en stadsgewesten gewenste beleid en het verkeers- en ver-
voerbeleid van de Regering dient plaats te v inden. De verkeerscirculatieplan-
nen voor de steden zijn bij uitstek het middel o m tot integratie van alle maat-
regelen en voorzieningen te komen voor een zo goed mogel i jk gebruik van 
het bestaande verkeers- en vervoerstelsel. Een verbeter ing van de situatie 
met betrekking tot de mi l ieuverontre in ig ing en een verbeter ing van de ver-
keersleefbaarheid dient tevens een opgave te zijn voor het verkeerscircula-
t ieplan. Voor een aantal gemeenten is, in het kader van de procedure tot 
overname van openbaar-vervoertekorten, reeds een verkeerscirculatieplan 
ontvangen. Voor grotere steden (met bij voorbeeld meer dan 100 000 inwo-
ners) kunnen voor de lange termi jn verkeers- en vervoerplannen niet wor-
den gemist. 
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Zoals in het Meerjarenplan Personenvervoer is toegelicht, wil de eerste 
ondergetekende de gemeentebesturen steunen door bijdragen in bepaalde 
verkeers- en vervoervoorzieningen. Ingediende verkeerscirculatieplannen, 
plannen voor verkeers- en vervoerprojecten en bedrijfsplannen voor het lo-
kale openbaar vervoer zullen de basis vormen voor onderlinge afstemming 
van gemeentelijk en rijksbeleid. Ook bijdragen in de uitvoering van demon-
stratieprojecten kunnen de concretisering van het beleid ondersteunen. 

De in de stadsgewesten beschikbare en nog aan te leggen of uit te breiden 
infrastructuur dient te worden beheerd overeenkomstig de richtlijnen van 
het integrale verkeers- en vervoerbeleid. Voor deze gebieden dienen derhal-
ve verkeers- en vervoerplannen te worden opgesteld, waarvan eventuele 
verkeerscirculatieplannen deel kunnen uitmaken. 

3.4. Het goederenvervoer 

Het goederenvervoer te land, ook wel aangeduid als «inland transport», 
kan geschieden over de weg, per spoor, per binnenschip en door buisleidin-
gen. 

Aan het vervoer per binnenschip en door buisleidingen zijn afzonderlijke 
structuurschema's gewijd, zodat deze vervoertechnieken hier slechts zullen 
worden behandeld voor zover dit nodig mocht zijn om een beeld te verkrij-
gen van het inland transport in zijn totaliteit. 

De keuze van de vervoertechniek is in principe voorbehouden aan de ver-
lader. 

Gegeven de aard en de massaliteit van de te vervoeren goederen zal iede-
re verlader die vervoertechniek trachten te kiezen die voor hem zowel uit 
hoofde vah de kosten als uit hoofde van de verlangde kwaliteit van de ver-
voerprestatie optimaal is. 

Historische ontwikkelingen, natuurlijke omstandigheden, verkeerstechni-
sche en planologische criteria etc. beperken het aantal mogelijke vervoer-
verbindingen. 

Van oudsher vestigen bedrijven zich op plaatsen die goed bereikbaar zijn, 
derhalve in de omgeving van auto-, water- en spoorwegen. Ten einde te ko-
men tot een verantwoord vestigingsbeleid is het dus noodzakelijk, dat in-
zicht wordt gegeven in deze bereikbaarheid. 

□ In kaart nr. 1a van dit structuurschema is aangegeven over welke lijnen 
gedurende de komende decennia goederenvervoer per spoor mogelijk zal 
zijn. 

Met nadruk moet er op worden gewezen dat deze mogelijkheden alleen 
zullen kunnen worden gerealiseerd dan wel gehandhaafd, wanneer het be-
lang zo groot is dat de verladers bereid zijn de kosten van dit vervoer voor 
hun rekening te nemen. Verladers of groeperingen van verladers zullen 
daartoe contracten met de NV Nederlandse Spoorwegen moeten sluiten. 

Bij het heropenen van lijnen voor het goederenvervoer per spoor zal aan-
dacht worden besteed aan de hierdoor optredende geluidhinder. Per betrok-
ken spoorlijn zal hiernaar een onderzoek plaatsvinden en zullen zo mogelijk 
maatregelen worden getroffen. 

In bijzondere gevallen kunnen ook naar niet op de kaart opgenomen plaat-
sen vervoervoorzieningen per spoor worden geboden. Is vestiging van een 
bedrijf nabij een spoorwegstation of -aansluiting niet mogelijk dan kan, bij 
vestiging elders, worden onderzocht of daar een speciale spoorlijn kan wor-
den aangelegd. 

□ Voor een dergelijke speciale spoorlijn zullen wel de totale kosten met 
aansluiting moeten worden gedragen door de betrokken bedrijfsvestiging. 
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Vervoer per spoor is slechts voor een beperkt aantal plaatsen in ons land 
mogelijk, maar dit geldt ook voor vervoer per binnenschip. In verband daar-
mee zijn aan de vestiging van bedrijven met een massaal vervoer beperkim 
gen opgelegd; dergelijke beperkingen hebben steeds gegolden. 

Voor niet-massa-goed geldt deze geografische beperking van de reik-
wijdte van het spoorwegvervoer niet, in verband met de mogelijkheden van 
overlading. Interessant is deze wijze van vervoer vaak pas wanneer de goe-
deren geladen zijn in vervoermiddelen die in hun geheel op een spoorwagen 
kunnen worden geplaatst en vervoerd. De belangrijkste vormen van dit ge-
combineerd vervoer zijn de containers en opleggers of aanhangwagens die 
op spoorwagens kunnen worden geplaatst. De mogelijkheid van nieuwe 
vormen van gecombineerd vervoer in de toekomst blijft aanwezig. 

Bij een zekere massaliteit van het vervoer biedt gecombineerd vervoer per 
trein over lange afstand kostenvoordelen boven de vrachtauto, alsmede een 
geringere milieubelasting. Niet onder alle omstandigheden verdient gecom-
bineerd vervoer voorkeur boven vervoer geheel per vrachtauto. De trajecten 
aan het begin en het eind zullen veelal toch per vrachtauto afgelegd moeten 
worden, de overlaadstations eisen voorts veel ruimte, werken niet geluid-
loos en vragen veelal continubezetting. 

Het vervoer van gespreide wagenladingen eist veel tijd en is nogal kost-
baar door het noodzakelijke rangeren. Gecombineerd vervoer met tussen-
tijdse herschikking van de ladingen kan, ook voor vervoer tussen aan spoor-
lijnen gelegen plaatsen, voordelen hebben boven gespreide wagenladin-
gen. 

Gecombineerd vervoer wordt pas aantrekkelijk als men containers, opleg-
gers, o.d. met gesloten treinen over een vrij lange afstand kan vervoeren. 
Het plaatsen van containers op spoorwagens en vervolgens behandeling als 
gespreide wagenlading zal zowel uit een oogpunt van kosten als van kwali-
teit bijna altijd onderdoen voor doorgaand vervoer per vrachtauto. Om de 
installaties van overlaadstations op bevredigende wijze te kunnen benutten 
moeten daar een aantal treinen met verschillende bestemmingen vertrek-
ken. Gezien de geografische situatie van Nederland is het tot stand komen 
van doorgaande verbindingen voor gecombineerd vervoer niet alleen af-
hankelijk van de overheid en de vervoerbedrijven in Nederland, maar ook 
van die in het buitenland. 

Het Nederlands Economisch Instituut kwam in het kader van het integrale 
verkeers- en vervoeronderzoek tot de conclusie dat omstreeks 1990 in Ne-
derland plaats zou zijn voor binnenlandse eindstations voor gecombineerd 
vervoer, buiten de grote zeehavens, ten getale van uiteindelijk 2 è 4, uitslui-
tend gebaseerd op vervoer over zee. Het overige containervervoer zal de le-
vensvatbaarheid van deze eindstations nog verder kunnen vergroten. 

□ Met de mogelijkheid van het tot stand komen van overlaadstations in het 
binnenland voor gecombineerd vervoer moet rekening worden gehouden. 
Voorlopig wordt gedacht aan een drietal lokaties, te weten: Zwolle, Roosen-
daal en Blerick. 

Gebruik kan hierbij gemaakt worden van de ruimte die tot dusverre is in-
genomen door rangeerstations van de NS. Daarbij is aansluiting op het in-
terlokale wegennet mogelijk zonder al te hinderlijke passages door bebouw-
de kommen. Voorde periode na 1990 kunnen wellicht nog enkele andere lo-
katies in overweging worden genomen hierover is thans nog geen uitspraak 
mogelijk. 

Wat de overlaadstations voor gecombineerd vervoer in de zeehavens be-
treft, verdient concentratie op één plaats voor verlading per spoor de voor-
keur. Het verdient aanbeveling met name voor de Rotterdamse haven, na te 
gaan in hoeverre het vertrek van de containertreinen is te centraliseren. 

Voor het vervoer van kleinere zendingen, zogenaamd stukgoed, bestaan 
thans in Nederland twee systemen: 

het vervoernet van Van Gend en Loos, waarbij het vervoer door één on-
derneming wordt verzorgd; 
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het net van geregelde vrachtautodiensten, waarin afzonderlijke onderne-
mingen met elkaar samenwerken. 

Vervoer van stukgoed vereist bijna steeds overlading. Daarbij is het ge-
wenst te beschikken over een aantal strategisch goed gelegen overlaadstati-
ons of bodecentra met goede aansluiting op het hoofdwegennet en/of het 
spoorwegnet. De overlaadstations van Van Gend en Loos zijn bijna alle per 
spoor bereikbaar. De capaciteitsbehoefte zal bepalend moeten zijn voor aan-
tal, omvang en spreiding van dergelijke stations. 

Het geregelde vervoer van stukgoed maakt slechts een zeer gering deel uil 
van het totale goederenvervoer over de weg. Het ongeregeld beroepsver-
voer over de weg en het eigen vervoer nemen te zamen het leeuwedeel van 
het wegvervoer voor hun rekening, dit vervoer geschiedt vrijwel zonder over-
lading. 

Groepering en overslag via vervoercentra, waarvan er in Nederland reeds 
enkele zijn en waarvoor in sommige regio's plannen worden ontwikkeld, 
bieden uit ruimtelijk oogpunt en vervoer-economisch gezien voordelen. Een 
landelijk systeem van vervoercentra, waarbij ook de voorraadvormingsfunc-
tie van de verladende bedrijven kan worden overgenomen en die zowel over 
de weg, het water en de rail bereikbaar zijn voor het goederenvervoer, wordt 
zeer aantrekkelijk geacht. Alleen door een zeer hechte samenwerking tussen 
centrale overheid, regionale en gemeentelijke autoriteiten en het vervoeren-
de en verladende bedrijfsleven kunnen vervoercentra tot ontwikkeling wor-
den gebracht. 

□ Alvorens tot de ontwikkeling van vervoercentra van zekere omvang kan 
worden overgegaan, dient nog een diepgaand onderzoek ter zake te worden 
verricht, ondanks het niet onaanzienlijk aantal reeds gemaakte studies. 

Het vervoer van goederen binnen Nederland, voor zover geen doorvoer, 
sluit aan bij activiteiten elders in het Nederlandse bedrijfsleven. Doorvoer 
blijft nagenoeg beperkt tot een activiteit binnen de vervoersector. Het betreft 
in het algemeen over zee aangevoerde goederen die via ons land naar het 
achterland worden gebracht. De geografische ligging van ons land brengt 
met zich mee dat doorvoer van goederen tot een belangrijk onderdeel van 
onze economie is uitgegroeid en van grote betekenis is voor het achterland 
in Europa. Uit de doelstelling van het verkeers- en vervoerbeleid vloeit ech-
ter voort dat het niet vanzelfsprekend is dat aan elke vraag naar doorvoer 
van goederen tegemoet wordt gekomen. Zijn de negatieve aspecten van 
doorvoer voor onze volkshuishouding groter dan de voordelen, dan zal in 
Europees verband moeten worden bezien hoe de ongewenste effecten van 
het beantwoorden aan vraag naar vervoer kunnen worden tegengegaan 
Een afremming van de doorvoer door heffingen of andere maatregelen 
moet, indien de noodzaak zich daartoe zou voordoen, gezien worden mede 
tegen de achtergrond van het feit, dat het Nederlandse vervoer in Europa en 
daar buiten ook voor een zeer belangrijk deel uit doorvoer bestaat. Eenzijdi-
ge beperkende maatregelen kunnen dan tot ongewenste repercussies lei-
den. 

3.5. Het openbaar vervoer van personen over langere afstanden 

□ Het huidige intercity net van de Nederlandse Spoorwegen zal de kern van 
het openbaar vervoernet voor langere afstanden blijven vormen. 

In een enkele relatie zullen wellicht nieuwe lijnen voor hoge snelheden 
kunnen worden overwogen. Naast de trein speelt ook de autobus voor deze 
afstanden een rol. Zie ook de kaarten 1b en 1c waarop de bestaande en mo-
gelijke nieuwe lijnen zijn aangegeven. Voor de betekenis van de fasering (fa-
se 1 en fase 2) wordt verwezen naar wat daaromtrent is vermeld voor de 
hoofdwegen in par. 3.6.2. 
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3.5.1. Intercityverbindingen voor snelheden tot 160 km/uur 

Het intercitynet is een net van snelle verbindingen tussen de belangrijkste 
stations/steden. 

De primaire functie van het intercitynet is vervoer van personen over lan-
gere afstanden. De dienstverlening is en zal op die functie zijn afgestemd. In 
bepaalde relaties zal dit net ook een functie vervullen voor meer regionaal 
en stadsgewestelijk vervoer, zowel tussen dichtbij elkaar gelegen hoofdeen-
tra als op de uitlopers van het net. Het huidige net vervult deze functie goed 
en verschaft een volledige dienst over het gehele land. 

Het huidige net zal daarom als basis dienen voor het toekomstige. Naast 
de Schiphollijn, Den Haag CS-Amsterdam Rijksmuseum zal slechts een en-
kele uitbreiding aan het intercitynet worden gegeven: 

• Op de bestaande lijn Zwolle-Nijmegen-Roosendaal zal de bestaande 
dienst geleidelijk worden uitgebreid tot een volledige intercitydienst. 
• Een viersporige Willemsverbinding in Rotterdam kan nodig zijn in de af-

wikkeling van het spoorvervoer van personen en goederen. Een ruimtelijke 
claim is hiervoor reeds gelegd. 
• Op de lijn Zwolle-Emmen zal wellicht een intercitydienst over de gehele 
dag worden geboden, voortbouwend op de sneldiensten die aldaar thans in 
de spits reeds worden geboden, wanneer deze verbetering van de kwaliteit 
het vervoer in voldoende mate zal doen toenemen. Realisatie van deze laat-
ste verbinding vereist gedeeltelijke spoorverdubbeling. 
• Op een eventuele uitbreiding van het intercity-net met een spoorlijn Am-
sterdam-Almere-Lelystad-Heerenveen-Groningen zal later worden inge-
gaan. 

Een tiental jaren geleden werd het beleid ten aanzien van het openbaar 
vervoer in belangrijke mate bepaald vanuit het gezichtspunt dat dit een aan-
vullend systeem was op het particulier vervoer. Een vervoersysteem dat 
meer geschikt zou zijn voor langere afstanden, voor personen met weinig of 
geen bagage, voor «decongestie» in stedelijke en kwetsbare gebieden en 
voor degenen die om een of andere reden aangewezen zijn op het openbaar 
vervoer. Alleen grote kwaliteitsverbeteringen zouden andere groepen kun-
nen verlokken van het openbaar vervoer gebruik te maken. 

Heden ten dage wordt openbaar vervoer beschouwd als onderdeel van 
het totale verkeers- en vervoersysteem met een eigen taak voor het gehele 
reizigerspubliek. 

Deze gewijzigde opvattingen ten aanzien van het openbaar vervoer zullen 
leiden tot enige wijziging in de dienstverlening op het intercitynet. Het is 
denkbaar dat de aanzienlijke kwaliteitsverhoging, die sinds het begin van dit 
decennium is gerealiseerd, hier en daar zal worden teruggebracht, althans 
voor zover de kwaliteit niet wordt gerechtvaardigd door het gebruik. 

□ Niettemin zal de wijze van exploitatie in grote lijnen dezelfde zijn als in 
1970 is ingevoerd, te weten halfuurdiensten op het hoofdnet en uurdiensten 
op enkele uitlopers. 
□ Op zeer drukke lijnen, met name in de Randstad en daar waar intercity-
treinen in verschillende richting van dezelfde lijn gebruik maken, zullen 
kwartiersdiensten gedurende een deel van de dag worden gereden. 

Door de gewijzigde opvattingen zijn ook de gedachten omtrent de nood-
zaak van complementaire voorzieningen, zoals het vervoer van bagage 
waaronder rijwielen met reizigerstreinen veranderd. Thans bestaat in feite, 
in de vorm van het stukgoedvervoer, al een systeem voor bezorging van 
vooruitgezonden bagage op het bestemmingsadres. 

Het handhaven van de fiets naast de auto als complementair vervoermid-
del is van groot belang. Dit is grotendeels mogelijk door uitbreiding van het 
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aantal stations met f ietsenverhuur, maar in sommige geval len is dit toch niet 
voldoende. Op langere termi jn zullen de mogel i jkheden tot vervoer van fiet-
sen per trein wel l icht zelfs enigszins moeten worden ui tgebreid, afhankeli jk 
van de treindienst en het type materieel. Ook het f ietsvervoer vanaf kleinere 
stations dient de nodige aandacht te verkr i jgen. Voorts zal aandacht worden 
besteed aan voldoende en goede stal l ingsgelegenheden voor f ietsen bij NS-
haltes. 

□ In het ver lengde van hetgeen hierover gezegd is in het Meerjarenplan 
Personenvervoer en de Parkeernota zal worden gestreefd naar goed gelegen 
voorzieningen voor «parkeer-en-laat-je-ri jden» nabij NS-haltes. 

Een technisch en economisch onderzoek naar een verhoging van de thans 
over het algemeen geldende max imumsne lhe id van 130 of 140 km/uur op 
het in terc i tynet tot 160 km/uur is gaande. Bij deze studie zullen ook nadelige 
effecten zoals het verhoogde energiegebruik en de invloed op de geluidsbe-
lasting in beschouwing worden genomen. Bij aankoop van spoormater ieel 
zal er o m deze reden op gelet worden dat de geluidhinder zoveel mogel i jk 
word t beperkt. 

3.5.2. Spoorlijnen voor snelheden hoger dan WO km/uur 

Een mogel i jke toekomst ige ontwikkel ing in het openbaar vervoer van per-
sonen over langere afstanden is rai lvervoer met hoge snelheden, daarbij kan 
gedacht worden aan een snelheid van 200-300 km/uur. De functie van hoge-
snelheidsl i jnen is ui ts lui tend het vervoer van personen (en eventueel licht 
goederenvervoer) over grote - in eerste aanleg zeer grote - afstanden. In de 
eerste plaats moet hierbi j gedacht worden aan grensoverschr i jdend perso-
nenvervoer, waarb i j een aanvul l ing op de binnenlandse functie van het in-
tercitynet een neveneffect kan zijn. In een enkele relatie kan, ten tweede, ge-
dacht worden aan een binnenlandse spoor l i jn voor hoge snelheden. In vele 
landen, afzonderli jk en deels ook gezamenli jk, v inden belangri jke ontwikke-
l ingswerkzaamheden plaats op het gebied van deze spoorl i jnen. 

□ Indien er een Westeuropees net van hoge-snelheidsspoorwegen komt, 
acht de Regering aanslui t ing van Nederland op dat net van belang. 

Een dergeli jk geheel n ieuw net betekent nameli jk een breuk in de ontwik-
keling van het reizigersvervoer. Voor het behoud en de ontwikkel ing van de 
centra van de grootste Nederlandse steden als brandpunten van zakelijk en 
toerist isch verkeer, als tentoonstel l ings- en congrescentra, moet een verbe-
ter ing van de infrastructuur van buitenlandse centra worden gevolgd door 
aansluit ing van een of meer grote Nederlandse steden op een dergeli jk net. 

De voordelen van de hoge snelheden voor het vervoer zi jn: 
• verbeter ing van het spoorwegverkeer, nationaal en internat ionaal; 
• het bieden van een alternatief voor vl iegverkeer over afstanden tot 500 a 
1000 km; 
• het bieden van een alternatief voor internationaal wegverkeer overg ro te 
afstanden. 

In planologische zin geldt de mogel i jkheid van verdere ontwikkel ing van 
hoogwaardige dienstencentra als een voordeel , evenals een mogel i jke ver-
minderde behoefte aan vl iegvelden. Mogel i jke nadelen kunnen ontstaan in 
de sfeer van natuur, mi l ieu en landschap. 

□ De mogel i jkheid tot aanleg van één of meer spoorwegverb ind ingen voor 
zeer hoge snelheden in de tweede fase word t planologisch opengehouden. 
Deze spoorl i jnen dienen in bedr i j fseconomisch opzicht rendabel te zijn en 
dus niet te resulteren in een extra beslag op de r i jksmiddelen. 
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Naast de reeds vergevorderde ontwikkelingen met betrekking tot de 
twee-rail-techniek zijn sinds kort uitgebreide studies ondernomen om te ko-
men tot nieuwe «spoortechnieken», te weten de magneettrein en de lucht-
kussentrein. De laatste jaren is de ontwikkeling van deze technieken vrijwel 
tot stilstand gekomen, met name door het zeer hoge energieverbruik bij ex-
ploitatie. Ook in verband met de te verwachten slechte rentabiliteit bij deze 
technieken hoeft in de komende decennia niet met de aanleg ervan rekening 
te worden gehouden. 

Mogelijke nieuwe internationale hoge-snelheidsspoorlijnen 

De hier te noemen lijnen houden verband met buitenlandse realiseringen 
en plannen en zijn dan ook mede afhankelijk van buitenlandse beslissingen 
en/of besluiten in Europees verband. Zij vormen tevens onderdeel van het in 
studie zijnde net van Westeuropese hoge-snelheidslijnen. 

a. De lijn Amsterdam-Rotterdam-Belgische grens. Deze lijn hangt samen 
met een eventuele Kanaaltunnel en zou gekoppeld kunnen worden aan een 
stelsel van lijnen, die verbindingen geven met Parijs, Brussel en Londen. De 
tweerailtechniek welke voor een Kanaaltunnel is voorzien, ligt voor deze ver-
bindingen het meest voor de hand. 

Als gevolg van de negatieve beslissing met betrekking tot de Kanaaltunnel 
is de kans op deze nieuwe hoge-snelheidslijn afgenomen. Voorts heeft de 
bestaande lijn Parijs-Brussel thans een overcapaciteit en ligt de rijsnelheid 
reeds hoog. Kortom, realisering van een hoge-snelheidslijn Amsterdam-Rot-
terdam-Belgische grens is een onzekere aangelegenheid. Niettemin moet 
de mogelijkheid van aanleg op lange termijn - in de tweede fase - worden 
opengehouden. Een voorlopig tracé-onderzoek wordt verricht. 

b. De lijn Amsterdam-Rotterdam-Utrecht-Duitse grens. Als in Duitsland 
een net van hoge snelheidsspoorlijnen komt met een conventionele tech-
niek, dan denkt de Regering in eerste instantie aan aansluiting van Neder-
land op dat net door aanpassing van de bestaande spoorlijnen Amsterdam/ 
Rotterdam-Utrecht-Arnhem-Duitsland. 

Mogelijke nieuwe binnenlandse hoge-snelheidsspoorlijnen 

De Regering acht doortrekking van de lijn Amsterdam-Almere-Lelystad 
naar Groningen, mede in verband met de geringere taakstelling ten aanzien 
van de bevolkingsontwikkeling in het noorden des lands in de Verstedelij-
kingsnota in vergelijking met de Tweede Nota voor de Ruimtelijke Ordening, 
niet waarschijnlijk. 
□ Toch dient de mogelijkheid van aanleg van de lijn Lelystad-Heerenveen-
Drachten-Groningen voor de periode na 1990, als doortrekking van een 
spoorlijn Weesp-Almere-Lelystad niet uitgesloten te worden. 

Aangezien het dan gaat om een nieuwe spoorlijn over een grote afstand is 
het zinvol te overwegen of hogere snelheden dan 160 km/uur in aanmerking 
komen. In verband hiermee is het antwoord op de vraag of er een Europees 
net van hoge-snelheidsverbindingen komt van belang. Het aanhouden van 
speciaal materieel voor slechts één verbinding is niet waarschijnlijk. Bij de 
tracering zal uitgegaan worden van eerder genoemde maximum snelheid 
van 300 km/uur. 

3.5.3. De autobus op de langere afstand 

Het intercitynet van de Nederlandse Spoorwegen zal voor het merendeel 
bestaan uit treinverbindingen. 
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□ Het intercitynet zal worden gecompleteerd met een aantal snelbusdien-
sten. Deze diensten zullen voor wat betreft dienstregeling en presentatie een 
integrerend deel van het intercitynet uitmaken. Het voorzieningenniveau zal 
door de behoefte worden bepaald. 

Een en ander is met name van belang voor plaatsen, die in het geheel niet 
of slechts in een enkele richting op het intercitytreinnet zijn aangesloten, 
maar die belangrijk genoeg zijn om een directe aansluiting op het openbaar 
vervoernet voor de langere afstanden te hebben. De volgende busdiensten 
bestaan thans al en zijn opgenomen in het spoorboekje. Naar volledige inte-
gratie in het intercitynet wordt gestreefd. 

• Emmen-Groningen 
• Alkmaar-Leeuwarden 
• Heerenveen-Drachten-Groningen 
• Amsterdam-Den Haag (tot voltooiing van de Schiphollijn) 
• Amstelveen-Utrecht 
• Waalwijk-Den Bosch 
• Middelharnis-Rotterdam 
• Zierikzee-Goes 
• Lelystad-Amsterdam 
• Emmeloord-Lelystad. 

Behalve op de bovengenoemde directe manier doen autobusdiensten, zo-
wel van het streekvervoer als van het stedelijk openbaar vervoer (evenals 
het regionaal en stedelijk railvervoer) uiteraard dienst als voedingssysteem 
voor het net van lange afstand openbaar vervoervoorzieningen. 

Het resultaat van een globale toetsing op negatieve aspecten voor wat be-
treft milieu, landschap en agrarische belangen is als bijlage C opgenomen. 

Bij de aankoop van autobussen voor openbaar vervoer op de langere af-
stand en voor regionaal openbaar vervoer zullen realiseerbare milieu-eisen 
gesteld dienen te worden, waarbij met name zoveel mogelijk rekening zal 
worden gehouden met beperking van geluidhinder en van luchtverontreini-
ging. 

3.6. Het hoofdwegennet 

3.6.1. Uitgangspunten 

□ De beleidskeuze in 3.3 leidt voor de hoofdwegen tot de volgende kort sa-
mengevatte karakteristiek van het hoofdwegennet: 
• Het hoofdwegennet omvat de verbindingen waarvoor het Rijk verant-
woordelijkheid aanvaardt. 
• Het hoofdwegenstelsel is een samenhangend stelsel van verbindingen 
tussen landsdelen en grote woon- en werkconcentraties. Het is daardoor, in 
vergelijking met wegenstelsels van lagere orde, grof mazig. 
• Het hoofdwegennet bestaat in beginsel uit autosnelwegen, waarop ge-
middeld reissnelheden van 80 a 90 km/uur mogelijk zijn (afwikkelingsniveau 
C, zie bijlage par A.5.5). 
• In stadsgewestelijke omgeving wordt een lager afwikkelingsniveau (af-
wikkelingsniveau D, zie bijlage par A.5.5) geaccepteerd, waarbij gemiddelde 
reissnelheden van 70 a 80 km/uur kunnen optreden. Op delen binnen het 
stedelijk gebied wordt de mogelijkheid tot een lager afwikkelingsniveau, nl. 
D/E, met maximaal 1800 personen-eenheden per uur per rijstrook en een ge-
middelde reissnelheid van 50 a 70 km/uur aanvaard. In die laatste gevallen 
zijn extra maatregelen ten behoeve van de verkeersveiligheid noodzakelijk. 

Aanleg van nieuwe verbindingen of uitbreiding van bestaande wegen van 
het net geschieden op basis van het gestelde in de hoofddoelstelling van het 
verkeers- en vervoerbeleid. Dat betekent dat een zorgvuldige afweging 
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plaatsvindt van de behoefte aan capaciteit en kwaliteit, en de te verwachten 
voor- en nadelen. De behoefte word t geraamd op basis van een verkeers-
prognose en de verwerkingscapacitei t van het bestaande net, waar nodig in 
samenhang met verplaats ingsmogel i jkheden via alternatieve vervoerwi jzen. 
Gelet word t op de voordelen op het gebied van de verkeersvei l igheid, de so-
ciaal-economische, culturele en ruimtel i jke ontwikkel ing, alsmede de verbe-
ter ing voor leef- en woonmi l i eu en de nadelen met betrekking tot dit zelfde 
mi l ieu en voor landschap en natuurl i jk mi l ieu. Van de te brengen offers zal 
een zo ui tgebreid mogel i jke opstel l ing worden gemaakt. 

In de beschouwingen zal mede het integrale verkeers- en vervoerbeleid 
van het betrokken gebied, streek of stadsgewest, worden betrokken. Ook bij 
het beheer van bestaande verb indingen en in de beheersing van de ver-
keersstromen zal de beleidsintegratie tot u i t ing komen. De plaatselijk of t i j -
delijk te accepteren lagere afwikkel ingsniveaus zijn reeds genoemd. Daar-
naast zullen ter verbeter ing van de afwikkel ingsniveaus verkeers-beheer-
sings-systemen worden ontwikkeld. Hiermede word t beoogd een goede 
doser ing van het verkeer, eventueel met af leiding van verkeer naar alterna-
t ieve hoofdroutes te verkr i jgen, dan wel een meer homogene snelheid en 
daarmee een meer gel i jkmat ige verkeersstroom te bereiken. Bepaalde soor-
ten transport met extra risico's (onvei l igheid, te groot wegbeslag, en derge-
lijke) zullen via speciale routes worden geleid. Overgang op openbaar ver-
voer zal door goede aansluit ingen worden bevorderd. 

3.6.2. Fasering uitvoering hoofdwegen 

In bi j lage par. B. 9 is verkend welke autost romen rond de jaren 1990 
en 2000 op basis van de daar vermelde ui tgangspunten op het landeli jke 
hoofdwegennet kunnen worden verwacht. Op grond van het gekozen beleid, 
de hiervoor gegeven overwegingen en deze verkenning naar de omvang 
van de autostromen is, met het bestaande hoofdwegennet als basis, het be-
nodigde hoofdwegennet voor omstreeks het jaar 2000 samengesteld. Aan-
slui tend aan de h ierbovengenoemde twee peildata is voor de aanleg van het 
benodigde hoofdwegennet een onderscheid in twee fasen aangebracht. Fa-
se 1 omvat de wegen van dit hoofdwegennet waaraan gezien de thans te 
verwachten ontwikkel ingen het eerst behoefte zal ontstaan en waarvan de 
aanleg derhalve het eerst aan de orde zal komen. Fase 1 zal in de jaren '90 
worden vo l too id . Fase 2 omvat de wegen van dit hoofdwegennet waaraan 
naar verwacht ing pas later behoefte zal ontstaan. Gezien de vele onzekerhe-
den is in geval van twi j fe l met betrekking tot aanleg van verbindingen in de 
tweede fase gekozen voor een ruime reservering. 

□ Het hoofdwegennetvan het structuurschema en de fasering ervan bieden 
het kader voor de verschi l lende middel lange termi jnp lannen waar in de weg-
aanleg geregeld word t . Het inzicht in de benodigde ruimtel i jke reserverin-
gen voor mogel i jke ui tbreiding van het hoofdwegennet in de komende 25 
jaar is van groot belang voor het door de provincies te voeren ruimtel i jke be-
leid bij het opstel len of herzien van streekplannen. Daarbij dienen de hoofd-
wegen , waarvan de aanleg in de eerste fase ter hand moet worden geno-
men, in de streekplannen te worden opgenomen. Aan de daarbi j te vo lgen 
procedures word t in hoofdstuk 4 aandacht besteed. 

Voor wat betreft de financiële aspecten van deze fasering word t verwezen 
naar par. 3.11. Voor de tweede fase gaat het niet om reservering van gron-
den voor wegaanleg maar om het openhouden van de mogel i jkheden daar-
toe. De mogeli jke behoefte aan wegen in deze latere fase word t thans op ba-
sis van bestaande kennis en ontwikkel ingstendensen gesignaleerd. Op lan-
ge termi jn kunnen zich licht wi jz ig ingen in de ontwikkel ingen voordoen. 
Daarom zal pas in een later stadium worden afgewogen of deze wegen al 
dan niet moeten worden aangelegd. Voor het hoofdwegennet van het Struc-
tuurschema Verkeer en Vervoer word t verwezen naar de bij dit structuur-
schema behorende kaart nr. 2 en het overzicht opgenomen in hoofdstuk 5. 
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Daarin is een volledig overzicht gegeven van het hoofdwegennet met de fa-
sering in mogelijke aanleg. Voorts zijn in het kort de functie en/of de motive-
ring voor aanleg vermeld, het wegtype, verwachte toekomstige ingrijpende 
verbredingen en de stand van zaken bij de tracévaststelling. 

Voor een deel van de verbindingen is het besluit tot opnemen gebaseerd 
op een nog slechts globale afweging van de voor- en nadelen. Deze globale 
afweging is voorshands gemaakt op basis van waarneembare en verwachte 
ontwikkelingen van de verkeersintensiteiten, voorspelbare knelpunten ten 
aanzien van veiligheid en bereikbaarheid en gewenste ruimtelijke en maat-
schappelijke ontwikkeling. 

Voorts is een globale verkenning uitgevoerd naar de negatieve aspecten 
met betrekking tot het biotisch en a-biotisch milieu, het landschap, het 
woon- en leefmilieu, de drinkwatervoorziening en de agrarische belangen. 
In bijlage C zijn, voor de nieuwe wegen waarvoor nog geen tracé is vastge-
steld en voor wegen die aanzienlijk zullen worden verbreed of uitgebreid tot 
autosnelweg, uitkomsten van deze verkenning naar de negatieve aspecten 
in tabelvorm verzameld. Daarbij is onderscheid gemaakt naar de ernst van 
een bezwaar en naar de omvang van de beïnvloeding door een bepaald pro-
ject. Voor zover de ernst of de omvang van eventuele bezwaren een hoge 
score laat zien is daarvan afzonderlijk melding gemaakt in de toelichting die 
hierna volgt. Daarin zijn soms ook een aantal voordelen opgesomd. In deze 
toelichting wordt van een aantal verbindingen een uitvoerige uiteenzetting 
gegeven van de reden van plaatsing in het schema. 

3.6.3. Toelichting op een aantal in het Structuurschema opgenomen 
verbindingen 8 

A2. Rijksweg 2: Den Bosch-Eindhoven. 
Rijksweg 2 vormt zowel de verbinding tussen de agglomeraties Amster-

dam, Utrecht, Den Bosch en Eindhoven onderling, als de verbinding tussen 
het noordwesten en het zuidoosten van ons land. Met uitzondering van het 
gedeelte Den Bosch-Eindhoven is deze weg over nagenoeg de gehele lengte 
uitgevoerd als autosnelweg. 

Vooreen autosnelweg tussen Den Bosch en Eindhoven is in 1970 een tra-
cé vastgesteld. In verband met landschappelijke bezwaren tegen het vastge-
stelde tracé is een nieuwe tracévaststellingsprocedure gaande. De desbe-
treffende tracé-nota bevat als mogelijke varianten het tracé van de bestaan-
de rijksweg tussen Den Bosch en Eindhoven en het reeds eerder door de Mi-
nister van Verkeer en Waterstaat vastgestelde nieuwe tracé tussen Den 
Bosch en Eindhoven. Ook wordt in de nota aandacht geschonken aan een 
tracé-variant langs de Zuid-Willemsvaart. 

A3. Rijksweg 3: Amsterdam-Rotterdam. 
Voor de relaties tussen Amsterdam, Leiden, Den Haag en Rotterdam ver-

vult rijksweg 4 een belangrijke functie. Om de toeneming van het verkeer 
tussen deze steden te kunnen opvangen zal rijksweg 4 in eerste instantie zo-
veel mogelijk worden verbreed en maximaal worden benut. Op basis van 
een prognose wordt verwacht dat niettemin op deze weg capaciteitsknel-
punten kunnen ontstaan, vooral in de Haagse agglomeratie. Ook aan de 
oost- en zuidzijde van het midden-Randstad-gebied kunnen capaciteitspro-
blemen rijzen op de rijkswegen 2 en 12. Als gevolg daarvan moet een grote 
druk worden verwacht op de secundaire en tertiaire verbindingen in dit ge-
bied. Dit zou ertoe kunnen leiden dat de aanleg van rijksweg 3 gewenst 
wordt, ondanks de aan deze weg verbonden bezwaren uit een oogpunt van 
suburbanisatie en doorsnijding van het midden-Randstad-gebied. Van groot 
belang hierbij is de mate waarin de beperkingen van de groei van het auto-

8 in deze toelichting zijn de nieuwe A-num gebruiken het beleid met betrekking tot de ruimtelijke ontwikkeling effect 
mers opgenomen die sinds kort in de beweg- zullen hebben. Hierover bestaat nog veel onzekerheid; te zijner tijd zullen na-
wijzering gebruikt worden. d e r e i n t e g r a | e s t u d i e s v o o r d e betrokken regio's moeten uitwijzen of rijks-
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weg 3 al dan niet moet worden aangelegd. Voorshands wordt het niet ver-
antwoord geacht reeds thans de aanleg van rijksweg 3 voor de toekomst on-
mogelijk te maken. Ten einde al deze onzekerheden tot uitdrukking te bren-
gen is op kaart 2 aan rijksweg 3 tussen Amsterdam en Rotterdam een aparte 
aanduiding gegeven. 

A6. Rijksweg 6: gedeelte rijksweg 2-rijksweg 1-Lelystad. 
Rijksweg 6 vormt de verbinding van de Umond met het zuiden, oosten en 

noorden van het land en ontlast rijksweg 10 in het Amsterdamse stadsge-
west. 

In verband met een wijziging in het uitbreidingsplan van de gemeente 
Weesp, ten zuiden van de bestaande bebouwing, is thans in onderzoek of 
het destijds vastgestelde tracé voor rijksweg 6 ten zuiden van Weesp in 
noordelijke richting kan worden verschoven. Hierdoor zou een in landschap-
pelijk opzicht gunstiger kruising met het Gein en de Vecht worden bereikt. 

Hoewel rond 1980 de Gaasperdammerweg voor het verkeer opengesteld 
zal worden is van rijksweg 6 het gedeelte tussen rijksweg 2-rijksweg 1 in de 
eerste fase opgenomen. Factoren die hierbij een rol spelen zijn de beperkt-
heid van de capaciteit van de brug in rijksweg 1 over het Amsterdam-Rijnka-
naal en het groeitempo van Almere. 

Het gedeelte van rijksweg 6 in Flevoland is in de eerste fase opgenomen 
mede in verband met de verdere ontwikkeling van Almere en Lelystad. 

A7. Rijksweg 7: Amsterdam-Purmerend. 
Rijksweg 7 verbindt de agglomeratie Amsterdam met het noorden via de 

Afsluitdijk. Vanaf Purmerend splitst de hoofdverbinding zich in twee delen, 
namelijk via de bestaande provinciale autoweg nr. 14 van het secundair we-
genplan van de provincie Noord-Holland en rijksweg 8 naar Zaandam/wes-
telijk deel van de Amsterdamse agglomeratie en via het weggedeelte van 
rijksweg 7 naar het oostelijk deel van de Amsterdamse agglomeratie. Het ge-
deelte Purmerend-Den Oever zal over enige jaren gereed zijn als autosnel-
weg. 

Het oorspronkelijk vastgestelde tracé voor het gedeelte Amsterdam Pur-
merend is in het kader van het opgestelde streekplan «Waterland» herzien. 
Het herziene tracé loopt ten oosten van de bestaande weg en buigt ten 
noorden van llpendam in noordwestelijke richting af, kruist het Noord-Hol-
landskanaal en sluit vervolgens aan op het reeds gereed gekomen deel van 
rijksweg 7 ten westen van Purmerend. De eerste ondergetekende is voorne-
mens omtrent het in het streekplan Waterland opgenomen tracé de Raad 
van de Waterstaat om advies te vragen. 

In de Verstedelijkingsnota is melding gemaakt van de noodzakelijke aan-
leg van het beschouwde gedeelte van rijksweg 7. Op de bestaande verbin-
ding Amsterdam-'t Schouw-Purmerend treden reeds thans capaciteitspro-
blemen op. De aanleg van de wegverbinding Amsterdam-Purmerend is af-
gestemd op het gereedkomen van het oostelijke deel van de ruit om Amster-
dam, daar anders de druk op de U-tunnel vergroot zou worden. Door de aan-
leg van dit weggedeelte zal een deel van het verkeer van de zwaar belaste 
Coentunnel afgeleid kunnen worden naar de ontworpen oeververbinding bij 
Schellingwoude. Dit gedeelte van rijksweg 7 maakt dan ook een meer even-
wichtige verdeling van het verkeer op de ringweg (rijksweg 10) om Amster-
dam mogelijk, in het bijzonder via de in deze ring gelegen oeverkruisende 
verbindingen. 

A11. Rijksweg 11: Leiden-Bodegraven. 
De verkeersrelaties tussen de agglomeraties Leiden en het noorden en 

oosten van het land worden thans afgewikkeld via de weg langs de Oude 
Rijn, welke o.a. door Alphen a/d Rijn loopt. Deze verbinding is reeds jaren 
overbelast hetgeen o.a. blijkt uit de grote verkeersonveiligheid. Rijksweg 11 
zal deze bestaande verbinding en de stedelijke wegennetten van Voorscho-

Tweede Kamer, zitting 1976-1977, 14 390, nrs. 1-2 40 



ten en Leiden ontlasten. Aanleg van rijksweg 11 is daardoor mede van be-
lang ter bevordering van het woon- en leefmilieu in deze gebieden. 

Het tracé voor het gedeelte tussen rijksweg 44 en rijksweg 4 is reeds vast-
gesteld. In het Meerjarenplan Personenvervoer wordt het begin van de uit-
voering van laatstbedoeld weggedeelte voorzien in de jaren 1976-1978. 

Voor het gedeelte ten oosten van rijksweg 4 is een tracé-vaststellingspro-
cedure gaande. Daartussen Leiden en Alphen zowel een rijkswegverbinding 
(rijksweg 11) als een secundaire wegverbinding (sw 6) is geprojecteerd, en 
geruime tijd met één nieuwe wegverbinding zal kunnen worden volstaan, 
wordt deze procedure door het Rijk en de provincie Zuid-Holland gezamen-
lijk gevoerd. In verband hiermede wordt in de procedure tevens de vraag 
aan de orde gesteld of de in eerste instantie aan te leggen wegverbinding 
het karakter van autosnelweg moet hebben of van een weg van een lagere 
orde. 

In de desbetreffende tracé-nota worden een viertal hoofdvarianten bene-
vens een aantal subvarianten behandeld. De hoofdvarianten zijn: 

1. de nulvariant; 
2. een tracé dat ten zuiden van Zoeterwoude en Alphen a/d Rijn loopt; 
3. een tracé dat zoveel mogelijk parallel met de spoorlijn Leiden-Alphen-

Bodegraven loopt; 
4. een tracé dat tussen Leiden en Alphen ten noorden van deze steden 

loopt en vervolgens samenvalt met één van de andere hoofdvarianten. 

In het Meerjarenplan Personenvervoer wordt het gedeelte Leiden-Alphen 
a/d Rijn genoemd als een van de nieuwe wegvakken waarvan een begin van 
de uitvoering in aanmerking komt in de jaren 1979-1980. 

A16. Rijksweg 14: Den Haag-Rotterdam. 
Aanleg van rijksweg 14 tussen Rotterdam en Den Haag wordt in de eerste 

fase voorzien in samenhang met de uitbouw van Zoetermeer, Nootdorp en 
Pijnacker als omschreven in de Verstedelijkingsnota. Het gedeelte ten 
noorden van Den Haag, dat vooral dient ter ontlasting van de stedelijke we-
gennetten van Voorburg, Leidschendam en Den Haag, is in het uitvoerings-
programma van rijkswegen opgenomen. 

A39-A15. Rijksweg 15: Rotterdam-Twenthe. 
Rijksweg 15 vormt de verbinding van het Rijnmondgebied met de agglo-

meraties Nijmegen/Arnhem, de Achterhoek en Twenthe. 
De verkeersprognose geeft aan dat op het zuidelijk deel van de Ruit om 

Rotterdam tussen de rijkswegen 29 en 16 in de tachtiger jaren capaciteits-
problemen kunnen gaan optreden. Een verbreding van de bestaande weg Ie 
vert ter plaatse grote moeilijkheden op gezien de geringe knooppuntsafstan-
den. Daarom wordt voorshands de mogelijkheid voor aanleg van een nieuw 
wegvak tussen de rijkswegen 29 en 16 in de tweede fase open gehouden. 

Het gedeelte Rotterdam (rw 16)-Ressen <rw52)zal binnenkort geheel 
gereed zijn als autosnelweg. Het tracé voor het gedeelte Ressen-Babberich 
is in 1962 vastgesteld. Vanuit de Tweede Kamer is in het verleden sterk aan-
gedrongen op een spoedige aanleg van het wegvak (o.a. motie Aantjes -
1973). Ter uitvoering van deze motie is het wegvak opgenomen in het uit-
voeringsprogramma Rijkswegen. 

Tijdens de begrotingsbehandeling van Verkeer en Waterstaat in 1974 is 
een motie aangenomen om het vastgestelde tracé in heroverweging te ne-
men, zulks in verband met de aan het tracé verbonden landschappelijke 
(doorsnijding oude Rijnstrangen) en woonmilieu- (geluidhinder Babberich) 
bezwaren. Mede naar aanleiding van een onderzoek ter zake door de Rijks-
waterstaat heeft de eerste ondergetekende in 1975 besloten tot heroverwe-
ging. Deze heroverweging zou vooral betrekking hebben op het zogenaam-
de variant-tracé Ressen-Duiven en het vastgestelde tracé, terwijl voorts aan-
dacht zou worden geschonken aan mogelijke variant-tracés via het Looveer 
en de zogenaamde Pleyroute. 
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Met de provincie Gelderland was voorts afgesproken dat de bij de her-
overweging behorende tracé-procedure zoveel mogelijk synchroon zou lo-
pen met de procedure voor het streekplan Midden-Gelderland. 

Gezien het geprognotiseerde verkeer op het wegvak, alsmede de aanwe-
zigheid van een alternatieve route via rijksweg 75 en rijksweg 12, is aanleg 
thans pas in de tweede fase voorzien. Daar het gewenst is dat tussen het tijd-
stip van heroverweging en het tijdstip van aanleg niet al te veel tijd verloopt, 
zulks om tijdig op nieuwe ontwikkelingen te kunnen inspelen, heeft eerste 
ondergetekende gemeend dat een nieuwe tracéprocedure thans niet zinvol 
is. Voorshands kan dan ook worden uitgegaan van het vastgestelde tracé. In 
de ruimtelijke plannen kan, gezien de opname in de tweede fase, volstaan 
worden met het niet blokkeren van de mogelijkheid van aanleg van het weg-
vak. Het vorenstaande past in de gedachte van de provincie Gelderland over 
de inrichting van het gebied dat bij de voorbereiding van het streekplan is 
betrokken. 

Het gedeelte van rijksweg 15 tussen Babberich en Varsseveld zal over en-
kele jaren geheel gereed zijn als autosnelweg. Aanleg van rijksweg 15 in de 
Achterhoek is gewenst ter versterking van de sociaal-economische struc-
tuur, zoals aangegeven in de Verstedelijkingsnota, alsmede ter ontlasting 
van de regionale wegen in dit gebied van het doorgaande verkeer. De be-
staande rijkswegen 47 en 51 van het Rijkswegenplan 1968 zijn door karakter 
en ligging voor de gewenste hoofdontsluiting van dit gebied minder geschikt. 
Het tracé rijksweg 15 in de Achterhoek is vastgesteld terwijl in 1974 advies is 
gevraagd aan de Raad van de Waterstaat voor het tracé van rijksweg 15 in 
Overijssel. Deze adviesaanvraag bevat tevens twee varianten voor de trace-
ring van de E-8 in het Nederlands-Duitse grensgebied, te weten een tracé dat 
via rijksweg 15 nabij De Poppe de grens passeert (variant I) en een tracé dat 
via rijksweg 35 nabij Gronau de grens passeert (variant II). De Raad van de 
Waterstaat is in de eerste helft van 1976, onder toezending van een aanvul-
lende tracé-nota verzocht bij de adviesaanvraag ook een alternatief tracé 
voor rijksweg 15 ten oosten van rijksweg 35 (de derde variant voor de E-8) 
te betrekken. Bij deze derde variant volgt de E-8 vanaf rijksweg 35 ten 
noorden van Hengelo de zogenaamde Kardinaalshoed, loopt verder tot de 
Duitse grens zoveel mogelijk parallel met de spoorlijn Hengelo-Bentheim en 
kruist de grens bij De Poppe. Tot deze uitbreiding van de adviesaanvraag 
door de eerste ondergetekende is besloten naar aanleiding van overleg met 
zijn Duitse ambtgenoot over het punt van de grensovergang, waarbij geble-
ken is dat de Bondsregering wenst vast te houden aan de grensovergang bij 
De Poppe, en de naar voren gekomen grote landschappelijke bezwaren te-
gen variant I tijdens de door de Commissie van Overleg voor de Wegen ge-
houden hoorzittingen. Opgemerkt wordt dat het gedeelte van de verbinding 
ten oosten van rijksweg 35 in het structuurschema thans is opgenomen on-
der rijksweg 1. Hoewel in kaart 2 beide grensoverschrijdende wegen als au-
tosnelweg zijn aangegeven, zal het van de verdere advisering en besluitvor-
ming rond de betrokken tracévaststelling afhangen, welk karakter (auto-
snelweg of autoweg) deze verbindingen uiteindelijk zullen verkrijgen. 

De vorenbedoelde weggedeelten in de Achterhoek en Twente, gelegen 
tussen Varsseveld en rijksweg 35, evenals het gedeelte Ressen-Babberich, is 
in beginsel opgenomen in de tweede fase. 

A21. Rijksweg 16: Haarlem-Leiden. 
De weg biedt het IJ-mondgebied een verbinding in zuidelijke richting. De 

verkeersintensiteiten op de bestaande weg (rijksweg 208, de zogenaamde 
Bollenroute) zijn dusdanig dat een nieuwe noord-zuidverbinding noodzake-
lijk is. Uitbreiding van rijksweg 6 nabij Badhoevedorp is ongewenst in ver-
band met de ter plaatse aanwezige bebouwing. Aanleg is voorzien in de eer-
ste fase. In verband hiermee is een tracé-onderzoek gaande, waarbij met na-
me aandacht krijgen de mogelijke invloed van de weg op de suburbanisatie 
en de plaats van aanhaking aan rijksweg 4 in het landschappelijk waardevol-
Ie gebied. 
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A.4. Rijksweg 19: Den Haag-Belgische grens. 
Rijksweg 19 vo rmt een verb ind ing van de agglomerat ies Leiden, Den Haag 

en Rotterdam met de stedeli jke gebieden ten zuiden van Rotterdam en met 
België. Het wegvak Schiedam-Delf t is in u i tvoer ing. In het Meerjarenplan 
Personenvervoer is het wegvak Delft-Den Haag opgenomen in de lijst van de 
in de periode 1975-1978 te beginnen werken. Het is de bedoel ing om het ge-
hele wegvak tussen Schiedam en Den Haag ongefaseerd voor het verkeer 
open te stel len. De noodzaak van aanleg van dit wegvak is onlangs in de 
Tweede Kamer tweemaal aan de orde geweest, nameli jk in het kader van de 
behandel ing van het we tson twerp Reconstructie Midden-Del f land en t i jdens 
de behandel ing van de begrot ing van Verkeer en Waterstaat voor 1977. Tïj-
dens de behandel ing van genoemd wetsontwerp is een mot ie ingediend die 
de strekking had de werkzaamheden aan het wegvak stop te zetten en te zoe-
ken naar oplossingen waarb i j Midden-Del f land zo m in mogel i jk word t ge-
schaad. Door de Regering is in an twoord daarop de noodzaak van aanleg 
van het wegvak Schiedam-Den Haag uiteengezet. Nadat de mot ie door de 
Tweede Kamer was aangenomen heeft de eerste ondergetekende t i jdens de 
begrot ingsbehandel ing van Verkeer en Waterstaat toegezegd in 1977 geen 
werken te doen uitvoeren aan het gedeelte gelegen in Midden-Del f land, be-
houdens enig onderhoudswerk. In het kader van de voorbere id ing van dit 
structuurschema is de noodzaak van aanleg eveneens bevest igd. 

Belangrijke overwegingen zi jn: 
- de verkeersprognose geeft aan, dat naar verwacht ing op r i jksweg 13 in 

de komende jaren capacitei tsknelpunten zullen gaan opt reden; 
- de aanleg ontlast de gezien zijn l igging ter plaatse van Delft en Over-

schie niet meer te verbreden r i jksweg 13; 
- door de aanleg word t een evenwicht iger verdel ing van het verkeer op 

de Ruit om Rotterdam bereikt; 
- door de aanleg zal het gebruik van lokale wegen als «sluiproute» wor-

den tegengegaan; 
- het noordeli jk gedeelte vo rmt een onderdeel van het zogenaamde 

«Hoefijzer o m Den Haag» en is als zodanig van belang in het streven naar 
een goed w o o n - en leefmil ieu in stedeli jke gebieden; 

- het wegvak is van belang voor de ontwikkel ing van verscheidene in ont-
wikkel ing of studie zijnde bouwlokat ies; zoals Tanthof (Delft), Kethel (Schie-
dam), Holy (Vlaardingen), Water ingen enz.; 

- door af te zien van de aanleg van het wegvak kan de druk o m ri jksweg 3 
aan te leggen worden vergroot . 

De ondergetekenden zijn er zich van bewust, dat aanleg van het wegvak 
ook negatieve aspecten heeft, voora l voor het gebied van Midden-Del f land. 
Bij de verdere aanleg zal dan ook grote zorg worden besteed aan de land-
schappeli jke inpassing, het behoud van het natuurl i jk leefmi l ieu en het te-
gengaan van geluidhinder. De eerste ondergetekende zal aan de reconstruc-
t iecommissie Midden-Del f land alle medewerk ing geven bij de verdere plan-
vo rm ing voor Midden-Del f land, ten einde tot een zo opt imaal mogel i jke op-
lossing te geraken. 

Een variant-oplossing waarb i j het gedeelte in Midden-Del f land wordt 
weggelaten, een variant dus bestaande van noord naar zuid uit r i jksweg 19, 
de Krui thuisweg, r i jksweg 13, r i jksweg 24 en r i jksweg 19, moet als een niet-
reëel alternatief worden aangemerkt . Deze variant betekent aanleg of ver-
breding van een aanzienlijk grotere weglengte met de daarbi j behorende ne-
gatieve aspecten voor het leefmi l ieu. Voorts zal het verkeer nauweli jks van 
de variant gebruik maken, zulks gezien de grote lengte, waardoor de ver-
keersdruk op r i jksweg 13 zal bl i jven bestaan. 

De gedeelten Schiedam-Hoogvl iet en Klaaswaal-Dinteloord zijn reeds ge-
reed als autosnelweg. De verkeersprognose voor r i jksweg 29 en voor het 
oosteli jke deel van de Ruit om Rotterdam duiden op spoedig te verwachten 
capacitei tsproblemen. De ontbrekende schakel Hoogvl iet-Klaaswaal zou 
daarvoor mede een goede oplossing kunnen bieden en ook een goede ver-
binding voor Spijkenisse in zuideli jke r ichting kunnen geven. Negatieve as-
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pecten verbonden aan de aanleg van dit gedeelte zijn de ruimtel i jke door-
sni jd ing en het mogel i jk teweeg brengen van suburbanisat ie. Bij de beslis-
sing tot aanleg zal aan laatstbedoelde aspecten terdege aandacht wo rden 
besteed. Gezien het t i jdst ip waarop de gesignaleerde capaci te i tsproblemen 
moeten worden verwacht, is een ont lastende verb ind ing opgenomen in de 
eerste fase. 

Het gedeelte Dinteloord-Belgische grens vervul t mede een belangri jke 
funct ie in de relatie Rot terdam-Antwerpen. In de Verstedel i jk ingsnota zijn 
Bergen op Zoom en Roosendaal aangegeven als nog te kiezen eventuele 
groeisteden. Het beleid met betrekking tot de planologische ontwikkel ing 
van noord-west-Brabant en de Randstad is mede gericht op een verminde-
r ing van de groei van de verkeersdruk in deze relatie. Afhankel i jk van de ma-
te waar in dit beleid effect heeft en ook van de verkeersontwikkel ing op het 
regionale wegennet , zal te zijner t i jd nader worden bezien wanneer het w e g -
vak Dinteloord-Bergen op Zoom moet worden aangelegd. Aangenomen is 
dat in de eerste fase in elk geval een enkelbaansverbinding nodig is ter ont-
lasting van het lokale wegennet . 

Het wegvak Bergen op Zoom-Belgische grens is in de eerste fase opgeno-
men gezien de prognose en de huidige verkeerssituatie op de bestaande 
weg. 

Het tracé voor het weggedeelte Dinteloord-Belgische grens is vastgesteld. 
In verband met bezwaren (landschap, mil ieu) tegen het vastgestelde tracé is 
dit in heroverweging genomen. Bezien word t of een ander tracé mogel i jk is 
dat meer tegemoet komt aan de bezwaren en waarbi j zoveel mogel i jk gebruik 
word t gemaakt van bestaande wegen , met name van de oostel i jke rondweg 
van Bergen op Zoom. 

A20-A54. Rijksweg 20: Hoek van Hol land-Wester lee-Rotterdam-Gouda; 
Den Haag-Westerlee. 

Rijksweg 20 vo rmt een verb ind ing van het West land met de Rot terdam-
se agglomerat ie en via Gouda met het oosten van het land. Het gedeelte 
Westerlee-Rotterdam-Gouda zal over enige jaren geheel gereedkomen als 
autosnelweg. Aanleg van de wegvakken Den Haag-Westerlee en Hoek van 
Holland-Westerlee is gewenst ter ont last ing van de bestaande wegverb in -
d ingen. Beide wegvakken vervul len voorts een internationale funct ie als E-
weg. Aanleg van één ri jbaan (autoweg) is voorzien in de eerste fase. Het pla-
nologisch openhouden van de mogel i jkheid voor u i tbouw tot autosnelweg 
is in principe gewenst. 

A24. Rijksweg 24: Hoofdwegenstelsel Rotterdamse agglomerat ie en 
Drechtsteden. 
De verkeersprognoses geven aan dat in de toekomst de capaciteit 
van de bestaande oeververbindingen onder en over de Nieuwe Maas 
niet meer vo ldoende zal zi jn. Voor de ont last ing van de Beneluxtunnel be-
staat de keuze uit een 2de Beneluxtunnel (naast de bestaande) en de zgn. 
Blankenburgtunnel (ter hoogte van Maassluis). Bij de Van Br ienenoordbrug 
zijn eveneens twee mogel i jkheden, te we ten : vergrot ing van de wegcapaci -
teit in de Van Brienenoord-corr idor (verbreding bestaande brug , Alexander-
tunnel) en de Ten Donk-Tunnel nabij Kr impen aan den IJssel. Uit een voor lo-
pige studie is gebleken, dat een verbreding van de Van Br ienenoordbrug 
technisch mogel i jk is. Ter weerszi jden kan een brug van 2 x 2 ri jstroken wor-
den toegevoegd. O m aan de thans regelmat ig optredende congesties het 
hoofd te kunnen bieden word t overwogen in eerste instantie één n ieuwe 
brug te bouwen. Door deze verbreding word t de capaciteit van de brug meer 
afgestemd op de capaciteit van de aanslui tende wegvakken. Het onderzoek 
inzake deze verbreding en het over leg daarover met de betrokken instanties 
is aan de gang. Speciale aandacht vraagt nog de omstandigheid dat in de 
Van Br ienenoordburg een beweegbaar gedeelte voorkomt. Verdere verbre-
ding van de brug en de invloed hiervan op de aansluitende wegvakken zul-
len bezien worden in samenhang met de andere genoemde mogel i jkheden 
tot ui tbreiding van de wegcapacitei t onder en over de Nieuwe Maas aan de 
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oostzijde van Rotterdam. Gesteld kan worden, dat het bepalen van de keuze 
inzake (verdere) uitbreiding van de oeververbindingen over de Nieuwe Maas 
in het gebied van de Rotterdamse agglomeratie een zeer gecompliceerde 
zaak is. Gedetailleerde studies zullen nodig zijn vooraleer in deze een beslis-
sing kan worden genomen. Voorshands is reservering van ruimte voor de 
genoemde mogelijkheden van groot belang. 

Voor wat betreft de aansluitende wegvakken kan het volgende worden op-
gemerkt. Bij de Ten Donktunnel is een verbinding nodig naar rijksweg 16 en 
naar rijksweg 20 bij Nieuwerkerk a/d IJssel en mogelijk een verbinding naar 
rijksweg 15 (Papendrecht) en Ridderkerk. Bij de afweging en de tracébepaling 
zijn Huis ten Donk en het landschap in de Krimpenerwaard belangrijke aspec-
ten. Aanleg van de Alexandertunnel (zo dicht mogelijk naast de Van Brienen-
oordbrug) betekent verbreding van de aansluitende gedeelten van rijksweg 
16. Hoewel de vorengenoemde verbreding de Van Brienenoordbrug op korte 
termijn enige verbetering zal brengen in de verkeersafwikkeling ter plaatse, 
zal in verband met de verwachte ontwikkelingen van het verkeer in de eerste 
fase behoefte bestaan aan de Alexandertunnel of de Ten Donktunnel. Aanleg 
van een 2de Beneluxtunnel betekent eveneens verbreding van de aansluiten-
de wegen. Bij aanleg van de Blankenburgtunnel zal een verbinding nodig zijn 
tussen een in westelijke richting doorgetrokken rijksweg 21 en rijksweg 20 bij 
Maassluis. Ook de 2de Beneluxtunnel of een Blankenburgtunnel is in de eer-
ste fase opgenomen. 

De verkeersprognose voor het noordelijke deel van de Ruit om Rotterdam 
en met name het wegvak van rijksweg 20 tussen de rijkswegen 16 en 13, 
wijst op een spoedige overbelasting. Voor dit wegvak kan dan ook aan de 
aanleg van een deel van rijksweg 24 al in de eerste fase behoefte bestaan. 
Voor overige wegvakken van rijksweg 20 wordt in de behoefte aan ontlas-
ting door rijksweg 24 pas in de tweede fase voorzien. Thans kan worden vol-
staan met het openhouden van de mogelijkheid tot aanleg van deze weg. Te 
zijner tijd zullen in de besluitvorming de belangen van Midden-Delfland, de 
Rottemeren en de woongebieden van de agglomeratie ten volle in de afwe-
ging worden betrokken. 

A3. Rondweg Dordrecht. 
In de relaties tussen Antwerpen, West-Brabant en de Randstad wordt 

voorzien door de rijkswegen 29/19 en 16. Verbreding van rijksweg 16 tussen 
de Moerdijk en Rotterdam is thans in uitvoering. In verband met de aanwezi-
ge bebouwing is verbreding in Dordrecht gelimiteerd tot 2 x 3 rijstroken. Uit 
de prognose blijkt dat in de jaren na 1990 vermoedelijk capaciteitsproble-
men kunnen ontstaan op laatstgenoemd wegvak. Hoe deze problemen op-
gelost moeten worden zal te zijner tijd worden bezien in het kader van een 
integrale verkeers- en vervoerstudie. Een mogelijke oplossing is de aanleg 
van een rondweg Dordrecht. In verband hiermede is het voorshands ge-
wenst deze mogelijkheid niet te blokkeren. Bij de afweging te zijner tijd zul-
len de belangen van bebouwing en landschap terdege worden betrokken. 

A33. Rijksweg 33: Zuidbroek-Assen en nieuwe verbinding Eemshaven-
Zuidbroek. 

Rijksweg 33 verbindt Noord- en Oost-Groningen met het oosten, zuiden 
en zuidwesten van het land. Het gedeelte Assen-Zuidbroek is aanwezig als 
enkelbaans autoweg met deels ongelijkvloerse kruisingen. Het gedeelte 
Zuidbroek-Delfzijl is grotendeels enkelbaans autoweg, met gelijkvloerse 
kruisingen. Laatstbedoelde weggedeelte loopt door de bebouwde kom van 
Delfzijl. Door de provincie Groningen wordt thans een nieuwe autoweg met 
ongelijkvloerse kruisingen aangelegd tussen Zuidbroek en Appingedam. 
(weg nr. 11 van het secundair wegenplan van de provincie Groningen). In 
verband met de te verwachten ontwikkelingen in het Eemsmondgebied 
voorziet het structuurschema in de realisering in de eerste fase van een au-
towegverbinding tussen Zuidbroek en dit gebied, waarin de thans in uitvoe-
ring zijnde provinciale wegverbinding is opgenomen. De huidige rijksweg 33 
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tussen Zuidbroek en Delfzijl is van het schema afgevoerd. De mogel i jkheid 
van u i tbouw tot autosnelweg in de tweede fase van het gedeelte Zuidbroek-
Assen is in het Structuurschema opengehouden. 

A48. Rijksweg 48: Arnhem-Deventer (incl. delen van r i jksweg 32 en 47). 
De weg verbindt de steden A rnhem, Zutphen en Deventer. Het gedeelte Arn -

hem-Dieren en een gedeelte bij B rummen is reeds gereed als autosnelweg. 
Ook de kruising met de IJssel ten zuiden van Zutphen met aansluitende weg-
vakken is onlangs opengesteld. In het Meerjarenplan Personenvervoer 
word t na 1978 aan de aanleg van de wegvakken tussen Dieren en Brummen 
en ten oosten van Zutphen (grote omlegg ing Warnsveld) hoge prioriteit toe-
gekend. 

Gereedkomen van de gehele verb inding tussen Arnhem en Deventer is in 
de eerste fase voorzien. Bij de nadere beslu i tvorming voor de wegvakken bij 
Dieren en ten noorden van de omlegg ing Warnsveld zal met name grote 
aandacht worden besteed aan de belangri jke landschappeli jke waarden van 
het betrokken gebied. 

A50. Rijksweg 50: Joure-Arnhem. 
Rijksweg 50 is de noord-zuidverbinding tussen de provincies Friesland en 

Gelder land via de Noord-Oost-Polder. Het gedeelte Joure-Lemmer is reeds 
gereed als autosnelweg, terwi j l het gedeelte Lemmer-Emmeloord in aanleg 
is. Voor het wegvak Emmeloord-Zwol le is het tracé reeds vastgesteld. Of 
aanleg in de eerste fase zal plaatsvinden is afhankeli jk van de vraag of de in 
zekere zin parallel lopende route via r i jksweg 32 in de eerste of tweede fase 
geheel u i tgebouwd zal worden tot autosnelweg. Omgekeerd geldt dit ook 
voor r i jksweg 32. 

Ter zake word t een nadere studie verricht. In verband met de bouw van de 
Tweede IJsselbrug bij Kampen zal in ieder geval voor 1990 tussen Zwol le en 
Kampen een enkelbaans autoweg worden aangelegd. 

Het gedeelte Zwol le-Beekbergen van r i jksweg 50 zal in de komende jaren 
geheel voor het verkeer kunnen worden opengesteld (als autosnelweg). 

Een tracé voor het gedeelte Beekbergen-ri jksweg 12 is in 1962 vastgesteld. 
Dit tracé sluit aan op het noordel i jk eind van ri jksweg 75, volgt vervolgens de 
Koningsweg en loopt verder tot Beekbergen wisselend aan de oost- en de 
westkant van de bestaande weg. Uit landschappeli jke overwegingen en om 
versnipper ing van de ru imte te voorkomen is vorenbedoeld tracé thans in 
heroverweging genomen ; tracés zijn in onderzoek die parallel lopen met de 
bestaande weg Arnhem-Beekbergen en bij Motel A rnhem op r i jksweg 12 
aansluiten. In het Meerjarenplan Personenvervoer word t aan de aanleg van 
dit wegvak een hoge prior i tei t toegekend, waarbi j zo mogel i jk in de jaren 
1979-1980 met de ui tvoer ing ware te beginnen. 

A59. Rijksweg 55: 's-Hertogenbosch-Oss met mogel i jke doortrekking 
naar r i jksweg 73 (Cuyck). 

De weg verbindt de agglomerat ie 's-Hertogenbosch met Oss, met het oos-
ten en noorden van het land en met Duitsland. Tussen 's-Hertogenbosch en 
Oss is deze weg thans deels autosnelweg deels autoweg met geli jkvloerse 
kruisingen. Uit overwegingen van vei l igheid en capaciteit is o m b o u w tot au-
tosnelweg van laatstbedoelde gedeelte autoweg in de eerste fase voorzien. 
In de tweede fase is rekening gehouden met een doortrekking van ri jksweg 
55 naar 73, omdat verwacht word t dat de huidige verb ind ing dan onvol -
doende zal zijn. Mogel i jke ontwikkel ingen in het noorden van Brabant en in 
de relatie tussen het Ri jnmondgebied en Duitsland zouden ertoe kunnen lei-
den dat behoefte ontstaat aan een doortrekken van de Maasroute naar rijks-
weg 77, mede vanwege de eventuele druk op het regionale wegennet tussen 
Oss en Cuyck. Nadere studies zullen de wensel i jkheid van een dergeli jke ver-
binding moeten aantonen. Daarbij spelen aspecten van doorsni jd ing van de 
open ruimte en het landschap een belangri jke rol. Naar de huidige inzichten 
komt aanleg van dit wegvak pas ver in de tweede fase aan de orde. Voors-
hands is het gewenst de mogel i jkheden van aanleg niet te blokkeren. 
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A57. Rijksweg 57: Brielle-Vlissingen met doortrekking naar Rozenburg. 
De weg verbindt de Zuidhol landse en Zeeuwse ei landen onder l ing en ver-

bindt deze ei landen met de Randstad. Aanleg is in de eerste fase voorzien als 
enkelbaans autoweg. Het tracé voor het gedeelte Briel le-Serooskerke-Wes-
terschouwen is vastgesteld. De wegvakken Rozenburg-Brielle, Hellevoet-
sluis-Stel lendam en Ouddorp-Serooskerke (Schouwen) zijn reeds aanwezig. 
Het wegvak Brielle-Hellevoetsluis is opgenomen in het u i tvoer ingsprogram-
ma r i jkswegen 1977-1981. 

Voor het wegvak Westerschouwen-Vl issingen is de aanwezigheid van de 
Oosterscheldedam essentieel. Bij de tracévaststel l ingsprocedure zullen 
voorts het landschappeli jk aspect, de agrarische belangen en de gevolgen voor 
de recreatie in het Deltagebied ten vol le worden meegewogen. 

A69. Rijksweg 69: Eindhoven (ri jksweg 67)-Belgische grens. 
Rijksweg 69, gedeelte r i jksweg 67-Belgische grens is de verb ind ing van 

Eindhoven via Valkenswaard naar België, welke momenteel een enkelbaans-
weg is met geli jkvloerse kruis ingen. Aanleg van een autosnelweg op het ge-
deelte Eindhoven-Valkenswaard (volgens een nieuw tracé) staat vermeld in 
het Meerjarenplan Personenvervoer als een werk dat hoge prior i tei t heeft, 
maar waarmee pas na 1978 begonnen zal kunnen worden , afhankeli jk van 
de beschikbaar komende bedragen. Aanleg van dit wegvak als autosnelweg 
word t evenals voor het gedeelte Valkenswaard-Belgische grens voorzien in 
de eerste fase. Het in België aansluitende tracégedeelte is reeds vastgesteld 
en kruist de grens nabij het punt van grensoverschr i jd ing van de bestaande 
weg. Het tracé voor de wegverb ind ing Eindhoven-Belgische grens is in on-
derzoek. Bij dit onderzoek is de invloed van de weg op het landschap en na-
tuurl i jk mi l ieu, in het bijzonder van het Dommelda l , een belangri jk aspect. 

A73. Rijkswegen 72 en 73: Maasbracht-Ni jmegen. 
De weg verbindt Zu id-L imburg, maar meer nog Midden- en Noord-L im-

burg met de agglomerat ies Ni jmegen en A rnhem, en Noord-Neder land. De 
bestaande weg langs de Maas van Roermond naar Ni jmegen kan niet meer 
vo ldoen aan de te stellen eisen op het gebied van de verkeersvei l igheid en 
van w o o n - en leefmil ieu en komt bovendien reeds thans op een aantal plaat-
sen capaciteit tekort. Verbreden van de weg is vanwege de bebouwing niet op 
redelijke wijze mogeli jk. Daarom is de aanleg van een nieuwe verb ind ing 
voorzien in de eerste fase. 

Het tracé voor het gedeelte Ni jmegen-Boxmeer is in 1975 vastgesteld. Het 
gedeelte Maasbracht-Boxmeer is in onderzoek. Bij het tracé-onderzoek zijn d i -
verse hoofdvar ianten betrokken: 

1. een variant die vanaf Maasbracht ten oosten van Roermond loopt, de 
Maas kruist nabij Kessel en vervolgens via de Midden-Peelweg, of de prov in-
ciale weg langs Horst-Venray of een nieuw tracé ten oosten van de spoor l i jn 
Blerick-Venray naar Boxmeer loopt; 

2. een variant die vanaf Maasbracht ten oosten van Roermond loopt, bij 
Venlo de Maas kruist, en vervolgens via de provinciale weg langs Horst-Ven-
ray of een nieuw tracé ten oosten van de spoor l i jn Blerick-Venray naar Box-
meer loopt. Tussen Roermond en Venlo valt het tracé gedeeltel i jk samen 
met een nieuwe provinciale w e g ; 

3. een variant die geheel ten westen van de Maas is gelegen en vanaf Gra-
them via Kessel, Venray of IJsselstein (Midden-Peelweg) naar Boxmeer 
loopt. Van het gedeelte tussen Kessel en Boxmeer zijn dezelfde subvarianten 
mogel i jk als bij variant 1. 

Bij de afweging in het kader van de tracévaststell ing zijn met name van be-
lang een aantal ecologisch belangri jke gebieden en aspecten van landschap 
en doorsni jd ing in de omgev ing van de Maas en in het Peelgebied. 

A50. Rijksweg 75: Eindhoven-Oss. 
De relatie Eindhoven-agglomerat ie N i jmegen/Arnhem loopt enerzijds via 

de ri jkswegen 2 en 55 en anderzijds via een provinciale verb ind ing langs 
Veghel en Uden. Uit verkeersstudies bli jkt dat in de corr idor tussen Eindho-
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ven en 's-Hertogenbosch niet met de bestaande weg Eindhoven-Den Bosch, 
waarop thans ook langzaam verkeer is toegelaten, kan worden volstaan. Bij 
de motivering van dit gedeelte van rijksweg 2 is vermeld dat voor deze weg 
een tracéprocedure in gang is gezet waarbij verscheidene varianten worden 
beschouwd, onder andere de uitbreiding van de bestaande weg tot auto-
snelweg. Ten aanzien van rijksweg 55 die thans autoweg is ligt het in de be-
doeling deze weg in de eerste fase uit te breiden tot autosnelweg. Zowel bij 
rijksweg 55 als bij de bestaande rijksweg Den Bosch-Eindhoven is de ruimte 
zodanig beperkt, dat alleen uitbreiding mogelijk is tot een autosnelweg met 
2 x 2 rijstroken. 

Afhankelijk van de groei van het verkeer en de ruimtelijke ontwikkeling in 
de periode na 1990 is het niet uitgesloten dat in deze route capaciteitsknel-
punten ontstaan. Op de provinciale weg via Veghel en Uden zal dat dan ze-
ker het geval zijn. Uiteraard zal in die gevallen pas na een zorgvuldige afwe-
ging van de voor- en nadelen, conform de hoofddoelstelling van het verkeer 
en vervoer, voor deze problemen een oplossing worden gekozen. De beper-
kingen dienaangaande maken het vooralsnog wenselijk ook de mogelijkheid 
van een nieuwe ontlastende verbinding open te houden. Bij een daarover in 
de jaren 80 te nemen besluit zal dan tevens worden bezien of wellicht een 
ander tracé dan het thans vastgestelde beter zou kunnen voldoen met name 
met het oog op de ontsluiting van Helmond in noordelijke richting. 

A42. Leeuwarden-Drachten. 
In het secundair wegenplan van de provincie Friesland is als S5 een recht-

streekse verbinding tussen Leeuwarden en Drachten opgenomen, welke 
aansluiting geeft op rijksweg 43. Via deze secundaire weg wordt tevens een 
snelle verbinding verkregen tussen de agglomeraties Leeuwarden en Gro-
ningen. Door opname van de S5 in het hoofdwegennet 1976 als autosnel-
weg kan rijksweg 9 tussen Leeuwarden en Groningen van het net worden af-
gevoerd. De S5 is momenteel als enkelbaansweg aanwezig, c.q. in uitvoe-
ring. 

A37. Hoogeveen-Duitse grens. 
In het secundair wegenplan van de provincie Drenthe is tussen Hooge-

veenen de Duitse grens bij Klazienaveen weg nr. 13 opgenomen. De S13 ligt 
in het verlengde van het gedeelte Meppel-Hoogeveen van rijksweg 37. Dit 
gedeelte van rijksweg 37 vormt te zamen met de S13 de verbinding tussen 
Meppel, Hoogeveen, Emmen, Coevorden en Klazienaveen onderling, alsme-
de de verbinding van Zwolle en zuid-Drenthe met Duitsland. De gedeelten 
Hoogeveen-rijksweg 34 en Klazienaveen-Duitse grens zijn als enkelbaans-
weg gereed. Het ontbrekende gedeelte rijksweg 34-Klazienaveen is in uit-
voering. Dit laatste gedeelte ontlast de weg langs de Hoogeveense Vaart 
door de bebouwde kommen van Veenoord/Nieuw Amsterdam, Erica en Kla-
zienaveen. Door opname van de S13 in het hoofdwegennet kan rijksweg 34, 
Zwolle-S13, van het net worden afgevoerd. 

A48. Deventer-Raalte-Hoogeveen. 
In het secundair wegenplan van de provincie Overijssel is tussen Raalte en 

de provinciale grens met Drenthe opgenomen weg nr. 11. Aansluitend op de 
S11 in Overijssel is in het secundair wegenplan van de provincie Drenthe op-
genomen weg nr. 12a tot Hoogeveen. Te zamen met de in het voorliggende 
Hoofdwegennet 1976 voorziene verbinding Deventer-Raalte verbinden deze 
wegen Deventer, Raalte, Ommen, Dedemsvaart en Hoogeveen onderling. 
Daarnaast worden door deze wegen rijksweg 32 bij Deventer en rijksweg 36 
bij Hoogeveen met elkaar verbonden, zodat een verbinding ontstaat tussen 
de agglomeratie Arnhem, Zutphen, Deventer, Drenthe (Assen) en Groningen. 
Door opname van de vorengenoemde provinciale wegen in het Hoofdwe-
gennet 1976 kunnen rijksweg 32 tussen Deventer en Zwolle en rijksweg 36 
tussen Almelo en Hoogeveen van het net worden afgevoerd. 
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A30. Wegverbinding Ede-Bameveld-Almere. 
Deze verbinding is in het net opgenomen, als gevolg van de op basis van 

verkeersprognoses te verwachten capaciteitsknelpunten op de rijkswegen 1, 
2 en 12. Het gedeelte Ede-Barneveld vormt een verbinding tussen rijksweg 
12 en rijksweg 1, welke nagenoeg voltooid is als autoweg met ongelijkvloer-
se kruisingen (weg nr. 1 van het secundair wegenplan van de provincie Gel-
derland); bij de aanleg is rekening gehouden met verbreding tot autosnel-
weg. Het is niet uitgesloten dat in de eerste fase tot deze wijziging zal wor-
den overgegaan. 

Aanleg van het gedeelte Barneveld-Almere komt pas aan de orde indien 
een nadere studie de noodzaak terdege heeft aangetoond. Bij de besluitvor-
ming zullen de ecologische, landschappelijke en planologische aspecten, 
met name in de Gelderse vallei, een zwaar accent moeten krijgen. Aanleg 
van dit wegvak wordt pas in de tweede fase voorzien. Ook hier is slechts 
openhouden van de mogelijkheid tot aanleg de bedoeling. 

A26. Tunnel onder het Noordzeekanaal tussen de rijkswegen 16 en 9, en 
rijksweg 10. 

Deze tunnel kan in de toekomst noodzakelijk zijn naast de Velsertunnel, de 
ontworpen tunnel in rijksweg 16 en de Coentunnel. De aanleg van deze oe-
ververbinding moet worden bezien in relatie tot de algehele verkeers- en 
vervoersituatie en het terzake gevoerde beleid in de agglomeratie Amster-
dam. Naar aanleiding van de bouw van de Hemspoortunnel zijn in dit ver-
band met de gemeente Amsterdam afspraken gemaakt inzake een aange-
past verkeers- en vervoerbeleid. Een gedetailleerde verkeers- en vervoerstu-
die zal de noodzaak van aanleg van deze tunnel en de keuze van een tracé 
(Nauernase tunnel, Tweede Coentunnel of Hemwegtunnel) moeten onder-
bouwen. Mogelijke aanleg is pas in de tweede fase voorzien. 

A23. Wegverbinding Alkmaar-Hoorn. 
In verband met de relatie tussen het Umondgebied en Alkmaar met de 

noordelijke provincies is deze wegverbinding tussen rijksweg 9 en rijksweg 
7 in het Structuurschema opgenomen. De verkeersprognose leidt tot de 
wenselijkheid, mede onder invloed van de in de Verstedelijkingsnota voor-
ziene ontwikkeling van Alkmaar, de mogelijkheid tot aanleg van een enkel-
baans autoweg in de tweede fase open te houden. De landschappelijke en 
agrarische belangen (ruilverkaveling) zullen hierbij in het afwegingsproces 
een belangrijke plaats moeten krijgen. 

A61. Verbinding tussen rijkswegen 60 en 61. 
Op het secundair wegenplan van de provincie Zeeland is tussen de rijks-

wegen 60 en 61 een nieuwe secundaire weg voorzien (S24) ter ontlasting 
van de bestaande weg. De S24 vormt tezamen met rijksweg 61 tussen 
Schoondijke en Terneuzen de oost-west verbinding in Zeeuws-Vlaanderen. 
Deze oost-west verbinding vormt de centrale weg op Zeeuws-Vlaanderen en 
maakt een onderlinge uitwisseling tussen de oeververbindingen over de 
Westerschelde mogelijk. Door de provincie is een tracé voor deze nieuwe 
verbinding ten zuiden van de bestaande weg vastgesteld. 

A59. Maasroute. 
In het secundaire wegenplan van de provincie Noord-Brabant is tussen 

's-Hertogenbosch (rijksweg 2) en Zevenbergen (rijksweg 17) een oost-west 
lopende verbinding opgenomen, de zg. Maasroute (S5, S1 en S31). Deze 
weg vormt de verbinding tussen rijksweg 59 in het westen en rijksweg 55 in 
het oosten van Brabant. Te zamen vormen deze wegen een doorgaande 
oost-west route in het noorden van Brabant. Behalve de onderlinge verbin-
ding van noord-west Brabant, Waalwijk, 's-Hertogenbosch en Oss geeft zij 
een verbinding met de agglomeratie Rotterdam en het noorden en oosten 
van het land. Van de Maasroute is het gedeelte tussen 's-Hertogenbosch en 
Capelle gereed als autosnelweg en het aansluitende deel Capelle tot Wagen-

Tweede Kamer, zitting 1976-1977, 14390, nrs. 1-2 49 



berg als autoweg. Het gedeelte ten noorden van 's-Hertogenbosch, inclusief 
de aanslui t ing op r i jksweg 2, is momentee l als autosnelweg in ui tvoer ing. 
Het tracé van het ontbrekende gedeelte Wagenberg-Zevenbergen (ri jksweg 
17) is nog niet vastgesteld. 

A79. Maastr icht-Heerlen. 
In het secundair wegenplan van de provincie L imburg is tussen Maastricht 

(r i jksweg 75) en Heerlen (r i jksweg 76) weg nr. 15 opgenomen. Deze weg ver-
bindt de agglomerat ie Maastr icht en de oosteli jke mijnstreek onder l ing en 
bovendien de agglomerat ie Maastr icht met Duitsland (Aken). In 1976 is de 
S15 als autosnelweg gereed gekomen. Door de aanleg van deze provinciale 
weg word t de bestaande r i jksweg 78 door Cadier en Keer, Margraten en Gul-
pen aanzienlijk ontlast, zodat geen ingri jpende verbeter ingen meer aan deze 
weg noodzakeli jk zi jn. Door opname van de S15 in het hoofdwegennet kan 
r i jksweg 78 van het net worden afgevoerd. 

3.6.4. Van derden over te nemen hoofdwegen 

In het hoofdwegennet zijn de volgende bestaande of in u i tvoer ing zijnde 
wegen opgenomen, welke thans niet bij het Rijk in beheer en onderhoud zijn 
(de meeste van deze verbindingen zijn in het voorgaande reeds genoemd) : 
provincie Groningen 
- S11, Zuidbroek-Appingedam 
- zuideli jke randweg Groningen 
provincie Friesland 
- S5, Leeuwarden-Drachten 
provincie Drenthe 
- S12a, Hoogeveen-provinciale grens Drenthe-Overijssel 
- S13 Hoogeveen-Duitse grens 
provincie Overijssel 
- S11, Raalte-provinciale grens Drenthe-Overijssel 
provincie Gelderland 
- S 1 , Ede-Barneveld 
provincie Noord-Hol land 
- S14, Purmerend-Zaanstad 
provincie Zuid-Hol land 
- Botlektunnel-Rozenburg-Briel le 
provincie Zeeland 
- Schoondijke-Hoek 
- Zierikzee-Serooskerke 
- weg o p d e Veergatdam 
provincie Noord-Brabant 
- S1 , Wagenberg- 's-Hertogenbosch (Maasroute) 
- S31, noordel i jke randweg 's-Hertogenbosch (Maasroute) 
- oostel i jke randweg Bergen op Zoom 
- Poot van Metz 
provincie L imburg 
- S15, Maastr icht-Heerlen. 

Aangezien het Rijk de verantwoordel i jkheid aanvaardt voor de wegen van 
het hoofdwegennet zullen bovenstaande verbindingen door het Rijk onder 
nader te bepalen voorwaarden in beheer en onderhoud worden overgeno-
men. 

3.6.5. Niet meer opgenomen hoofdwegen 

De gewijzigde inzichten ten aanzien van de behoefte aan wegen en de ma-
te waar in aan deze behoefte zou moeten worden voldaan, hebben ertoe ge-
leid, dat in dit Structuurschema niet alleen belangri jk minder verbindingen 
zijn opgenomen dan in het Structuurschema Hoofdwegennet 1966, maar 
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ook minder dan in het Rijkswegenplan 1968 (zie de aan het eind van dit 
hoofdstuk opgenomen kaarten). Deze beperkingen zijn het gevolg van het 
streven naar bundeling en naar het voorkómen van aantasting van natuurlijk 
milieu en landschap. In hoofdstuk 5, par. 5.7.5, worden deze vervallen ver-
bindingen alle vermeld. Kortheidshalve wordt naar deze opsomming verwe-
zen. Het grote aantal afgevoerde verbindingen, dat wel op het Structuur-
schema Hoofdwegennet 1966 maar nog niet in het Rijkswegenplan 1968 
voorkomt heeft in het algemeen nog tot weinig ruimtelijke consequenties in 
streek- en bestemmingsplannen aanleiding gegeven. Zij worden dan ook 
niet met name genoemd. 

3.7. Het regionale openbaar vervoer 

Het openbaar vervoer op de middellange en korte afstand in de landelijke 
gebieden wordt verzorgd door het streekvervoer per bus en door de Neder-
landse Spoorwegen. Op enkele relaties met zware vervoerstromen bestaat 
wellicht in de toekomst behoefte aan een licht railsysteem, bij voorbeeld een 
sneltram. Dit geldt in het bijzonder wanneer aansluiting kan worden gevon-
den bij bestaande railsystemen. Op andere relaties kan het wenselijk zijn in 
verband met minder intensief gebruik geheel of gedeeltelijk over te gaan 
van rail op bus. 

Het streekvervoer per bus verzorgt in de eerste plaats het openbaar ver-
voer van personen in de regio's. In bepaalde gevallen vervult de bus even-
eens een rol over langere afstanden, terwijl voor de streekvervoerbedrijven 
naast de regionale de stedelijke functie steeds belangrijker wordt. 

Het streekvervoer in de regio is in het bijzonder van belang voor plaatsen 
die niet op het railnet zijn aangesloten. 

□ Het beleid is er op gericht de voorziening door streekvervoer te handha-
ven, qua maaswijdte en frequentie, wanneer de vraag dit rechtvaardigt. 

In vele gevallen is echter de vraag zo gering dat geen frequente dienst kan 
worden geboden. In dunbevolkte gebieden is de netstructuur bovendien re-
latief wijdmazig. Het vervoer in deze gebieden vindt dan ook overwegend 
plaats met auto en (brom)fiets en ook per taxi. Particuliere vervoermiddelen 
zullen in deze gebieden een belangrijke rol blijven spelen. Niettemin zal er -
waar mogelijk - voor worden gezorgd dat in de landelijke gebieden open-
baar vervoer aanwezig zal blijven. Dit ten behoeve van de groepen die niet 
over een auto kunnen beschikken of niet in staat zijn zich per fiets of brom-
fiets te verplaatsen. Dit behoeft niet een voorziening door streekbussen in te 
houden. 

□ Gezocht dient te worden naar nieuwe vormen van vervoer, met name in 
technisch en/of organisatorisch opzicht, die voor de bediening van dunbe-
volkte gebieden kunnen zorgdragen, zonder dat de kosten te hoog oplopen. 

Om meer inzicht in deze problematiek te verkrijgen is in het Meerjarenplan 
Personenvervoer 1976-1980 onderzoek aangekondigd naar de bruikbaar-
heid van andere vervoersystemen. Als voorbeeld wordt de bustaxi ge-
noemd. Ook kan gedacht worden aan een systeem waarbij kleine gemeen-
schappen busjes ter beschikking worden gesteld zonder chauffeur, dan wel 
dat part-time krachten worden ingeschakeld. 

3.7.1. De spoorwegen in het regionale openbaar vervoer 

Naast het streekvervoer vervullen de spoorwegen in de regio een belang-
rijke functie. Niet alleen de stoptreinen dragen hiertoe bij, maar ook de inter-
citytreinen in het stadsgewestelijk gebied met dicht bijeen gelegen centra en 
op de uitlopers van het intercitynet. Stoptreinen maken veelal gebruik van 
dezelfde infrastructuur als de intercities, soms hebben de stoptreinen hun 
«eigen» infrastructuur. 
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□ De exploi tat ie van stopdiensten zal zoveel mogel i jk worden aangepast 
aan die van het streekvervoer. Ze zullen het karakter kri jgen van moderne 
doch eenvoudige spoorwegexplo i tat ie : eenvoudig materieel, onbemande 
haltes, en dergeli jke. 

Dit is noodzakeli jk o m de tekorten op deze l i jnen binnen de perken te hou-
den en te voorkomen dat deze verbindingen opgeheven zouden moeten 
w o r d e n ; wel l icht zal dat niet in alle geval len mogel i jk zijn. De exploitat ie 
moet op verantwoorde wijze geschieden en er dient een goede afweging 
met, maar ook een zorgvuldige afs temming te zijn op, de alternatieve ver-
voerwi jzen. In bepaalde gevallen kunnen t ram of bus beter het tracé van de 
bebouwing volgen dan de trein en daarom beter aan de vervoerbehoefte te-
gemoet komen. Bij het verval len van een t re inverbinding zal worden nage-
gaan in hoeverre van het tracé of de bestaande infrastructuur zinvol gebruik 
gemaakt kan worden bij het in gebruik stellen van een alternatieve vervoer-
wi jze; gedacht kan bij voorbeeld worden aan gebruik, geheel of gedeelteli jk, 
als vr i je busbaan. 

Bij opening van nieuwe li jnen zal het veelal gaan om reactivering van be-
staande (goederen)l i jnen voor reizigersvervoer. Steeds zal afweging tussen 
de verschi l lende vervoerwi jzen plaats hebben o m tot een maatschappeli jk 
verantwoorde keuze te komen. Ook zal voor de openstel l ing de noodzaak 
van gelu idwerende voorzieningen bezien moeten worden . In het kader van 
treinvervoer kan aan de volgende verb indingen worden gedacht: 

a. Den Bosch-Waalwijk 
Een reactivering van reizigersvervoer op dit deel van de goederenl i jn Lage 

Zwaluwe-Den Bosch word t niet waarschi jnl i jk geacht. Met het oog op de lan-
gere termi jn dient deze mogel i jkheid wel te worden opengehouden. Grondi-
ge studie zal moeten ui tmaken of dit l i jngedeelte gebruikt dient te worden 
voor het reizigersvervoer per trein, t ram of bus. Aan gebruik voor reizigers-
vervoer van het gedeelte Waalwijk-Lage Zwaluwe wo rd t niet gedacht, even-
min aan de rail l i jn Breda-Geertruidenberg, in verband met de te verwachten 
omvang en structuur van dit deel van Noord-Brabant. De Verstedel i jk ingsno-
ta kondigt a f remming van de over loop van de Randstad naar westeli jk Bra-
bant aan; de ontwikkel ing zal worden geconcentreerd langs de as Breda-
Roosendaal-Bergen op Zoom. 

b. Amersfoort-Veenendaal-Rhenen 
Tot reactivering van het personenvervoer op het gedeelte De Haar-Rhenen 

van deze li jn is besloten ten einde de treindiensten Utrecht-Veenendaal-Rhe-
nen mogel i jk te maken. De belangri jke functie van Veenendaal voor de op-
vang vanui t de Gelderse vallei en de Utrechtse heuvelrug alsmede de or iën-
tatie voor een aantal belangri jke voorzieningen op Utrecht hebben bij die be-
sl issing een rol gespeeld. Voor vervoer over langere afstanden is eveneens 
een snelle verb inding met Utrecht van belang vanwege de overstapmoge-
l i jkheden aldaar. Daarbij komt nog de overweging dat de druk op de ver-
keersvoorzieningen in het centrum van Nederland zo groot is, dat het open-
baar vervoer daarin wel een belangri jke rol moet spelen. Het l i jngedeelte 
Amersfoort-Leusden blijft geopend voor goederenvervoer. 

c. Apeldoorn-Zwolle 
Op de Veluwe bestaan geen grote plannen voor verstedel i jk ing. De kans op 

heropening van deze li jn voor het reizigersvervoer moet daarom gering wor-
den geacht; toch dient vooralsnog het tracé wel gereserveerd te bl i jven. De 
mogel i jkheid is niet uitgesloten dat het tracé in de toekomst is te gebruiken 
als vri je t ram- of busbaan. Op die wijze kan voor de forensenplaatsen langs 
die lijn een eenvoudige, doch kwalitatief hoogwaardige, openbaar-vervoer-
voorziening worden geboden. 
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d. Heerlen-Aken 
In de oostelijke Mijnstreek bestaat behoefte aan betere verbindingen tus-

sen de grote kernen, inclusief Aken. Een nieuwe verbinding is als volgt ge-
dacht: bij station Kerkrade-Centrum takt een rechtstreekse lijn af naar Aken 
via Bleyerheide (halte) en Kohlscheid. De lengte van het nieuw aan te leggen 
gedeelte bedraagt circa 3 km, waarvan 1 km op Nederlands gebied. De snel-
treinen Maastricht-Heerlen kunnen worden doorgetrokken naar Aken en het 
gedeelte van de «miljoenenlijn» Kerkrade-Centrum-Schin op Geul en het 
baanvak Simpelveld-grens zouden kunnen worden gesloten. Een betere be-
diening kan door deze bundeling van nu nog gespreide dienstverlening wor-
den verkregen. Met het project kan nog niet worden begonnen omdat het 
bestaande Duitse deel van de lijn overbelast is. De mogelijkheid om tot aan-
leg van deze lijn te komen zal worden bestudeerd. 

3.8. Regionale wegen en fietsvoorzieningen 

3.8.1. Het regionale wegennet 

Onder het regionale wegennet wordt hier verstaan het net van wegen die 
niet behoren tot het hoofdwegennet en evenmin tot het net van stedelijke en 
stadsgewestelijke wegen. Het regionale wegennet bestaat wat type en uit-
voering betreft uit een tamelijk heterogene verzameling van wegen, die bo-
vendien in vele gevallen meer dan één functie tegelijk vervullen. Deze we-
gen zijn vaak reeds van oudsher aanwezig, hebben vrij vaak lintbebouwing 
en zijn in vele gevallen van lieverlee aangepast aan de groeiende verkeers-
vraag. Juist bij deze wegen treden vaak problemen op van geluidhinder, on-
veiligheid, verdringing van erffuncties, en dergelijke. 

□ Het regionale wegennet dient te bestaan uiteen beperkt aantal categorie-
en wegen, die door uiterlijke verschijningsvorm in relatie tot de functie voor-
de weggebruiker duidelijk herkenbaar zijn. Dit bevordert een uniform rijge-
drag per categorie en daarmee de verkeersveiligheid. 

Dit streven heeft reeds enige tijd een eerste aanzet gekregen bij de Wet 
Uitkeringen Wegen en wordt thans verder uitgebouwd door studies inzake 
richtlijnen voor een beperkt aantal nauw omschreven wegcategorieën. De 
volgende algemene uitgangspunten dienen te gelden voor het regionale we-
gennet en zijn opbouw: 

- Regionale wegen, stedelijke wegenstelsels en de hoofdwegen dienen 
één samenhangend en functioneel opgebouwd systeem te vormen. 

- De functies van de regionale wegenstelsels zijn: ontsluiting van het 
platteland, onderlinge verbinding van kernen en het verschaffen van toe-
gang tot het hoofdwegennet. 

- Relatief lange ritten dienen met een gemiddeld hogere reissnelheid te 
kunnen worden afgelegd dan korte ritten. 

- Naarmate het stelsel penetreert in concentraties van herkomsten en be-
stemmingen wordt de stroomfunctie geleidelijk ondergeschikt aan de erf-
functie. 

- De wijze van ontsluiting van gebieden met fraaie landschappen of na-
tuurlijke milieus dient met de waarde daarvan voor de gemeenschap in 
overeenstemming te zijn. 

- Aard en tracering van diverse wegcategorieën dienen zodanig te wor-
den gekozen dat wegen van lagere orde niet gaan functioneren als vervan-
ger van wegen van hogere orde (voorkomen van «sluip»-routes). Uitbrei-
ding van regionale wegen moet passen in het totale verkeers- en vervoer-
systeem (privé en openbaar vervoer). 

- Vooral in grotere steden, in stadsgewesten en in beider omgeving die-
nen openbaar vervoer en langzaam verkeer ten volle in de afwegingen te 
worden betrokken. 
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- De inrichting van het regionale wegennet dient de gewenste ruimtelijke 
ontwikkeling te ondersteunen en waar mogelijk een bijdrage daaraan te le-
veren. 

- Op doorgaande wegen door dorpskommen en dergelijke dient de erf-
functie te prevaleren door aanpassing van snelheid of wegontwerp. 

3.8.2. Regionale fietsvoorzieningen 

De verkeersveiligheid van (brom)fietsers vergt ook buiten de bebouwde 
kom voorzieningen. Het gaat daarbij met name om vrijliggende (brom)fiets-
paden langs regionale wegen. Naast de veiligheid is echter ook het vlot en 
comfortabel fietsen een belangrijk motief om fietsvoorzieningen te treffen. 

Het scheppen van een aantrekkelijk en veilig fietsklimaat vindt zijn recht-
vaardiging in het ook buiten de steden nog zeer grote aantal (brom)fietsers. 
Maartevens is ook hier een zekere verschuiving van auto- naar fietsgebruik 
wenselijk. Dat geldt bij voorbeeld voor de verkeersrelaties van de regio met 
de steden en voor het woon- en verblijfmilieu op het platteland. Het geldt 
met name ook voor het behoud van natuurgebieden en waardevolle land-
schappen; het geldt meer in het algemeen voor het beperken van het grond-
stoffen- en energieverbruik en voor het verminderen van het beslag op de 
overheidsmiddelen. Daar kan nog aan toegevoegd worden dat goede fiets-
voorzieningen een stimulans zijn voor het fietsen als vorm van lichaamsbe-
weging! 

□ Evenals binnen het bebouwde gebied dient ook daarbuiten gestreefd te 
worden naar stelsels van fietsvoorzieningen die ofwel van een utilitair karak-
ter (zoals woon-school-, woon-werk-verkeer), ofwel puur recreatief van aard 
zijn, dan wel een mengvorm van beide zijn. 

Nabij bevolkingsconcentraties dient in het bijzonder aandacht te worden 
besteed aan de fietsverbindingen met de op fietsafstand liggende recreatie-
gebieden. Nieuwe recreatiegebieden dienen dan ook bij voorkeur op «fiets-
afstand» van steden te worden gesitueerd. Recreatiegebieden dienen juist 
ook voor fiets en bromfiets ontsloten te worden. 

In verschillende provincies of delen daarvan zijn of worden reeds fietspa-
denplannen voorbereid en gerealiseerd. De Regering juicht deze ontwikke-
ling toe. 

Voor fietsvoorzieningen langs secundaire en tertiaire wegen is in het ka-
der van het Meerjarenplan Personenvervoer 1976-1980 de mogelijkheid ge-
schapen voor subsidie in de grondverwerving en de kosten van aanleg. 

3.9. Stedelijk en stadsgewestelijk openbaar vervoer 

3.9.1. Algemeen 

Voor het stedelijk en stadsgewestelijk openbaar vervoer wordt in Neder-
land gebruik gemaakt van een groot aantal technieken en organisatievor-
men. De autobus speelt een zeer belangrijke rol, zowel bij de stedelijke 
openbaar-vervoerbedrijven als bij het stedelijk vervoer verzorgd door 
streekvervoerbedrijven. Voorts worden streekvervoerlijnen dikwijls gedeel-
telijk gebruikt voor stadsgewestelijk en stedelijk openbaar vervoer. In de drie 
grootste agglomeraties van ons land worden tramsystemen geëxploiteerd. 
In Utrecht zal een stadsgewestelijke (snel)tramlijn worden aangelegd. Rotter-
dam, en binnenkort ook Amsterdam, heeft zijn metro. Ten slotte vervullen 
ook de spoorwegen belangrijke taken in het stadsgewestelijke vervoer. De 
taxi speelt een aanvullende rol bij het personenvervoer. 

Behalve voor het vervoer binnen hun eigen gebied dienen de stedelijke en 
stadsgewestelijke openbaar-vervoersystemen ook tot voeding van het regi-
onale- en langere-afstand-vervoer. 
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□ Stadsgewestel i jke en stedelijke openbaar-vervoernetten zullen zo goed 
mogel i jk moeten aansluiten bij de ruimtel i jke structuur van het stadsgewest 
of de stad. Omgekeerd zullen stedelijke en stadsgewestel i jke ui tbreidingen 
zoveel mogel i jk moeten worden afgestemd op de mogel i jkheden van het 
aanwezige openbaar vervoer. 

□ Goede en vlot te overstapprocedures tussen de verschi l lende vervoersys-
temen en binnen elk vervoersysteem moeten worden bevorderd, evenals 
tussen par t icu l ieren openbaar vervoer. 

De goede afs temming tussen ruimtel i jke ordening en vervoersystemen en 
binnen de vervoersystemen garandeert een goed voorzieningenniveau met 
vermi jd ing van extreem hoge kosten voor het openbaar vervoer. 

In de stadsgewesten, met name de grotere, zal het openbaar vervoer in de 
toekomst in een aantal relaties een belangri jker rol gaan spelen, die alleen 
via voorkeursbehandel ing tot zijn recht kan komen. 

□ Doorst roming van t rams en bussen moet worden bevorderd door vr i je 
banen en opstelstroken voor trams en bussen, pr ior i tei tsregel ingen bij ver-
keerslichtinstallaties en dergeli jke. 

□ De overstapprocedure dient wein ig be lemmer ing te onderv inden, onder 
andere door goede en vei l ige hal te-accommodat ie. 

In de grotere stadsgewesten speelt het rai lvervoer een belangri jke rol, ook 
in de toekomst zal dit het geval zijn. In voorkomende geval len zullen ook an-
dere vervoerwi jzen in beschouwing dienen te worden genomen. 

□ Bij n ieuwe projecten en bij heroverwegingen als gevolg van veranderde 
situaties zullen alle beschikbare en in aanmerking komende vervoertechnie-
ken in de beschouwing worden betrokken, dus zowel rail- als busvervoer. 

Openbaar-vervoervoorzieningen moeten medewerken tot het behouden 
of verkri jgen van een goed leefmil ieu met name in de stedelijke gebieden. 

□ Bij de aankoop van materieel voor stedelijk en stadsgewesteli jk openbaar 
vervoer zal erop worden gelet dat mi l ieuverontre in ig ing ten gevolge van 
openbaar vervoer zoveel mogeli jk word t tegengegaan. 

3.9.2. De tram 

Het t ramnet van de drie grootste stedelijke openbaar-vervoerbedr i jven zal 
vooral kwalitatief worden versterkt. Vlotte doors t roming van het tramver-
keer zal op straatniveau moeten worden verzekerd door middel van onder 
meer doorst romingsmaatregelen als genoemd in het Meerjarenplan Perso-
nenvervoer 1976-1980. Tunnels of viaducten voor tramverkeer komen 
slechts in aanmerking wanneer op straatniveau geen redelijke mogel i jkhe-
den te v inden zijn. Daarnaast zal worden getracht de regelmaat van het 
tramverkeer verder te verbeteren door de ontwikkel ing van een centrale be-
heersing van het openbaar-vervoerstelsel. Ui tbreid ing van de tramnetten zal 
worden overwogen bij forse stedelijke ui tbreidingen en wanneer er sprake is 
van «achterstallige» maatregelen. Waar t raminfrastructuur aanwezig is of 
ter beschikking komt zal het beleid er op zijn gericht doublures te vermi jden 
en het vervoer zoveel als mogel i jk en doelmat ig is via de rail te leiden. Thans 
wordt rekening gehouden met de mogel i jkheid van aanleg van de volgende 
nieuwe t raml i jnen: 
• De aansluit ing van Groot-Loosduinen op het Haagse tramnet. 
• De aansluit ing van Amstelveen op het Amsterdamse tramnet. 
• Rotterdam-Coolhaven-Marconiplein. 
• Rotterdam Oost-Capelle a/d IJssel. 
• Schiedam Centrum-Schiedam Noord-Vlaardingen-Holy. 
• Utrecht-De Uithof-Zeist. 
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In het Utrechtse stadsgewest wordt voorts een sneltramlijn aangelegd tus-
sen de groeikernen Nieuwegein/IJsselstein en Utrecht-CS. Met doortrekking 
van de lijn door de Utrechtse binnenstad via het Universiteitscomplex de 
Uithof naar Zeist wordt rekening gehouden. 

• Het Leidsebaangebied. 
Vroeger is gedacht aan nieuwe spoorverbindingen in het Leidsebaange 

bied, die van Leiden uit zouden kunnen lopen naar Katwijk, Noordwijk, Lei-
den Merenwijk en Leiderdorp. Deze gedachten zijn thans verlaten. Wel zijn 
in het kader van het Experimenteerproject Leidsebaan prioriteitsmaatrege-
len genomen voor de bus op het traject Leiden-Katwijk. Voor de verbindin-
gen Den Haag-Wassenaar-Katwijk-Noordwijken Den Haag-Voorschoten-Lei-
derdorp/Leiden, of delen daarvan, zijn prioriteitsmaatregelen in studie. 

• Openbaar-vervoervoorziening Ridderkerk. 
Een studie ter zake is gaande. In het verleden werd gedacht aan een spoor-

verbinding, thans staan de sneltram en vooral de bus (op vrije baan) meer in 
de belangstelling. Reservering van een tracé blijft in alle gevallen gewenst. 

Behalve de hierboven genoemde lijnen is het denkbaar, dat bij de uitwer-
king en concretisering van de Verstedelijkingsnota nog een of enkele lijnen 
in aanmerking komen 

De eerste vier genoemde lijnen en wellicht ook de vijfde alsmede de lijn 
naar Ridderkerk, indien in deze relatie voor een tram zou worden gekozen, 
kunnen vóór 1990 hun beslag krijgen. Voor de sneltram naar De Uithof en 
Zeist en de vrije- baanvoorzieningen in het Leidse baangebied zal dat waar-
schijnlijk niet het geval zijn. De belangrijkste inspanningen ter verbetering 
van de tramwegen in Nederland zullen gericht zijn op het perfectioneren van 
het bestaande, daaronder begrepen doorstromingsmaatregelen als ge-
noemd in het Meerjarenplan Personenvervoer 1976-1980, betere tram- en 
busverkeersbeheersing en de in het Meerjarenplan Personenvervoer aange-
kondigde experimenten. 

3.9.3. De metro 

Een metro-verbinding biedt wat betreft capaciteit, comfort en betrouw-
baarheid een hoogwaardige openbaar-vervoervoorziening. De infrastruc-
tuur hiervoor is zeer kostbaar en vraagt tijdens de bouw dikwijls grote ingre-
pen. Gezien de in het algemeen relatief lage bebouwingsdichtheden in de 
meeste Nederlandse steden en de hoge capaciteit van een metro-verbinding 
blijven de mogelijkheden hiervoor beperkt tot de Rotterdamse en Amster-
damse agglomeratie. 

In Nederland is thans een drietal metrolijnen aanwezig of in aanleg. Afge-
zien van enkele uitbreidingen van die lijnen zal, voor zover is te overzien, in 
de toekomst geen metro-infrastructuur meer worden aangelegd. De aan-
dacht zal in de eerste plaats gevestigd blijven op de mogelijkheden van tram 
en bus. 

• Rotterdamse metro: Noord-Zuidlijn. 
Het gedeelte Rotterdam CS-Hoogvliet is in bedrijf, verwacht wordt dat nog 

dit decennium aan de verlenging naar Spijkenisse begonnen zal kunnen 
worden. Een tracé-studie binnen Spijkenisse is inmiddels afgerond. Er wordt 
geen rekening meer gehouden met verdere doortrekking naar Hellevoet-
sluis. In de periode t/m 1981 wordt Hellevoetsluis namelijk nog als groeikern 
behandeld. Na 1981 wordt Hellevoetsluis niet meer als groeikern be-
schouwd maar zal het de functie moeten vervullen om de woningbehoefte 
van Voorne-Putten op te vangen. Bovendien roept de grote reisafstand Hel-
levoetsluis-Rotterdam diverse problemen op. 
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• Rotterdamse metro: Oost-Westlijn. 
Oorspronkelijk zou deze lijn gaan lopen van Ommoord/Zevenkamp, via 

het centrum van Rotterdam naar Schiedam (Kethel) en Vlaardingen (Broek-
polder). Inmiddels heeft de eerste ondergetekende ingestemd met een Rot-
terdams voorstel om in plaats van de metrolijn Ommoord-Eendrachtsplein 
de wat langere railverbinding Ommoord-Coolhaven aan te leggen als snel-
tramlijn, o.a. onder de voorwaarde dat zodanig sneltram-materieel wordt 
gekozen, dat doortrekking naar Schiedam en Vlaardingen-Holy en een aftak-
king naar Capelle a/d IJssel mogelijk is. 

• Amsterdamse metro: Oostlijn. 
Het gedeelte Bijlmermeer-Weesperpleinzal naar verwachting in 1977 in 

gebruik worden genomen. 

3.9.4. De trein 

In de grootste stadsgewesten en voor vervoer tussen steden op onderling 
korte afstand spelen ook de spoorwegen een rol. Naast het bestaande railnet 
kunnen ook nog komende uitbreidingen aan infrastructuur een bijdrage le-
veren in het stedelijk en stadsgewestelijk openbaar vervoer. Wanneer de 
vervoervraag daartoe aanleiding geeft kunnen nieuwe (voorstad) haltes 
worden gebouwd en in gebruik gesteld. 

• De Zoetermeerlijn. 
De eerste fase van de aanleg wordt medio 1977 afgesloten en in gebruik 

genomen. De complete lijn zal in het begin van de tachtiger jaren functione-
ren. 

• Purmerend/Overwhere-Purmer/Noord. 
Rekening wordt gehouden met het gereedkomen voor 1990 van een zijtak 

van de spoorlijn Zaandam-Enkhuizen, ter ontsluiting van de te bebouwen 
gedeelten van de Purmer. Doortrekking naar Edam/Volendam wordt in ver-
band met de te verwachten vrij beperkte bevolkingsgroei aldaar niet meer 
overwogen. Oorspronkelijk was deze verbinding bedoeld als onderdeel van 
een rechtstreekse verbinding Purmerend-Amsterdam CS-Amsterdam Mu-
seumplein, aansluitend aan de Schiphollijn. Op grond van de nieuwste ge-
dachten omtrent de omvang van Purmerend en Hoorn, de verhoogde capa-
citeit van de bestaande railverbinding via Zaandam wanneer de Hemspoor-
tunnel is afgebouwd en de hoge kosten verbonden aan de aanleg, zijn deze 
plannen verlaten. 

• Spoorlijn Weesp-Almere-Lelystad. 
Gezien de taakstelling van Almere en Lelystad in de Verstedelijkingsnota 

wordt ernaar gestreefd de verbinding Weesp-Almere-Lelystad, met een aan-
sluiting in de richting Naarden-Bussum, in 1985 gereed te hebben tot Almere 
en in 1990 tot Lelystad. Planologisch zal met de mogelijkheid, dat de lijn na 
1990 naar Groningen wordt doorgetrokken, rekening worden gehouden. 

• Ringspoorweg rond Amsterdam. 
Van de oorspronkelijk voor goederenvervoer geprojecteerde ringspoor-

weg rond Amsterdam is thans alleen het gedeelte tussen het rangeerstation 
Watergraafsmeer en Duivendrecht-aansluiting (verbinding met de lijn naar 
Utrecht) in exploitatie. Onderzocht wordt of het gewenst is andere gedeelten 
van de ringspoorweg aan te leggen en in exploitatie te nemen zowel voor 
personenvervoer als voor goederenvervoer. Met name wordt daarbij ge-
dacht aan de relatie Schiphollijn (Rijksmuseum) met Almere, Het Gooi en 
Utrecht alsmede aan de relaties Almere-Schiphol en Purmerend-Schiphol. 
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• Rotterdam-Hoeksche Waard. 
Daar in de Verstedelijkingsnota de bouw van een stad in de Hoeksche 

Waard vooralsnog niet nodig wordt geacht, is reservering van een spoor-
wegtracé ter plaatse overbodig. De mogelijkheid voor een tak aan de 
spoorlijn Dordrecht-Rotterdam (nabij Barendrecht) wordt reeds opengehou-
den in verband met een eventuele spoorlijn met hoge snelheid naar België. 

3.9.5. De autobus 

In alle stadsgewesten neemt het openbaar vervoer per autobus een belan-
grijke plaats in, vaak de belangrijkste. Alleen de drie grootste stadsgewesten 
maken op dit laatste een uitzondering. 

□ Voor de lange termijn kan het huidige voorzieningenniveau van het 
stadsgewestelijk openbaar vervoer, globaal gezien, een goed uitgangspunt 
vormen voor het niveau van het toekomstige openbaar vervoer. 

Dit sluit niet uit dat de te bieden vervoervoorziening steeds zal moeten 
worden aangepast aan de ontwikkeling van de vraag. 

□ Voor de kleinere stadsgewesten betekent dit slechts uitbreiding van het 
lijnennet als dit nodig is voor ontsluiting van nieuwbouwwijken. 

Verbeteringen in de dienstverlening zullen dus in een andere sfeer gevon-
den moeten worden. 

□ De kwaliteit van de dienstverlening zal verbeterd worden door prioriteits-
maatregelen ter bevordering van de doorstroming. 

Vrije busbanen vormen hiervan een onderdeel, maar zoals gezegd ook 
centrale beheersing van het systeem en andere organisatorische maatrege-
len kunnen een bijdrage leveren. Frequentieverhoging en uitbreiding van 
het net zijn niet uitgesloten, maar komen pas in aanmerking als de capaciteit 
van de huidige verbindingen te kort schiet. 

Het stedelijk openbaar vervoer in die steden, die geen centrum van een 
stadsgewest zijn, wordt verzorgd door autobussen. Een enkele maal wordt 
een deel van het busnet ontlast door de aanwezigheid van een NS-(voor-
stads)halte. 

□ Met als uitgangspunt het huidige voorzieningenniveau zal het stedelijke 
busvervoer worden aangepast aan de vraag. 

Dit houdt in dat het voorzieningenniveau van het openbaar vervoer in ste-
delijke uitbreidingen vergelijkbaar zal zijn met bestaande situaties. In een 
aantal gevallen zal voorts door frequentieverhoging of versterkingsbussen 
extra materieel moeten worden ingezet. In een aantal andere gevallen kan 
tot inkrimping van de diensten worden overgegaan. 

Verbetering van de dienstverlening door te nemen prioriteitsmaatregelen 
ter bevordering van de doorstroming van het openbaar vervoer heeft ook 
hier de aandacht. 

□ Vooral in kleine en middelgrote steden, maar ook in delen van de stads-
gewesten zal het beleid gaan in de richting van alternatief III. Afstemming 
van de ruimtelijke ontwikkeling op het gebruik van fiets en bromfiets is van 
belang; dat wil zeggen dat de nadruk zal moeten liggen op het beperken van 
de verplaatsingsafstanden. 

3.9.6. De tarieven 

De huidige tariefstructuur vertoont, behalve in het Rotterdamse stadsge-
west, een breuk aan de rand van het stadsvervoergebied. Binnen dat gebied 
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bestaat een uniform tarief, ongeacht de af te leggen afstand, veelal met recht 
van overstappen. Voor reizen die de grens van dit gebied overschrijden 
geldt het streekvervoertarief, dat afhankelijk is van de afstand. Meestal 
mag niet worden overgestapt op aansluitende stadsdiensten. 

□ Het beleid is erop gericht zo spoedig mogelijk in alle grote stadsgewes-
ten te komen tot een zonetarief, zoals dat in Rotterdam al geldt; daarbij is 
voor het gehele openbaar vervoer de tariefstructuur hetzelfde, de te betalen 
prijs varieert met de reisafstand. 

De kosten van het spitsvervoer in de grote stadsgewesten kunnen door de 
inzet van extra materieel en personeel hoog oplopen. Nuttig gebruik van de-
ze vergrote capaciteit op andere uren is niet mogelijk, hetzelfde geldt voor 
kostbare investeringen in de infrastructuur die nodig zijn om capaciteitsknel-
punten op te heffen. 

Aanpassing van de tarieven aan deze extra hoge kosten stuit op ernstige 
moeilijkheden. Een aanzienlijk hoger tarief in de spits stuit op grote bezwa-
ren. Reizigers die tijdens de spits gebruik maken van het openbaar vervoer 
doen dit meestal niet uit persoonlijke voorkeur. De ruimtelijke structuur van 
het stadsgewest en de geringe variatie in begin- en eindtijden van vele be-
drijven brengen met zich mee dat dagelijks grote aantallen forensen en be-
woners van buitenwijken in een kort tijdsbestek naar of vanuit het centrum 
reizen. Deze bewegingen worden veroorzaakt door de concentratie van ar-
beidsplaatsen in het centrum, een concentratie waaraan het centrum mede 
zijn functie ontleent. De vestigingsvoordelen van de bedrijven leiden tot ho-
ge verplaatsingskosten binnen het centrum in de vorm van hoge kosten aan 
openbaar vervoer dan wel aan infrastructurele voorzieningen bij een auto-
gerichte stad. Dit laatste is voor cultuur-historisch belangrijke steden onaan-
vaardbaar. 

3.9.7. Niet meer opgenomen spoorwegverbindingen 

De gewijzigde inzichten ten aanzien van de vervoerbehoefte hebben ertoe 
geleid dat een aantal spoorverbindingen die in de Tweede Nota over de 
Ruimtelijke Ordening worden genoemd, niet meer zijn opgenomen in dit 
Structuurschema. Het gaat hier om de volgende lijnen: 

- de rechtstreekse verbinding Purmerend-Amsterdam. Zie toelichting in 
par. 3.9.4. 

- een verbinding tussen Schiphol en Hofpleinlijn. Deze verbinding is ver-
vallen naar aanleiding van de definitieve bepaling van het tracé van de 
Schiphollijn. 

- een verbinding tussen de spoorlijn Rotterdam-Gouda en de Betuwelijn. 
Op grond van de resultaten van het onderzoek van de «Werkgroep Vervoer 
in en om Rotterdam» wordt de noodzaak tot reservering van een tracé niet 
meer aanwezig geacht. 

- de Ridderkerkspoorlijn. Zie toelichting in par. 3.9.2. 
- de Deltaspoorlijn in de verschillende varianten. Overeenkomstig de ge-

dachte in het rapport «De Ontwikkeling van Zuid-West-Nederland» zal het 
vervoer in de richting van West-België worden geconcentreerd op de verbin-
ding via Brussel. 

- de spoorlijn Antwerpen-Turnhout-Eindhoven. 
De realisering van deze verbinding wordt onwaarschijnlijk geacht. 
- de spoorlijn Emmen-Hoogeveen. 
Uit een door het Nederlands Economisch Instituut verrichte studie blijkt 

dat een verbetering van de spoorlijn Zwolle-Emmen de voorkeur verdient 
boven de aanleg van deze spoorlijn. 

- de spoorlijn Lelystad-Kampen. 
De gedachte aan deze spoorlijn als onderdeel van een spoorverbinding 

Amsterdam-Lelystad-Groningen is verlaten, omdat een dergelijk tracé nau-
welijks tot een verkorting van de afstand en de reistijd tussen het noordelijk 
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deel van de Randstad en het noorden des landszal leiden. Een tracé Amster-
dam-Lelystad-Heerenveen-Drachten-Groningen word t in dat opzicht beter 
geacht. 

3.10. De stedelijke wegen 

3.10.1. Algemeen 

In paragraaf 3.3 is een beschouwing gegeven over het verkeers- en ver-
voerbele id, waarbi j onder meer zijn aangegeven de structurele aspecten die 
dit beleid heeft in de grote stadsgewesten, de middelgrote steden en de klei-
ne steden. In het navolgende wo rd t op een aantal e lementen die in de uit-
werk ing van dit beleid een belangri jke rol spelen en die meer de operat ione-
le kant van het verkeers- en vervoerbeleid betreffen nader ingegaan. De ei-
genli jke concret isering van het stedelijk verkeers- en vervoerbeleid v indt 
over het algemeen plaats in het kader van gemeentel i jke verkeers- en ver-
voerplannen en verkeerscirculat ieplannen. 

3.10.2. Stedelijke (her)inrichting 

In de komende jaren zal ernaar gestreefd worden de auto zoveel mogel i jk 
terug te dr ingen naar specifieke verkeersruimten. De gebieden bestemd 
voor wonen en verbl i jven dienen waar nodig deze functie te herkr i jgen; de 
auto word t toegelaten maar andere dan verkeersfuncties hebben voorrang. 
Deze beleidsl i jn is ook opgenomen in het Meerjarenplan Personenvervoer 
1976-1980, het Beleidsplan Verkeersvei l igheid, de nota Verkeersleefbaar-
heid in steden en dorpen, diverse gemeentel i jke verkeers- en vervoernota 's 
en verkeerscirculat ieplannen. 

De wensel i jkheid van herinr icht ing komt bij alle alternatieven van bij lage B 
naar voren, de mate waar in de auto kan doordr ingen in de verbl i j fsgebieden 
verschil t echter en daarmee de verkeersleefbaarheid. 

□ In het thans gekozen beleid staat voor de verbl i j fsgebieden de leefbaar-
heid en de verkeersvei l igheid voorop en komen bereikbaarheid per auto en 
verplaats ingscomfort op de tweede plaats. 

Een lage reissnelheid bij het b innendr ingen of verlaten van de verbl i j fsge-
bieden word t aanvaard, evenals zo nodig aanzienli jke loopafstanden tussen 
won ing en parkeerplaats. Deze gebieden kunnen dan ook relatief uitgestrekt 
zijn. De te kiezen oplossing zal van gebied tot gebied kunnen verschi l len. 

Bijzondere prob lemen geven oudere woongebieden met een hoog aantal 
won ingen per hectare. De ru imte voor kinderspel, sociale contacten en leven 
zijn daar beperkt, evenals de ru imte voor het verkeer. Deze prob lemen gel-
den vooral voor de meer uitgestrekte woongebieden zoals de 19de-eeuwse 
schil len rondom de stadscentra van Amsterdam en Rotterdam. In de Verste-
del i jk ingsnota wo rd t voor deze gebieden gekozen voor behoud en herstel 
door het handhaven van de aanwezige bevolking terwi j l erop zal worden 
toegezien, dat de continuïtei t van levensvatbare bedri jven - zoveel mogel i jk 
ter plaatse - zal worden verzekerd. Zo het al mogel i jk is om in de oudere 
woongebieden te komen tot beheersing van het r i jdende verkeer, dan bl i j -
ven grote prob lemen voor parkeren en stallen. Parkeervoorzieningen zullen 
vaak alleen met hoge kosten getroffen kunnen worden en in vele geval len 
met betrekking tot de s tedebouwkundige inr icht ing tot onontkoombare 
compromissen leiden. Voor de parkeermaatregelen zij mede gewezen op de 
Nota Parkeerbeleid. In nieuwere gebieden kan het aanbod van parkeerplaat-
sen meer in overeenstemming met de vraag worden gebracht en zijn dus 
betere mogel i jkheden voor een goede her inr icht ing aanwezig. Ook in zeer 
ruim opgezette woongebieden dient terwi l le van de leefbaarheid gestreefd 
te worden naar beperking van de verkeersruimte, met name voor de auto. In 
sommige gevallen kan het aantal won ingen en voorzieningen worden opge-
voerd. 
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□ In alle woongebieden zal de inrichting van de openbare weg in de eerste 
plaats gericht zijn op het weren of ontmoedigen van doorgaand verkeer, met 
uitzondering van het openbaar vervoer. 

Door vormgeving en aankleding van het gebied kan de rijsnelheid omlaag 
worden gebracht en de erffunctie van de openbare ruimte worden versterkt. 
Voor een aantal gevallen zal het bestaande voorrangsregime, dat voorrang 
geeft aan de auto, ten gunste van de overige verkeersdeelnemers gewijzigd 
moeten worden. Onlangs is voor als zodanig aan te merken woonerven een 
wettelijke regeling van deze strekking tot stand gebracht. 

□ De bereikbaarheid van de woningen voor brandweer, ziekenauto, ver-
huiswagens en gehandicapten moet gewaarborgd blijven, evenals aan- en 
afvoer van eventuele winkels, bedrijven, scholen en dergelijke voorzienin-
gen. 

Winkelcentra in de vorm van verblijfsgebieden hebben alom in ons land 
toepassing gevonden. Doorgaans worden hier zowel auto als (brom)fiets ge-
weerd, behoudens op enkele uren van de dag ten behoeve van de bevoorra-
ding. In vele kleine steden en dorpen zijn echter nog vaak de belangrijkste 
winkels gesitueerd ter weerszijden van wegen met doorgaand verkeer. Door 
een andere inrichting van het wegenstelsel (verantwoorde omleiding) of 
door drastische vermindering van de snelheid, dient naar verbetering te 
worden gestreefd. 

□ In winkelgebieden uitsluitend ingericht voor voetgangers, vragen bevoor-
rading en brandweer bijzondere aandacht, maar ook de bereikbaarheid voor 
openbaar vervoer en fiets, naast parkeergelegenheid ten behoeve van essen-
tieel autoverkeer. 

□ Voor zover in (oudere) winkelstraten een fysieke scheiding tussen voet-
gangers en overig verkeer niet mogelijk of niet wenselijk is, dienen bij de in-
richting niettemin eisen van verkeersveiligheid en leefbaarheid voorop te 
staan. 

Door de hiervoor beschreven herinrichting wordt niet alleen het verblijf 
aangenamer en veiliger, maar wordt tevens, naar mag worden aangeno-
men, onnodig gebruik van de auto over korte afstand verminderd. Een ver-
standig en maatschappelijk verantwoord autogebruik wordt urgenter naar-
mate het autobezit (o.a. tweede auto) toeneemt en in het woon-werkverkeer 
meer van openbaar vervoer of fiets gebruik wordt gemaakt. In het laatste ge-
val komt de auto namelijk beschikbaar voor andere gezinsleden. 

3.10.3. Fiets en bromfiets 

Fiets en bromfiets hebben een belangrijke plaats in het verkeers- en ver-
voerbeleid. In dit beleid zal gebruik worden gemaakt van de gelukkige om-
standigheid dat in Nederland de fiets al vele tientallen jaren als een volwaar-
dig vervoermiddel is geaccepteerd en in vele gevallen als een alternatief kan 
dienen voor autogebruik. Dat geldt zeker voor het verkeer binnen de steden 
waar het grootste deel van de thans door fiets en auto afgelegde afstanden 
en benodigde reistijden elkaar niet veel ontlopen. 

Fiets en bromfiets spelen nog een belangrijke rol in Nederland als vervoer-
middel, maar het reeds jarenlang afnemende gebruik moet worden omge-
bogen naar een toename, zowel voor grote steden met een goed openbaar 
vervoer als voor middelgrote en kleinere steden. Het is in dat verband ver-
heugend dat de laatste paar jaren de fiets weer enigszins in ere lijkt te wor-
den hersteld. 

In het Meerjarenplan Personenvervoer 1976-1980 is het zeer grote belang 
van de fiets en bromfiets met zijn gering ruimtebeslag, lage kosten en mini-
male hinder voor het milieu onderkend, met name voor het behoud van on-
ze steden. 
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Ook in de Verstedelijkingsnota is om die redenen waar mogelijk gekozen 
voor een inrichtingsbeleid waarbij woon- en werkplaatsen alsmede de voor-
zieningen worden gesitueerd op afstanden die nog per (brom)fiets kunnen 
worden afgelegd. 

□ Het beleid zal er op gericht moeten zijn de onveiligheid en de onaantrekke-
lijkheid van het fietsen in belangrijke delen van onze huidige steden op te 
heffen. Daarbij gaat het niet alleen om het verkleinen van het werkelijke aan-
tal ongevallen dat optreedt, maar vooral ook om het wegnemen van het ge-
voel van onveiligheid dat vele fietsers bekruipt te midden van het overige 
verkeer en dat hen in vele gevallen doet besluiten een ander vervoermiddel 
te kiezen of thuis te blijven. 

Er zullen dan veilige, aantrekkelijke en zoveel mogelijk beschutte fietsrou-
tes moeten worden aangelegd, die evenals dat bij de stedelijke (hoofd)we-
gen en de openbaar-vervoerlijnen het geval is, zodanig tot netten worden 
samengevoegd, dat alle belangrijke bestemmingen in de stad vlot en com-
fortabel per fiets te bereiken zijn. Deze fietsroutes dienen in principe onaf-
hankelijk te zijn van de autowegen en zoveel mogelijk rechtstreeks diverse 
bestemmingen aan te doen. Met name geldt dit voor scholen in verband met 
de grote onveiligheid bij de schoolgaande jeugd. Daarnaast zijn de relaties 
met het stadscentrum en de belangrijke werkgebieden van groot belang met 
het oog op de gewenste verschuiving van auto- naar fietsgebruik in het 
woon-werkverkeer. 

Naast het bereikbaar maken en inrichten van recreatiegebieden buiten de 
steden door de aanleg van aantrekkelijke fietsroutes dient ook binnen de 
steden aan de inpassing en vormgeving van de toeleidende routes naar re-
creatiegebieden respectievelijk aan een goede aansluiting daarvan op het 
stedelijke fietsroutenet grote aandacht te worden gegeven. De vormgeving 
van de fietsroutes kan op velerlei wijzen geschieden, uiteenlopend van een-
voudig samengebruik van fiets en (beperkt) overig verkeer tot geheel afzon-
derlijke fietswegen. Steeds zal evenwel moeten zijn voldaan aan de eisen 
van een aantrekkelijk en veilig fietsklimaat. 

Bij kruisingen met belangrijke wegen en straten voor autoverkeer moet 
worden uitgegaan van voorrang voor het openbaar vervoer en gelijkwaar-
digheid van fiets en ander vervoer. Bij kruisingen met minder belangrijke 
straten dienen doorgaande fietsroutes voorrang te krijgen. Fietsers en brom-
fietsers dienen, waar dit enigszins mogelijk is, ontheven te worden van be-
paalde verkeersmaatregelen. Dit geldt bijvoorbeeld ten aanzien van eenrich-
tingsverkeer, sectorsgewijze of lusvormige ontsluitingen van woon- of cen-
trumgebieden, verkeerslichtenregelingen (faciliteiten voor rechtsafslaand 
fietsverkeer). 

Ook buiten de als zodanig aangewezen en ingerichte fietsroutes dienen 
aan het fietsgebruik zo min mogelijk beperkingen te worden opgelegd. 

Voorzieningen dienen te worden getroffen voor het stallen van fietsen bij 
woningen, winkels, bedrijven, openbare gebouwen, stations en halten van 
zowel NS als alle andere vormen van openbaar vervoer. In het bijzonder die-
nen oplossingen te worden gezocht ter beveiliging tegen diefstal. 

In sommige gevallen kan het gewenst zijn, mits daartoe mogelijkheden 
aanwezig zijn, fietsers en bromfietsers van elkaar te scheiden (in de recre-
atieve sfeer bijvoorbeeld, of in sommige kleinschalige stadsgedeelten). 
Daarbij lijkt overigens het verstorende karakter van sommige van de huidige 
bromfietsen in de eerste plaats in de technische en in de handhavingssfeer 
te moeten worden aangepakt. De zeer grote onveiligheid, die een menging 
van bromfietsen en auto's oproept, noopt tot scheiding van deze voertuig-
soorten waar dit op veilige wijze uitvoerbaar is. Ten slotte kan in dit verband 
de snorfiets worden genoemd, die met name een bijdrage kan leveren aan 
een beter verblijfsmilieu. Ten einde impulsen te geven voor fietsvoorzienin-
gen in de bedoelde zin alsmede om te onderzoeken wat goede fietsvoorzie-
ningen zijn, zijn in het kader van het Meerjarenplan Personenvervoer 
1976-1980 een tweetal demonstratieprojecten opgezet en reeds grotendeels 
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gerealiseerd te Ti lburg en Den Haag. De ervar ingen die hiermee worden op-
gedaan kunnen ondersteuning geven bij het zoeken naar de meest geëigen-
de oplossingen elders. 

In het Meerjarenplan Personenvervoer is inmiddels de aanleg van goede 
f ietsvoorzieningen aangekondigd, die in de steden zal worden gest imuleerd 
door het geven van ru ime subsidies voor stedelijke f ietsroutes in het 
woon-werk- en woon-schoolverkeer. 

3.10.4. Autoverkeer 

Het inr ichten van verbl i j fsgebieden van behoorl i jke afmet ingen en het be-
schikbaar stellen van meer ru imte aan openbaar vervoer en fiets laat relatief 
minder ruimte over voor de auto. Aantast ing van de menseli jke schaal en de 
stedelijke int imitei t dient voorkomen te worden en daarmee grootschal ige 
voorzieningen voor de auto en doorbraken. 

□ Zoveel mogeli jk dient van bestaande stedelijke structuren gebruik te 
worden gemaakt, ook al zijn deze niet afgestemd op de hedendaagse eisen 
van doelmat ige verkeersafwikkel ing. 

□ Uitgaande van genoemde beperking dient te worden gestreefd naar 
een logische hiërarchische opbouw van het stedelijk wegensysteem. 

Dit betekent dat men na het verlaten van het verbl i j fsgebied via een verza-
melweg na enige ti jd een stedeli jke hoo fdweg kan treffen, die andere stads-
delen bereikbaar maakt dan we l toegang verleent aan het regionale of het 
hoofdwegennet . De reissnelheid en het r i jcomfort nemen achtereenvolgens 
toe. De vei l igheid en de verkeershinder zullen steeds binnen aanvaardbare 
grenzen moeten bl i jven. Dit stelt eisen aan het wegensysteem, de keuze van 
routes, de wijze en de mate van bereikbaarheid van de verschi l lende be-
s temmingen. Waar nodig dienen maatregelen tegen gelu idhinder en voor-
zieningen voor het overige verkeer te worden getrof fen. 

□ De stedelijke hoofdverb ind ingen voor de auto dienen evenals de net-
werken van f ietsroutes een onder l ing samenhangend geheel te vo rmen met 
verb indingen tussen de belangri jkste concentraties van activiteiten en een 
capaciteit die een vo ldoend vlot te doors t roming waarborgt . 

Uit de hier en daar reeds optredende congestieverschi jnselen blijkt een 
spanning tussen vraag en aanbod van wegvoorz ien ingen; geavanceerde 
systemen van verkeersbeheersing kunnen slechts in beperkte mate soelaas 
brengen. 

□ Het is noodzakelijk inv loed uit te oefenen op de voertuigkeuze bij ste-
delijk en op stedelijk gebied gericht verkeer. Een van de belangri jkste instru-
menten biedt het stedelijk parkeerbeleid. 

3.10.5. Het parkeerbeleid 

Zoals vermeld in de Nota Parkeerbeleid en het Meerjarenplan Personen-
vervoer 1976-1981, hangt de omvang en de verdel ing van het verkeer over 
de uren van de dag en over de verschi l lende routes mede af van aantal en si-
tuer ing van de parkeerplaatsen en het doel waarvoor zij bestemd zijn. Dit 
laatste gekenmerkt door de duur van parkeerti jd en de hoogte van het tarief. 
Door een juiste keuze van aantal, soort en situering van de parkeerplaatsen 
kan een verminder ing van de hinder door sti lstaand en r i jdend verkeer wor-
den bewerkstel l igd ten gunste van de afwikkel ing der verkeersstromen, de 
vei l igheid en de erffunctie van w o o n - en winkelstraten. 

□ Niet de parkeerbehoefte is taakstellend voor de parkeergelegenheid 
maar het funct ioneren van het verkeerssysteem in stedeli jk verband. 
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Dit houdt in dat het parkeerbeleid alle parkeergelegenheden moet omvat-
ten, ook die in parkeergarages en op eigen terrein. Voorts moet het parkeer-
beleid van de verschillende delen van de stad of de agglomeratie op elkaar 
zijn afgestemd ten einde ongewenste verschuivingen van stedelijke functies 
te voorkomen. 

□ Goede overgangsprocedures op het openbaar vervoer, bijvoorbeeld 
door bij strategisch te kiezen stations of haltes parkeerplaatsen in te richten, 
bevorderen een goede afstemming tussen het stedelijk privé en openbaar 
vervoer. 

□ Parkeren van vrachtauto's binnen het stedelijk gebied dient binnen de 
perken te worden gehouden; in het bijzonder woonwijken moeten worden 
ontzien. 

□ Het doelmatig gebruik van de ter beschikking staande parkeerplaatsen 
moet worden bereikt door een gedifferentieerd stelsel van parkeertijden, 
-duur en "heffingen. 

3.11. Financiële aspecten 

Het Structuurschema Verkeer en Vervoer geeft, met name voor wat betreft 
de ruimtelijke consequenties, een globaal beleid voor de lange termijn (Zie 
hierover par. 4.3.1). Dientengevolge kunnen de financiële consequenties van 
het Structuurschema slechts indicatief worden aangegeven; concretisering 
zal geschieden in de achtereenvolgende meerjarenplannen. Het gehele be-
leid, gekenmerkt door integratie, genuanceerdheid en flexibiliteit, vergt een 
stap-voor-stap benadering. Een benaderingswijze die een voortdurende 
evaluatie van het bereikte tegenover het gestelde vereist in het kader van de 
ontwikkeling, dus terugkoppeling en opnieuw afwegen mede in het licht van 
de dan actuele mogelijkheden en wenselijkheden. 

De orde van grootte van de kosten van de aanleg en uitbreiding van rijks-
wegen op basis van dit Structuurschema wordt voor de eerste fase geraamd 
op rond 11 mld. gulden (prijspeil 1976) en voor de tweede fase op rond 2,5 mld. 
gulden. Zoals in par. 3.6.2 is gesteld, zal fase 1 in de jaren '90 worden vol-
tooid. De financiering tot 1981 van de in deze fase opgenomen werken zal 
binnen de meerjarenafspraken opgevangen moeten worden. Definancie-
ring van de resterende werken van fase 1 zal aan de orde dienen te komen bij 
de vaststelling van de meerjarenafspraken voor de periode daarna. Hierbij 
zullen dan binnen het raam van de financiële mogelijkheden prioriteiten 
gesteld worden ten aanzien van de in uitvoering te nemen weginfrastruc-
tuur. 

Voor de investeringen ten laste van het Rijk in de infrastructuur ten behoe-
ve van het openbaar vervoer zal tot het jaar 2000 een geleidelijk dalend volu-
me ten opzichte van dat voor het jaar 1977 nodig zijn. De investeringsbedra-
gen a fonds perdu ten laste van het Rijk lopen terug van bijna f 300 min. in 
1977 tot circa f 175 min. (prijspeil 1976) in 1990. Dit is een gevolg van hetge-
reedkomen van een aantal grote projecten in de komende jaren. Voor de 
tweede fase zijn weinig nieuwe railverbindingen voorzien. 

De hiervoor genoemde kosten vormen slechts een deel van de totale fi-
nanciële inspanningen voor verkeer en vervoer. Naast de genoemde bedra-
gen zijn er de rijksbijdragen in de investeringen in secundaire en tertiaire 
wegen, fietsroutes en verbetering van de stedelijke infrastructuur zowel 
voor de auto als de fiets. Voorts zal in de exploitatieve sector het onderhoud 
van de wegen en installaties voor verkeersbeheersing een groter aandeel in 
de begrotingen gaan innemen. 

Mede als gevolg van het gedeelte van de investeringen in de infrastruc-
tuur van het openbaar vervoer dat ten laste van de openbaar-vervoerbedrij-
ven zal blijven, zullen de kapitaalslasten - dat is rente en afschrijvingen - bij 
deze bedrijven geleidelijk oplopen van ruim f 400 min. in 1977 naar een te-
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gen het jaar 1990 te bereiken meer constant niveau van circa f 600 min . 
(pri jspeil 1976). De tekorten uit hoofde van de exploi tat ie van het openbaar 
vervoer, dus exclusief kapitaalslasten, zullen door het in gebruik nemen van 
een aantal grote openbaar-vervoerprojecten - zoals metro Amste rdam, 
Schiphol l i jn eerste fase, Zoetermeerl i jn enz. - in de eerstkomende jaren (tot 
ongeveer 1980) nog aanmerkel i jk st i jgen. Daarna zullen deze tekorten bij uit-
voer ing van het gestelde beleid in reële prijzen slechts in geringe mate 
groeien. 
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HOOFDWEGEN VAN HET STRUCTUURSCHEMA VERKEER EN VERVOER 1976 

IN RELATIE TOT HET STRUCTUURSCHEMA HOOFDWEGENNET 1966 

i Geprojecteerde wegverbinding Hoofdwegennet 1977 
Bebouwing in hel jaar 2000 
(globaal volgens de Ruimtelijke Structuurschets 
voor Nederland 1966) 

■ Wegverbindingen Hoofdwegennet 1966 welke niet 
voorkomen op Hoofdwegennet 1977 
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HOOFDWEGEN VAN HET STRUCTUURSCHEMA VERKEER EN VERVOER 1976 

IN RELATIE TOT HET RIJKSWEGENPLAN 1968 

fc^C 

t Geprojecteerde wegverbinding Hoofdwegennet 1977 

' Wegverbindingen Rijkswegenplan 1968 welke niet voorkomen 
op Hoofdwegennet 1977 

te haal 
O 
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Hoofdstuk 4. 
aspecten 

Procedures en bestuurlijke 

4. PROCEDURES EN BESTUURLIJKE ASPECTEN 

9 Dit hoofdstuk heeft 4 bijlagen, die onmiddel-
lijk achter de tekst van het hoofdstuk zijn ge-
voegd. 
10 Veelal aangeduid als «sectorplanning» of 
«sectorbeleid». 
" De ruimtelijke planning wordt als «facet-
planning» aangeduid. 

4.1. Inleiding9 

Evenals dit bij de andere structuurschema's het geval is, zal in dit hoofd-
stuk aan de procedures voor de planning van de infrastructuur op nationale 
schaal in ruime mate aandacht gegeven worden. Een ander, zelfs groter deel 
van het verkeer- en vervoerbeleid betreft echter de problematiek van ver-
keer en vervoer zoals die zich binnen de provincies en in de stadsgewesten 
en steden voordoet, en waarbij de ruimtelijke ordening eveneens een grote 
rol speelt als gevolg van de wisselwerking tussen de beide beleidsterreinen. 
Dit betekent dat in dit structuurschema niet alleen de bestuurlijke verhoudin-
gen en procedures inzake de ruimtelijke ordening van de nationale infra-
structuur de aandacht vragen. Eveneens dient de bestuurlijke problematiek 
aan de orde te komen rond de onderlinge afstemming van het nationale 
geïntegreerde verkeers- en vervoerbeleid en van het beleid op dit gebied 
van de verschillende lagere overheden. Daarbij speelt ook de meer directe 
bemoeienis van het Rijk, in het bijzonder met het stedelijk openbaar vervoer 
een rol. In par. 4.2 wordt op deze materie ingegaan. 

Par. 4.3 handelt over de nationale infrastructuur, en wel over de wijze 
waarop een zo goed mogelijke onderlinge aansluiting kan worden verkregen 
van de planning voor deze infrastructuur in de verkeers- en vervoersector10 

en de ruimtelijke planning11. De wens om de belangenafweging via een de-
mocratische besluitvorming met openbaarheid en inspraak te doen verlo-
pen is daarbij het uitgangspunt. De gewenste onderlinge aansluiting van 
sector- en facetbeleid komt, na een eerste globale ruimtelijke toetsing in dit 
structuurschema, onder andere aan de orde bij de inpassing van verbindin-
gen op nationaal niveau (de rijkswegen en de spoorwegen) in de ruimtelijke 
plannen van de lagere overheden. Daar de lagere overheden op het gebied 
van de ruimtelijke ordening eigen bevoegdheden hebben zijn er procedures 
nodig ten einde een onderlinge afstemming te bereiken van de ruimtelijke 
plannen van de verschillende lagere overheden en de opvattingen van de 
Minister van Verkeer en Waterstaat omtrent de noodzaak, timing en aard 
van de uit te voeren werken. Deze opvattingen moeten bovendien aan advi-
sering en inspraak op verschillende niveaus worden onderworpen, zowel te-
gen de achtergrond van het ruimtelijke als van het verkeers- en vervoerbe-
leid. 

Voor een democratische en doelmatige belangenafweging, waarbij de 
verschillende overheden en belangen, alsmede de geïnteresseerde burgers, 
de hun toekomende plaats kunnen innemen, is het van veel belang over ade-
quate procedures te beschikken. Ten aanzien van het bestuurlijk overleg 
dient men echter steeds te bedenken dat een goede coördinatie in de eerste 
plaats wordt verzekerd door bij het overleg van beide zijden begrip voor de 
belangen en de visie van de andere partij op te brengen. 

4.2. Bestuurlijke aspecten van het geïntegreerde verkeers- en vervoer-
beleid 

4.2.1. Schets van de problematiek 

Uitgaande van de noodzaak van een geïntegreerde behandeling van de 
verkeers- en vervoerproblematiek dient aan de onderlinge afstemming van 
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het verkeers- en vervoerbeleid en het ruimtelijk beleid en aan de afstemming 
van het rijksbeleid en het beleid van de lagere overheden binnen de beleids-
sector van het verkeer en vervoer aandacht te worden gegeven. Daarbij valt 
met betrekking tot de lagere overheden op te merken, dat met name de ge-
meenten - voor wat betreft hun territoir - voor een zeer groot deel van het 
verkeer en vervoer als zodanig, doch ook voor de integrale behandeling 
daarvan de primaire verantwoordelijkheid dragen. Bovendien kan worden 
vastgesteld dat de verkeers- en vervoerproblematiek zich in haar scherpste 
vorm in en om de steden voordoet, hetgeen ook uit dit structuurschema en 
het Meerjarenplan Personenvervoer (MPP) blijkt. Voor een goede uitvoering 
van een geïntegreerd verkeers- en vervoerbeleid is daarom een instrumen-
tarium zowel ten behoeve van de onderlinge afstemming van het beleid op 
de verschillende overheidsniveaus als ten behoeve van de afstemming van 
dit beleid op de ruimtelijke ordening van wezenlijk belang. 

Gelet op de ontwikkeling in het afgelopen decennium kan geconstateerd 
worden dat ten behoeve van een zo goed mogelijke afstemming van het be-
leid op het gebied van verkeer en vervoer een vorm van bestuur noodzake-
lijk zal zijn, waarbij de verschillende bestuurslagen elkaar aanvullen bij de 
uitoefening van hun - sterk in elkaar grijpende - taken en verantwoordelijk-
heden. Bovendien zal daarbij aan het aspect van de ruimtelijke ordening 
meer gewicht moeten worden toegekend. Daarom zal thans voor de ver-
schillende onderdelen van het verkeers- en vervoerbeleid globaal worden 
bezien op welke wijze de verantwoordelijkheden over de bestuurslagen zijn 
verdeeld en hoe de onderlinge relaties daarbij zijn geregeld, alsmede welke 
wijzigingen in deze structuur wenselijk zijn. Daarbij zij opgemerkt dat dit 
laatste onderwerp nader zal worden bestudeerd, met name in het kader van 
een tot stand te brengen nieuwe wettelijke regeling op het gebied van het 
personenvervoer, waarbij - in een later stadium - ook vertegenwoordigers 
der lagere overheden zullen worden betrokken, en voorts in het kader van 
een herziening van de Wet Uitkeringen Wegen. In het bijzonder op grond 
van de problematiek in de steden en de stadsgewesten is de overtuiging ont-
staan, dat een wijziging van de verdeling en regeling van taken en bevoegd-
heden van de verschillende overheden op het gebied van het openbaar ver-
voer en de wegen noodzakelijk is. In dit verband kan ten aanzien van het 
openbaar vervoer gewezen worden op de ontwikkelingen op financieel ter-
rein en op de zowel van rijkszijde als van gemeentewege gevoelde behoefte 
aan schaalvergroting in de planning- en dienstverlenende sector. Gestreefd 
zal moeten worden naar een onderling goed samenhangende verdeling van 
bevoegdheden. Deze zal enerzijds tegemoet moeten komen aan het streven 
naar decentralisatie en de daarmee verbonden beleidsvrijheid der lagere 
overheden. Anderzijds zal evenwel recht moeten worden gedaan aan de ver-
antwoordelijkheid van het Rijk voor een goede ontwikkeling van het gehele 
verkeer en vervoer in ons land, waarbij de wenselijkheid van een goed voor-
zieningenniveau een rol speelt evenals de noodzaak nadelige effecten te be-
perken en rekening te houden met de financiële mogelijkheden van het Rijk 
ter zake. Zoals ook reeds in het Meerjarenplan Personenvervoer wordt ge-
signaleerd, zou het niet van wijs beleid getuigen, indien in dit kader niet te-
vens zou worden bezien, of, en zo ja in hoeverre, het mogelijk is voor een 
dergelijke herverdeling van taken en bevoegdheden aan te sluiten bij de 
voorstellen tot wijziging van het binnenlands bestuur. Vastgesteld kan wor-
den, dat de ontwikkeling als gevolg waarvan zulk een wijziging in de organi-
satie van het binnenlands bestuur wenselijk wordt geacht - althans ten dele 
- ook oorzaak is van de behoefte aan wijziging in de toedeling van taken en 
bevoegdheden op het gebied van het verkeer en vervoer. Niet alleen immers 
voor wat betreft het verkeer en vervoer wordt behoefte gevoeld aan een bre-
der draagvlak ten behoeve van de behartiging van de aan de overheid toe-
vertrouwde belangen. 

In het onderstaande zal op de bestuurlijke problematiek van achtereen-
volgens het stedelijk verkeer en vervoer (par. 4.2.2) en de interlokale wegen 
(par. 4.2.3) nader worden ingegaan. 
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4.2.2. Stedelijk verkeer en vervoer 

Tot in de zestiger jaren bestond aan wijziging van de bestaande reglemen-
teringen van het personenvervoer - te weten de Wet Autovervoer Personen, 
de Spoorwegwet en de Locaalspoor- en Tramwegwet - welke geënt waren 
op een rendabele exploitatie, geen behoefte. De ontwikkelingen op het ge-
bied van het openbaar vervoer konden zonder bezwaar in de door deze re-
glementeringen tot stand gebrachte ordening worden ingepast. Grote pro-
blemen ontstonden echter toen als gevolg van de welvaartsverbetering de 
automobiliteit explosief toenam, de sub-urbanisatie grote uitbreiding kreeg 
en daarentegen de vraag naar openbaar vervoer vrijwel gelijk bleef. Door de 
sterke kostenstijgingen bleek het exploiteren van openbaar-vervoerdiensten 
van zowel stads-, als streek- en railvervoer een sterk verlieslatende activiteit 
te worden. Omdat aan de problemen welke hierdoor ontstonden, door de 
ondernemers zelf, dat wil zeggen zonder hulp van de overheid, niet meer 
het hoofd kon worden geboden, werden, ten einde de openbaar-ver-
voervoorziening te continueren, subsidieregelingen tot stand gebracht. 

Echter, met name op grond van de ontwikkelingen in het zgn. stadsver-
voer ontstond de overtuiging, dat met dergelijke regelingen niet zou kunnen 
worden volstaan, maar dat een meer fundamentele aanpak noodzakelijk zou 
zijn. De toenemende sub-urbanisatie leidde ertoe, dat de verkeersstromen 
welke vanouds binnen de gemeentegrenzen bleven, zich over deze grenzen 
heen gingen uitstrekken. Daarmede kreeg in de stedelijke agglomeraties het 
vervoer een meer gewestelijke betekenis, waaraan de verschillende ge-
meenten vanwege hun territoriaal beperkte bevoegdheden niet de vereiste 
aanpak konden geven. Bovendien ontstond het inzicht, dat aan de in de ste-
delijke agglomeraties ontstane spanning tussen het streven naar een goede 
bereikbaarheid en de wens een goede leefbaarheid te verwezenlijken alleen 
door middel van een integraal beleid ten aanzien van het verkeer, het ver-
voer en de ruimtelijke ordening tegemoet zou kunnen worden gekomen. En 
op grond van de exploitatietekorten en vanwege de schaalvergroting brak 
de overtuiging door, dat het Rijk zijn verantwoordelijkheid voor het goed 
functioneren van de steden alleen dan zou kunnen dragen, indien een goed 
samenhangend instrumentarium voor het gehele geïntegreerde verkeers-
en vervoerbeleid tot ontwikkeling wordt gebracht. Daarbij zal van een zoda-
nige toedeling van taken en bevoegdheden sprake moeten zijn, dat op lokaal 
en regionaal niveau de vereiste integrale aanpak is gewaarborgd. Tevens zal 
een afstemming dienen plaats te hebben op het geïntegreerde verkeers- en 
vervoerbeleid, dat het Rijk op landelijk niveau voert. 

In een aldus te creëren structuur moet tot uitdrukking worden gebracht, dat 
er sprake is van een wederzijdse aanvulling van de taakuitoefening. Binnen 
dit kader zal niet alleen de kennis van rijkswege, maar ook de regionale en de 
lokale kennis optimaal kunnen worden benut, terwijl tevens de democrati-
sche besluitvorming op alle bestuursniveaus geheel tot haar recht komt. Op 
deze wijze kan ook de samenhang tussen de nationale, de regionale en de 
gemeentelijke infrastuctuur tot zijn recht komen en zal in de toekomst een 
minder gedetailleerde rijksbemoeienis mogelijk worden, waarbij aan afzon-
derlijke subsidieregelingen minder behoefte zal bestaan. Bij de in par. 4.2.1 
genoemde studie zal met deze desiderata rekening gehouden worden. 

Een eerste poging om aan een en ander gestalte te geven is neergelegd in 
de regeling inzake de voorwaarden tot afdekking van de exploitatietekorten 
van het lokale openbaar vervoer, welke in onderling overleg tussen het Rijk 
en de negen gemeenten met een eigen openbaar vervoerbedrijf recentelijk is 
ontwikkeld. Het in deze regeling neergelegde uitgangspunt inzake de onder-
linge verwevenheid van taakbehartiging op het gebied van het verkeer en 
vervoer tussen Rijk en gemeente, tot uitdrukking komend in de procedures 
met betrekking tot het indienen van een op deskundig onderzoek gebaseerd 
- en door de gemeenteraad vastgesteld - verkeerscirculatieplan en het 
vroegtijdig overleg inzake lange-termijnplannen wordt in bijlage 3 nader be-
schreven. 
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4.2.3. In terloka Ie wegen 

De zorg voor de interlokale wegen welke niet tot het Ri jkswegenplan beho ■ 
ren, berust thans bij provincies en gemeenten en in sommige geval len bij 
het Rijk of bij waterschappen (c.q. wegschappen). Daar in deze laatste geval-
len geen sprake is van belangen voor de behart ig ing waarvan speciaal deze 
l ichamen in aanmerking komen, zal worden onderzocht of in de toekomst al-
leen provincies en gemeenten met deze taak kunnen worden belast. Het be-
leid is erop gericht in de toekomst tot de volgende verdel ing van taken inza-
ke aanleg, beheer en onderhoud van wegen te geraken. Het Rijk zou zich uit-
slui tend bezig houden met de zorg voor wegen die deel ui tmaken van het 
hoofdwegennet1 2 . Met ui ts lui t ing van anderen zouden de provincies daarbi j 
worden belast met het onderhoud, het beheer en de aanleg van de secundai-
re en tert iaire wegen. De bestaande ui tker ingen voor de secundaire en tert i -
aire wegen zouden dan in de algemene uitkering van de provincies kunnen 
worden opgenomen naar evenredigheid van de door hen uit te voeren taak. 
De quartaire en overige niet-planwegen zouden, met ui tslui t ing van het Rijk 
en de provincies, kunnen toeval len aan de gemeenten en eventueel aan de 
waterschappen. Een en ander word t nog bestudeerd. 

De koppel ing van de ui tvoerende taken van Rijk en provincie voor de we-
genzorg aan de respectieve wegenplannen maakt een strakke verdel ing van 
die taken tussen Rijk, provincie en gemeente mogel i jk. Ook voor wat be-
treft de f inancier ingsregel ing zal hierop moeten worden ingespeeld. 

Ten einde de voorgestelde verdel ing van ui tvoerende taken tussen Rijk, 
provincie en gemeente te kunnen realiseren, is een mogel i jkheid van toe-
zicht door de Kroon op wi jz ig ing van secundaire en tert iaire wegenplannen 
door de provincies onontbeerl i jk. Te denken valt hierbi j aan het vereiste van 
goedkeur ing van wi jz ig ing van de tert iaire wegenplannen door de Kroon, zo-
als dat bij de secundaire wegenplannen reeds bestaat, en voorts aan de mo-
geli jkheid dat - naast anderen - ver tegenwoord igers van gedeconcentreer-
de r i jksdiensten, wanneer het over leg tussen hen en de provincie tot voor 
hen niet bevredigende resultaten zou leiden, beroep instel len. 

Met betrekking tot planning en coördinat ie dient het volgende te worden 
opgemerkt . Het structuurschema beïnvloedt niet alleen de inhoud van 
streek- en bestemmingsplannen, maar ook van andere plannen van de lage-
re overheden die betrekking hebben op verkeer en vervoer. Omgekeerd heb-
ben de lagere overheden invloed op het structuurschema via de procedure 
van to ts tandkoming van dit schema, terwi j l bovendien het opstel len van 
streekplannen in een enkel geval aanleiding kan zijn o m het structuursche-
ma te wi jz igen. 

Het Rijk kan volgens de vaststaande wettel i jke procedures ingr i jpen in 
streek- en bestemmingsplannen en in de secundaire wegenp lannen, wan-
neer het de belangenafweging zoals die door de provincie of gemeente heeft 
plaatsgevonden in str i jd acht met het a lgemeen belang of de wet. 

Ook op provinciaal en gemeentel i jk niveau is er een wederzi jdse beïnvloe-
ding van enerzijds streek- respectieveli jk bestemmingsplannen en ander-
zijds secundaire en tert iaire wegenplannen en de andere plannen op het ge-
bied van verkeer en vervoer. Daarmee is in beginsel de onder l inge afstenv 
ming van zowel de verschi l lende wegenplannen als van de wegenplannen 
en streek- en bestemmingsplannen verzekerd. 

Behalve goede coördinat ie van de wegenplannen is ook een goede coördi-
natie bij de ui tvoer ing van deze plannen noodzakelijk. De huidige Wet Uitke-
ring Wegen (WUW) voorziet niet in voldoende mate in deze mogel i jkheid. In-

;—: " ~ middels is toeqezegd dat bij de herziening van de W U W zal worden bezien 
12 Dit uiteraard onverlet de zorg voor de speci- . . . . . . . . . . . , , ... 
fiek aan bepaalde rijksobjecten, zoals sluizen of hoe de coördinat ie bij de ui tvoer ing van de verschil lende wegenplannen kan 
kanaaldijken gebonden wegen. w o r d e n v e r b e t e r d . 
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4.3. Planningsinstrumenten met betrekking tot de nationale infrastructuur 

4.3.1. Het structuurschema 

Het structuurschema geeft voor wat betreft de ruimtelijke relevante aspec-
ten van het verkeers- en vervoerbeleid, in het bijzonder ook met betrekking 
tot de infrastructuur op nationaal niveau een globaal beleid voor de lange 
termijn (tot het jaar 2000); het schetst een beeld van de toekomstige ruimte-
lijke structuur van het land- en spoorwegennet en verkent in globale zin de 
daaruit voortvloeiende ruimtelijke consequenties. De in het schema aange-
geven toevoegingen aan het rail- en het hoofdwegennet zijn globaal op hun 
ruimtelijke realiseerbaarheid getoetst op basis van een plaatsaanduiding die 
in dit stadium van het planningsproces eveneens globaal is. Het structuur-
schema is voor zover het aanleg van nieuwe infrastructuur betreft limitatief 
van aard, in die zin dat geheel nieuwe infrastructurele voorzieningen van 
enige importantie alleen aan de orde kunnen komen na herziening van het 
structuurschema. 

De verbindingen welke in het overzicht in dit structuurschema zijn opge-
nomen komen eerst voor realisering in aanmerking nadat een nadere belan-
genafweging heeft plaatsgevonden: in zoverre is het structuurschema indi-
catief van aard. De in het structuurschema genoemde verbindingen zullen 
niet alle dezelfde mate van hardheid qua timing, urgentie en plaatsbepaling 
kennen, zoals in par. 4.3.3 nader wordt aangegeven. Deze hardheid bepaalt 
de beleidsruimte voor de provinciale besturen bij de uitwerking in streek-
plankader in belangrijke mate; wanneer de hardheid van een project volle-
dig is kan de noodzaak van dat project niet meer ter discussie worden 
gesteld. 

Het structuurschema doorloopt de procedure van de planologische kernbe-
slissing. De procedure heeft als algemene kenmerken interdepartementaal 
overleg, overleg met de lagere overheden, gericht op wederzijdse aanpas-
sing van de plannen,en openbaarheiden inspraak.Zij wordt in bijla-
ge 1 beschreven. De inhoud van de planologische kernbeslissing wordt in 
hoofdstuk 5 weergegeven. De globale planning voor de nationale infrastruc-
tuur voor de lange termijn van het structuurschema wordt voor een minder 
lange termijn nader uitgewerkt in achtereenvolgens middellange termijn-
plannen, in tracéplannen voor afzonderlijke projecten, zoals die aan advise-
ring en inspraak worden onderworpen volgens de procedure beschreven in 
par. 4.3.2 en ten slotte in voor uitvoering rijpe plannen voor bepaalde wer-
ken. De plannen worden naar gelang van hun urgentie en de financiële mo-
gelijkheden in het voortschrijdende vijfjarige uitvoeringsprogramma voor 
de rijkswegen of dat voor de spoorwegen en ten slotte in de jaarbegroting 
opgenomen. 

Aldus wordt een project met toenemende concreetheid en nauwkeurig-
heid in de sectorplanning aan de orde gesteld. In par. 4.3.2 wordt hierop na-
der ingegaan. Anderzijds, maar in nauwe samenhang hiermee, vindt in het 
kader van de ruimtelijke facetplanning afweging en concretisering van pro-
jecten plaats in de reeks: structuurschema, provinciaal streekplan, (inter-)ge-
meentelijk structuurplan en gemeentelijk bestemmingsplan (zie par. 4.3.3). 
Waar het structuurschema van beide planningsreeksen deel uitmaakt kan 
het tot versterking van hun onderlinge samenhang bijdragen. Op deze sa-
menhang wordt in par. 4.3.4 nader ingegaan. Bijlage 4 biedt ter zake een 
schematisch overzicht. 

4.3.2. Structuurschema - middellange termijnplan - projectplan 

De globale fasering welke in het structuurschema wordt gegeven zal in de 
middellange termijnplanning van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat 
nader worden geconcretiseerd. Voor het geïntegreerde verkeers- en ver-
voerbeleid als geheel is daartoe een aanzet gegeven in het Meerjarenplan 
voor het Personenvervoer (MPP). Dit plan is niet alleen aan het nationale 
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verkeers- en vervoerbeleid in a lgemene zin gew i jd , maar schenkt, evenals 
dit s t ructuurschema, ook aan de planning van de wegen en de spoorwegen 
veel aandacht. Het is de bedoel ing het MPP eens per twee of drie jaar te actu-
aliseren. Voor de wegensector word t bovendien in het Ri jkswegenplan aan-
gegeven voor welke projecten een begin van ui tvoer ing wensel i jk word t ge-
acht binnen een periode van 10 tot 15 jaar. Het laatste plan dateert van 1968: 
het zal binnenkort worden herzien mede aan de hand van meer recente be-
le idsontwikkel ingen, zoals deze in het MPP en dit s t ructuurschema tot uit-
drukking zijn gebracht. In de bij deze herziening van het Ri jkswegenplan uit 
te brengen toel icht ing zal nader worden ingegaan op verschi l lende beleids-
aspecten en de eventueel te vo lgen procedures. Dit, en de andere middel lan-
ge termi jnp lannen zullen binnen het door het st ructuurschema aangegeven 
kader dienen te bl i jven. Het beschikbaar stel len van een middel lange ter-
mi jnp lanning voor het verkeers- en vervoerbeleid is onder andere van bete-
kenis voor de onder l inge a fs temming van het beleid op de verschi l lende be-
stuursniveaus. Zo is op de middel lange termi jn onder l inge a fs temming van 
het beleid inzake de aanleg en verbeter ing van de r i jkswegen, het beleid van 
de provincies met betrekking tot de secundaire en tert iaire wegen, en het be-
leid ten aanzien van de stedeli jke hoofdwegen noodzakeli jk (zie par. 4.2.3). 
Voorts is de middel lange termi jnp lanning van betekenis voor de onder l inge 
a fs temming van het beleid met betrekking to t de nationale infrastructuur en 
het ruimtel i jke beleid van de lagere overheden. De in de Wet Uitkeringen 
Wegen neergelegde procedure aangaande de vaststel l ing van het Rijkswe-
genplan voorziet er o m deze redenen dan ook in dat de provinciale besturen 
bij de tots tandkoming van dit plan worden betrokken, waarb i j het in de rede 
ligt dat het provinciaal bestuur onder andere de Provinciale Planologische 
Commissie zal horen. Voorts zal het plan o m advies wo rden gezonden aan 
de Rijksplanologische Commissie en de Raad van de Waterstaat, welke een 
inspraakronde zal houden. 

De Minister van Verkeer en Waterstaat zal in de toekomst de planning voor 
de wegen en spoorwegen die in de eerste vi j f jaar zullen worden aangevan-
gen c.q. gereedkomen, opnemen in een jaarl i jks bij de begrot ing gepresen-
teerd vijf jaarli jks u i tvoer ingsprogramma. Tot nu toe werden hierin alleen de 
wegenprojecten opgenomen die in die periode gereed zul len komen. Door 
deze wi jz ig ing word t een goede aansluit ing verkregen aan de meerjarenra-
mingen voor de r i jksbegrot ing, en word t een beter inzicht in de ontwikkel ing 
van de werkgelegenheid in deze sector geboden. Bij de periodieke opstel l ing 
van de u i tvoer ingsprogramma's voor r i jkswegen en spoorwegen zal het 
MPP - als neerslag van het geïntegreerde verkeers-en vervoerbeleid - e e n 
belangri jke rol kunnen spelen, evenals de coördinat ie met het beleid in an-
dere sectoren, zoals bij voorbeeld het landinr icht ingsbeleid. 

Zoals in het voorgaande reeds tot ui t ing kwam, kan de Minister van Ver-
keer en Waterstaat inzake aangelegenheden betreffende de waterstaat, en 
derhalve ook over het beleid met betrekking tot de r i jkswegen, advies vra-
gen aan de Raad van de Waterstaat, een onafhankel i jk, bij de wet ingesteld 
en geregeld adviescollege. Onder deze raad ressorteert een aantal commis-
sies, waar in ook enkele nauw betrokken depar tementen zijn ver tegenwoor-
d igd. Eén van die commissies, de Commissie van Overleg voor de Wegen, 
bereidt de advisering door de Raad van de Waterstaat voor indien het weg-
projecten betreft13. 

De in de RPC ver tegenwoord igde Ministers hebben het recht om boven-
dien behandel ing in de Rijksplanologische Commiss ie te vragen wanneer 
het advies naar hun mening in str i jd komt met het regeringsbeleid inzake de 
ruimtel i jke ordening. 

Ten aanzien van nieuwe spoor l i jnen zal voorshands een soortgel i jke advi-
seringsprocedure gevolgd worden . In beginsel verdient het de voorkeur dat 
projecten pas in de u i tvoer ingsprogramma's voor r i jkswegen of spoorwe-
gen worden opgenomen nadat hierover aan de hand van een tracénota is 

'3 Voor de hierbij gevolgde procedure zie bijia- geadviseerd, dit te meer omdat daarbij een open procedure word t gevo lgd, 
ge2 waarbi j ru ime gelegenheid voor inspraak bestaat. De projecten zijn eerst im-
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mers dan voldoende voorbereid en afgewogen om door de Minister te kun-
nen worden vastgesteld. Om echter veroudering van de adviezen als gevolg van 
de zich wijzigende inzichten te voorkomen is het anderzijds gewenst dat een 
advies niet al te lang vóór de feitelijke uitvoering van een project wordt ge-
vraagd. Afweging van de voordelen van advisering in een zeer vroeg respec-
tievelijk een later stadium leidt ertoe dat in beginsel pas een advies zal wor-
den gevraagd kort voor of kort na opname van het project in een uitvoe-
ringsprogramma. Dit betekent dat voor de projecten waaraan eerst in een 
van de laatste jaren van de vijfjarige periode van de voortschrijdende uitvoe-
ringsprogramma's een begin van uitvoering zal worden gegeven, in de regel 
nog geen advies beschikbaar zal zijn. Voor de bij advisering gevolgde proce-
dure zij naar bijlage 2 verwezen. 

4.3.3. Structuurschema - streekplan - bestemmingsplan 

De behandelingsprocedure van het structuurschema houdt onder andere 
in dat tijdens de advisering met een inspraakronde door de Raad van de Wa-
terstaat en de Raad van Advies voor de Ruimtelijke Ordening en vóórdat de 
Regering het structuurschema vaststelt bestuurlijk overleg plaatsvindt met 
de lagere overheidslichamen. Indien een provinciaal bestuur zich tijdens dit 
overleg akkoord verklaart met het ontwerp-structuurschema, zoals dat in de 
ontwerp-planologische kernbeslissing (hoofdstuk 5) zijn neerslag heeft ge-
vonden, betekent dit in ieder geval dat het zich akkoord verklaart met het 
hierin weergegeven verkeers- en vervoerbeleid, en zich bereid verklaart om 
de in het structuurschema in het gebied van de betreffende provincie voor 
fase 1 opgenomen verbindingen in de ruimtelijke plannen in te passen, voor 
zover dit nog niet is geschied en daartoe de bestaande ruimtelijke plannen 
zo nodig tijdig aan te passen. Deze inpassing zal in ieder geval betrekking 
hebben op de volgens het structuurschema bestaande of te verbreden we-
gen en spoorlijnen en op de nieuwe verbindingen, waarvan het tracé is vast-
gesteld of de situatie zodanig is, dat het tracé vastligt. 

Het is denkbaar dat tijdens vorenbedoeld overleg een provinciaal bestuur 
weliswaar op zich geen overwegende bezwaren heeft tegen een verbinding, 
waarvan volgens het structuurschema het tracé nog niet vastligt of in her-
overweging is, maar desondanks niet akkoord kan gaan, omdat over de 
ruimtelijke consequenties van de verbinding in dat stadium van rijkszijde 
nog onvoldoende duidelijkheid kan worden geboden. Een andere mogelijk-
heid is dat het provinciaal bestuur vanwege die onvoldoende duidelijkheid 
een voorbehoud verbindt aan de instemming. In beide gevallen van onvol-
doende duidelijkheid zal inpassing in de ruimtelijke plannen eerst plaats 
kunnen vinden, wanneer de afweging in streekplankader aan de hand van 
onder meer Rijkswegenplan, Meerjarenplan Personenvervoer en/of tracé-
nota daartoe leidt. Door middel van het geven van bestemmingen die de uit-
voering van het project niet onmogelijk maken zal echter wel de noodzakelij-
ke ruimtelijke reservering moeten plaatsvinden. 

Wanneer het provinciaal bestuur bij het overleg over het structuurschema 
niet akkoord is gegaan of een voorbehoud heeft gemaakt met betrekking tot 
de ruimtelijke consequenties, en bovendien bij de opstelling van een streek-
plan een voorgenomen werk met betrekking tot de eerste fase om hem mo-
verende redenen niet wil honoreren, dan dient het zijn argumentatie ter zake 
in de toelichting op het concept-streekplan op te nemen. In alle gevallen kan 
de tweede ondergetekende, daartoe uitgenodigd door de eerste ondergete-
kende, een provinciaal bestuur vóór de vaststelling van het streekplan ver-
zoeken een voorziening uit het structuurschema in de afweging te betrekken 
respectievelijk het hierin opgenomen geïntegreerde verkeers- en vervoerbe-
leid in de ruimtelijke plannen te volgen. Het ligt voor de hand dat voor de in 
de tweede fase te realiseren werken het voorgaande, zij het in minder strin-
gente vorm, eveneens van toepassing is. Zo zal veelal in streekplannen en 
bestemmingsplannen volstaan kunnen worden met het opnemen van een 
bestemming, die verwezenlijking van de betreffende werken fysiek niet on-
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mogel i jk maakt. Wanneer het tracé echter is vastgesteld is een meer ade-
quate reservering mogel i jk, en in het a lgemeen ook wenseli jk. In verband 
met de onzekerheid over de ui tvoer ing van de in fase 2 gedachte verb ind in-
gen ligt het voor de hand dat aanpassing hieraan van bestaande streek-, 
structuur- en bestemmingsplannen op dit momen t over het a lgemeen nog 
niet oppor tuun is. Het kan echter in bepaalde gevallen noodzakeli jk zijn t i jd ig 
wi jz ig ingen aan te brengen om te voorkomen dat de ui tvoering van werken 
later niet onmogel i jk word t . 

Het streekplan dient integratiekader op regionaal niveau te zijn van alle 
ruimtel i jk relevante maatregelen. Het is het eerste niveau waarop ten aan-
zien van de doorwerk ing van het ri jksbeleid naar de lagere bestuursniveaus 
een integrale ruimtel i jke planning en belangenafweging dient plaats te v in-
den. Wanneer bij de opstel l ing van het streekplan de in het structuurschema 
opgenomen verbindingen worden ingepast, worden ze daarin zo nodig na-
der gedetail leerd opgenomen, op basis van de inbreng van de sector en na 
overleg in de Provinciale Planologische Commiss ie (PPC). Bij de belangenaf-
weg ing in streekplankader kan een provinciaal bestuur als gezegd ook tot de 
conclusie komen, dat de verbreding of de aanleg van een verbinding ver-
meld in het structuurschema ongewenst is. Indien de ondergetekenden -
mede gelet op de inmiddels binnen de sector ontwikkelde nadere inzichten -
hiermee kunnen instemmen zullen zij daarmee o.a. bij de eerstvolgende her-
ziening van het structuurschema rekening houden. Indien de ondergeteken-
den evenwel van mening zijn dat het nationaal belang dient te prevaleren is 
er grond voor de tweede ondergetekende o m , voor zover nodig, wanneer 
het streekplan reeds is vastgesteld, een aanwijzing te geven overeenkomst ig 
artikel 38 van de Wet op de Ruimteli jke Ordening. In dat geval word t de ver-
breding of nieuwe verbinding zowel bij herziening van het structuurschema 
als bij de ui twerking van het middel lange termi jnp lan gehandhaafd. 

Het bestemmingsplan (en in mindere mate eventueel het structuurplan) is 
op gemeentel i jk niveau het kader waar in vanui t ruimtel i jk oogpunt alle be-
langen integraal dienen te worden afgewogen. Het is vang roo t belang - t e 
te meer gezien het bindende karakter van het bestemmingsplan - dat eveneens 
een goede coördinatie tussen Rijk en gemeente plaatsvindt, zowel bij de 
voorbereid ing van het bestemmingsplan of structuurplan als bij de voorbe-
reiding van de vaststel l ing door de Minister van Verkeer en Waterstaat van 
plannen en projecten van nationaal belang. Daarbij zal het st ructuurschema, 
en het daarop in streekplan en middel lange termi jnp lannen van de sector 
gegeven vervolg de gemeenten tot r ichtsnoer moeten dienen. 

In het kader van het goedkeuringsbeleid van de provincie kan deze hierop 
toezien. Bij de behandel ing van de bestemmingsplannen in de PPC is boven-
dien het Ministerie van Verkeer en Waterstaat via zijn ver tegenwoordiger 
rechtstreeks betrokken. Omgekeerd kunnen de lagere overheden invloed uit-
oefenen op het structuurschema en de middel lange termi jnp lanning. Een ur-
gent sectorplan kan zo nodig vooru i t lopend op de opstel l ing of herziening 
van een streekplan in een bestemmingsplan worden opgenomen, wanneer 
provincie en gemeente daarmee kunnen ins temmen, dan wel wanneer van 
ri jkswege een aanwijzing is gegeven (dit laatste op basis van de voorgeno-
men regeling die rechtstreekse aanwijzing aan de gemeente mogel i jk zal 
maken). Ter vermi jd ing van stagnatie in de ui tvoer ing van werken is t i jd ige 
aanpassing van de ruimtel i jke plannen noodzakeli jk. 

De gemeenten zullen bij de opstel l ing of herziening van bestemmings-
plannen dienen zorg te dragen voor een goede onderl inge afs temming van 
bestemmingsplannen, structuurplannen, verkeers- en vervoerplannen en 
verkeerscirculat ieplannen. Deze laatste plannen zijn onderwerp van geregeld 
overleg tussen lokale overheden en het Minister ie van Verkeer en Water-
staat, met name in het kader van de regelingen betreffende de afdekking van 
de exploitat ietekorten van het openbaar vervoer. In par. 4.2.2 is daarop na-
der ingegaan. 

Wanneer door onder verschi l lende ministeries ressorterende diensten, 
dan wel door provincies of gemeenten plannen ontwikkeld zouden worden 
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die belemmerend zouden kunnen werken op de aanleg van een verbinding 
ingevolge het structuurschema, kan door overleg in de Rijksplanologische 
Commissie respectievelijk de Provinciale Planologische Commissie getracht 
worden een oplossing te vinden. Leidt dit laatste overleg niet tot overeen-
stemming dan kan de tweede ondergetekende ook in dat geval ten aanzien 
van de provincie gebruik maken van zijn aanwijzingsbevoegdheid; ten aan-
zien van de gemeente kan de provincie dit doen. 

4.3.4. Relaties sector-facetlijn 

" Uiteraard hebben zowel middellange ter-
mijnplannen (met name het MPP) als de 
ruimtelijke plannen tevens een functie voor de 
doorvoering van de overige aspecten van het 
verkeers- en vervoerbeleid zoals in het struc-
tuurschema omschreven. Zie hiervoor par. 4.2. 

In de paragrafen 4.3.2 en 4.3.3 zijn achtereenvolgens de lijn structuursche-
ma-middellange termijnplan-projecten en de lijn structuurschema-streek-
plan-bestemmingsplan beschreven, de beide lijnen waarlangs het structuur-
schema voor wat betreft de nationale infrastructuur wordt uitgewerkt'4. 
Hierbij komen in de beschrijving van de eerste lijn, de sectorlijn, de volgende 
plannen aan de orde: Meerjarenplan Personenvervoer, Rijkswegenplan, het 
5-jarig uitvoeringsschema daarvan (als bijlage bij de begroting van het Rijks-
wegenfonds opgenomen), een soortgelijk programma voor de spoorwegen, 
tracénota's en concrete projecten. Hiernaast staat in de beschrijving van de 
facetlijn het streekplan op provinciaal niveau en op gemeentelijk niveau het 
bestemmingsplan. Ten einde een zo goed mogelijk planningsproces te reali-
seren zal de uitwerking langs deze beide lijnen gecoördineerd dienen plaats 
te vinden. Hiervoor is in de eerste plaats nodig dat tussen de beide lijnen 
dwarsverbanden worden gelegd, waardoor eventuele verschillen van inzicht 
in een vroegtijdig stadium gesignaleerd en eventuele conflicten opgelost 
kunnen worden. Hierdoor kan onderlinge afstemming worden bereikt. 

In het onderstaande zal getracht worden aan te geven waar deze dwars-
verbanden gelegd kunnen worden en hoe eventueel na overleg nog overblij-
vende conflicten opgelost kunnen worden. 

Zoals reeds in par. 4.3.2 werd beschreven voorziet de Wet Uitkeringen We-
gen bij de vaststelling van het Rijkswegenplan in inschakeling van de provin-
ciale besturen. Dit vindt plaats in de vorm van bestuurlijk overleg met de 
provincies, waarbij het in de rede ligt dat de provincies de PPC inschakelen. 
Voorts heeft zich de praktijk ontwikkeld dat ook de Rijksplanologische Com-
missie (RPC) advies uitbrengt over het Rijkswegenplan naast de advisering 
door de Raad van de Waterstaat. Zowel in de PPC als in de RPC wordt een ver-
binding gelegd tussen sector- en facetlijn, daar de RPC tevens nauw betrok-
ken is bij de opstelling van het streekplan en de RPC na vaststelling ervan over 
het streekplan advies uitbrengt. Eventuele tegenstrijdige belangen die in de 
PPC reeds gesignaleerd zijn kunnen in de RPC opnieuw worden afgewogen. 
Kan ook de RPC niet tot een eenduidig advies aan de betrokken bewindslieden 
komen, dan zal de beslissing door de Ministerraad - eventueel met inschake-
ling van de Raad voor de Ruimtelijke Ordening uit de Ministerraad - moeten 
worden genomen. De Wet Ruimtelijke Ordening beschikt daarna over een 
mechanisme waardoor de tweede ondergetekende, als coördinerend Minis-
ter, door gebruikmaking van zijn aanwijzingsbevoegdheid voor het streek-
plan zo nodig kan bewerkstelligen dat het Ministerraadsbesluit ook metter-
daad wordt uitgevoerd. Volgens het hierboven beschreven proces kan de 
wisselwerking tussen streekplan en Rijkswegenplan, waarbij beide plannen 
wederzijds invloed op elkaar uitoefenen, gestalte krijgen. 

In par. 4.3.2 en bijlage 2 wordt de procedure beschreven volgens welke 
tracé's worden vastgesteld. Hieruit blijkt dat doorgaans de Raad van de Wa-
terstaat advies uitbrengt en dat deze daartoe hoorzittingen organiseert waar 
een ieder, dus ook provincies en gemeenten hun mening kunnen uiten. Ook 
hier zal de provincie, geadviseerd door de PPC, haar mening vormen aan de 
hand van het provinciale ruimtelijke beleid, zoals dit ontwikkeld wordt in 
streekplankader. Bij deze ontwikkeling zijn ook de vertegenwoordigers van 
de Minister van Verkeer en Waterstaat betrokken. Ook de gemeente zal haar 
oordeelsvorming baseren op de door haar gewenste ruimtelijke structuur, 
daarbij uiteraard rekening houdend met bovengemeentelijke belangen. 
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Aangezien de procedure voor de Raad van de Waterstaat de mogelijkheid 
kent dat een minister die vertegenwoordigd is in de RPC, behandeling in de 
RPC vraagt, wanneer hij bezwaren heeft tegen het advies van de Raad van 
de Waterstaat, ligt er ook op rijksniveau een verbinding sector-facetlijn. De 
methode van conflict-oplossing, vermeld bij het Rijkswegenplan, is hier 
eveneens van toepassing. Hoewel de wisselwerking streekplan-tracénota 
het duidelijkst aan het licht treedt, is er toch sprake van een relatie bestem-
mingsplan-tracénota. 

Indien zich na de vaststelling van het tracé toch nog een conflict voordoet 
tussen het bestemmingsplan en het tracé, dan zal, indien het tracé wel in 
overeenstemming is met het streekplan, langs de gangbare weg van de Wet 
RO (bij voorbeeld aanwijzing van gedeputeerde staten voor het bestem-
mingsplan) het bestemmingsplan in overeenstemming worden gebracht 
met het streekplan. In de laatste fase van de procedure, wanneer er sprake is 
van concrete projecten, zal de relatie zich met name toespitsen op het 
bestemmingsplan gezien het schaalniveau. Het is onwaarschijnlijk, dat zich 
in dit stadium nog principiële conflicten zullen voordoen; het gehele 
systeem van besluitvorming is er immers op gericht eventuele conflicten zo 
vroeg mogelijk te signaleren en zo mogelijk op te lossen. Het is echter denk-
baar dat zich op punten van ondergeschikte aard nog verschil van inzicht zal 
voordoen. Met het oog hierop is het van belang de gemeenten bij de opstel-
ling van het concrete project te betrekken, ten einde ook hier een zo goed 
mogelijke afstemming met het bestemmingsplan te bewerkstelligen. 
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Bijlage 1, PROCEDURE VOOR DE VASTSTELLING VAN HET STRUCTUURSCHEMA 
behorende bij hoofdstuk 4 VERKEER EN VERVOER 

Het structuurschema word t - wat zijn hoofdl i jnen en beginselen betreft -
gepresenteerd als een planologische kernbeslissing van de Reger ing; bij de 
voorbere id ing en vaststel l ing daarvan is de procedure gevolgd die in bij lage 
1 van de Nota van de Minister van Volkshuisvest ing en Ruimtel i jke Ordening 
aan de Tweede Kamer d.d. 19 september 1972 (zitt ing 1971/1972-12 006) 
inzake openbaarheid bij de voorbereid ing van het ruimtel i jk beleid is aange-
geven. De wijze van to ts tandkoming en vaststel l ing van dit structuurschema 
(volgens de zgn. aanvul lende procedure) is als vo lg t : 

1 ste fase 

Het concept van het ontwerp-structuurschema is opgesteld onder verant-
woordel i jkhe id van de Minister van Verkeer en Waterstaat en van de Minis-
ter van Volkshuisvest ing en Ruimteli jke Ordening. Bij het interdepartemen-
tale voorover leg hierover waren de Minister ies van Economische Zaken, van 
Landbouw en Visseri j , van Binnenlandse Zaken, van Financiën, van Volksge-
zondheid en Mi l ieuhygiëne en van Cultuur, Recreatie en Maatschappeli jk 
Werk betrokken 

2de fase 

De Minister van Verkeer en Waterstaat heeft aan zijn ambtgenoot van 
Volkshuisvest ing en Ruimteli jke Ordening het concept voor het ontwerp 
aangeboden, met het verzoek hierover het advies van de Rijksplanologische 
Commiss ie te vragen. Deze commissie heeft, nadat het concept was toege-
zonden aan de Provinciale Planologische Diensten en de Provinciale Water-
staatsdiensten om te bereiken dat feiteli jke onju istheden werden vermeden, 
een advies opgesteld over het concept voor het ontwerp-structuurschema. 
Dit advies is ui tgebracht aan de Minister van Volkshuisvest ing en Ruimte-
lijke Ordening die het ter kennis bracht van de eerste ondergetekende. 

3de fase 

Na beraad in de Raad voor de Ruimteli jke Ordening uit de Ministerraad is 
het ontwerp-structuurschema door de Ministerraad vastgesteld en als be-
le idsvoornemen van de Regering gepubl iceerd met aankondiging van deze 
publ ikat ie in de Staatscourant en toezending aan de Tweede en Eerste Ka-
mer, de provincies, het openbaar l ichaam Ri jnmond en het openbaar l ichaam 
Zuidel i jke IJsselmeerpolders. Vervolgens is het op vele plaatsen onder andere 
op de gemeentehuizen ter visie gelegd, waaraan de nodige bekendheid is ge-
geven. Een ieder word t in de gelegenheid gesteld binnen een bepaalde ter-
mi jn omtrent het ontwerp zijn mening kenbaar te maken. 

4de fase 

Het ontwerp word t door de Minister van Verkeer en Waterstaat met de 
eventueel daaromtrent kenbaar gemaakte meningen ter beoordel ing voor-
gelegd aan de Raad van de Waterstaat en de Raad van Advies voor de 
Ruimteli jke Ordening. Deze zullen hierover hoorzi t t ingen houden. Tegelijker-
t i jd zal het bestuurl i jk overleg moeten worden gevoerd met de provinciale 
besturen en de Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders. 

5de fase 

De adviezen van de Raad van de Waterstaat en van de Raad van Advies 
voor de Ruimteli jke Ordening en de resultaten van het bestuurl i jk overleg en 
van de inspraak kunnen tot aanpassing van het on twerp leiden. Vervolgens 
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wordt het ontwerp-structuurschema door de Regering - eventueel na her-
nieuwd beraad in de RPC en de Raad voor de Ruimtelijke Ordening van de 
Ministerraad - als regeringsbeslissing vastgesteld, opnieuw gepubliceerd 
en aan de Tweede Kamer aangeboden. Na zes maanden wordt het structuur-
schema geacht te zijn aanvaard, tenzij het eerder door de Kamer is behan-
deld c.q. voor kennisgeving is aangenomen. Tegenwoordig ontwikkelt zich 
de praktijk dat de Tweede Kamer zich met name buigt over het laatste hoofd-
stuk, zijnde de planologische kernbeslissing. Indien de Kamer moties aan ■ 
neemt hebben deze betrekking op de zogenaamde beslispunten van dat 
hoofdstuk; de Ministers bezien of zij deze al dan niet overnemen. Het struc-
tuurschema is daarmee definitief geworden. 

Het ligt in de bedoeling dat de planologische kernbeslissing opgenomen 
in het slothoofdstuk eens in de vijf jaren opnieuw aan de orde zal komen. 
Daarbij is de hiervoor aangegeven procedure eveneens van toepassing. 

Wijziging van de beginselen en hoofdlijnen uit het structuurschema 
brengt de noodzaak tot eerdere herziening van het structuurschema mee; 
hierbij zal de procedure van de planologische kernbeslissing zoals juist aan-
gegeven wederom worden gevolgd. 
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Bijlage 2, 
behorende bij hoofdstuk 4 

DE PROCEDURE DIE WORDT GEVOLGD VOOR DE BESLISSINGEN OVER DE 
RIJKSWEGENPROJECTEN WAAROVER ADVIES GEVRAAGD WORDT15 

15 In zeer bijzondere gevallen (in het bijzonder 
bij projecten binnen één gemeente, waarmee 
die gemeente instemt) wordt een verkorte pro-
cedure toegepast. Deze houdt in dat eerst de 
bestemmingsplanprocedure wordt gevolgd, 
waarna de Raad van de Waterstaat een advies 
ontwerpt zonder dat nogmaals voorlichting en 
inspraakgelegenheid wordt geboden. Vervol-
gens stelt de Minister het tracé vast. 

- Door het Departement van Verkeer en Waterstaat wordt - ten vervolge 
op het structuurschema, het Rijkswegenplan, het MPP en eventueel het uit-
voeringsprogramma - een project nader onderzocht in overleg met de daar-
voor in aanmerking komende plaatselijke en regionale instanties. De resulta-
ten daarvan worden gepresenteerd in een nota waarin zo mogelijk ook alter-
natieve oplossingen worden beschreven; deze nota wordt door de Minister 
van Verkeer en Waterstaat om advies gezonden aan de Raad van de Water-
staat, die het stuk gedurende geruime tijd (in het algemeen vier tot acht we-
ken) ter inzage legt op onder meer de gemeentehuizen van de betreffende 
gemeenten, waaraan uiteraard publiciteit wordt gegeven. Voorts wordt het 
door de minister ter informatie naar de voorzitter van beide Kamers der Sta-
ten-Generaal gezonden, met het verzoek deze op de griffie ter inzage te leg-
genvoorde leden; 

- Er worden één of meer voorlichtingsdagen georganiseerd waar de nota 
door de Rijkswaterstaat wordt toegelicht en waar informatie over het betref-
fende project kan worden ingewonnen; 

- Tot 14 dagen na deze voorlichtingsdagen bestaat de gelegenheid schrif-
telijk bezwaren, suggesties en wensen kenbaar te maken bij de Raad van de 
Waterstaat; 

- Provincies, gemeenten, andere instanties en betrokken groeperingen 
worden daartoe door de Raad van de Waterstaat uitgenodigd, en kunnen 
desgewenst hun zienswijze op een hoorzitting mondeling toelichten; 

- De burgers die schriftelijk hebben gereageerd worden uitgenodigd hun 
brief waarin zij bezwaren, suggesties of wensen hebben kenbaar gemaakt 
desgewenst toe te lichten; 

- De Raad van de Waterstaat komt na een afweging van mogelijkheden, 
bezwaren, wensen en suggesties tot een advies en zendt dit advies, te za-
men met een overzicht van de ingekomen reacties naar de eerste ondergete-
kende, die uiteindelijk de beslissing neemt. Aan de beide Kamers der Sta-
ten-Generaal en degenen die een reactie hebben ingezonden wordt deze be-
slissing onder toezending van de stukken medegedeeld; 

- Over de uitvoering van het werk en het tijdstip daarvan wordt via de 
gebruikelijke begrotingsprocedure beslist; de ruimtelijke inpassing (zie par. 
4.3.3) zal dan moeten hebben plaatsgevonden. 
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Bijlage 3, REGELING BETREFFENDE DE AFDEKKING VAN DE EXPLOITATIETEKOR 
behorende bij hoofdstuk 4 TEN VAN HET LOKALE OPENBAAR VERVOER 

Hoewel de onrustbarende stijging van de exploitatietekorten de meer di-
recte aanleiding was voor het tot stand brengen van deze regeling is ge-
tracht hierin een kader te scheppen ten behoeve van een geïntegreerde be-
handeling van het verkeer en vervoer in relatie met de ruimtelijke ordening. 
Aan deze regeling is als uitgangspunt ten grondslag gelegd de onderlinge 
verwevenheid van taakbehartiging op het gebied van verkeer en vervoer 
tussen Rijk en gemeente, terwijl voorts waarborgen zijn ingebouwd welke 
een geïntegreerde behandeling van het verkeer, het vervoer en de ruimte-
lijke ordening zoveel mogelijk veilig stellen. Zulks komt met name tot uit-
drukking in de procedures met betrekking tot het indienen van een op des-
kundig onderzoek gebaseerd - en door de gemeenteraad vastgesteld - ver-
keerscirculatieplan. Dit plan geldt, in tegenstelling tot het verkeers- en ver-
voerplan, dat voor de langere termijn is opgesteld en dat naast voorstellen 
voor de aanleg of uitbreiding van infrastructuur aangeeft op welke wijze aan 
de toekomstige vervoerbehoeften kan worden voldaan, voor de eerste 5 
jaar. Aangegeven wordt op welke wijze op korte termijn door concrete maat-
regelen aan de door het Rijk geformuleerde algemene beleidsdoeleinden 
kan worden tegemoet gekomen. 

Ten einde een zo goed mogelijke afstemming van rijksbeleid en gemeen-
telijk beleid te bewerkstelligen zal het verkeerscirculatieplan niet alleen on-
derwerpzijn van geregeld overleg tussen Rijken gemeente, maar ook - na-
dat tussen Rijk en gemeente ten aanzien van de hoofdlijnen overeenstem-
ming is verkregen - uitgangspunt zijn voor de door de gemeenten op te stel-
len meerjareninvesteringsschema's en meerjarenexploitatieramingen. Als 
complement hier van zal het Rijk de opstelling van zijn meerjarencijfers mede 
baseren op de gemeentelijke meerjarenplannen, een en ander uiteraard bin-
nen het raam van de voor de rijksbegroting als geheel geldende meerjaren-
afspraken. Tevens is in dit kader nog van belang, dat de exploitatiebegroting 
en de investeringen jaarlijks aan goedkeuring van rijkswege zullen zijn on-
derworpen, terwijl de gemeente binnen het kader van de goedgekeurde ex-
ploitatiebegroting de vrijheid heeft op het punt van de lijnvoering en de fre-
quenties zelfstandig wijzigingen door te voeren. Ook de hoofdlijnen van het 
lange termijn verkeers- en vervoerbeleid van Rijk en gemeente dienen in een 
zo vroeg mogelijk stadium op elkaar te zijn afgestemd. 
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Bijlage 4, behorende bij hoofdstuk 4 

Schema betreffende de follow-up van het structuurschema m.b.t. de nationale infrastructuur 

Facetplanning Streekplan Bestemmingsplan 

structuur-
schema 

door het Rijk opgesteld; 
advisering, inspraak 
bestuurlijk overleg en 
kamerbehandel ing. 
Globaal langetermijn-
beleid met accent op 
ruimteli jke consequen-
ties 

Sectorplanning 

A Provincie: ^ v ^ 
PPC (waarin Rijksvertegenwoordigers), inspraak achteraf 
in RPC; aanwijzingsbevoegdheid minister VRO; 
planologisch integratiekader op regionale schaal; afstem-
ming op sectorplanning nodig. 

(N.B. De provincie speelt bij de opstelling van 
structuurschema en MTP een belangrijke rol: fase van 
het bestuurlijk overleg) 

M T P 

Rijk, beleidsplan voor 10 a 15 jaar, waarin alle aspecten 
zijn verwerkt; 
geen afwijkingsbevoegdheid t.o.v. structuurschema; 
open procedure Raad van de Waterstaat, bestuurlijk 
overleg (o.a. t.b.v. afstemming met zelfde sector 
van lagere overheid). Kamerbehandeling. 

Rijk: voortschrijdend vijfjarig uitvoerings-
programma, op basis van MTP en meer-
jarencijfers jaarlijks bij te stellen bij de 
memorie van toelichting op de rijks-
begroting (c.q. van het Rijkswegenfonds!; 
financiële planning. 

Gemeente, inspraak.de  
burgers bindend; toezicht van 
provincie, PPC, aanwijzings-
bevoegdheid 

Projectplan 

co 

Rijk: open procedure 
Raad v.d. Waterstaat 
waarna tracé-vast-
stelling door de 
Minister van V. en W. 
enkele jaren voor uit-
voering; 
zonodig nog in streek-
en bestemmingsplan 
gedetailleerd op te 
nemen. 

\ 

Realisatie 

Rijk: nadat het pro jed 
is opgenomen in de 
Rijksbegroting, de 
onteigeningsprocedure 
is vo l too id, het werk 
besteksklaar is gemaak 
de krediet-opening is 
verleend en tenslotte 
gunning heeft plaats-
gevonden. 
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Hoofdstuk 5. Samenvatting. Planologische 
kernbeslissing 

5. SAMENVATTING. PLANOLOGISCHE KERNBESLISSING 

5.1. Inleiding 

In dit hoofdstuk word t een opsomming gegeven van de beleidsuitspraken 
uit dit structuurschema, die te zamen de planologische kernbeslissing vor-
men. 

Deze uitspraken kunnen uiteraard niet los gezien worden van de context 
waar in ze in dit structuurschema geformuleerd staan. 

Deze beleidsuitspraken vo rmen gezamenli jk de meest geschikte aankno-
pingspunten voor de inspraak, voor het bestuurl i jk over leg, voor de advise-
ring en voor de parlementaire behandel ing van het structuurschema. 

5.2. Aard van het beleid en procedurele aspecten 

5.2.1. Dit structuurschema geeft zowel een inzicht in het beleid op langere 
termi jn met betrekking tot het verkeer en vervoer als een inzicht in de 
ruimtel i jke consequenties van dit beleid. Het geeft tevens met een onder-
scheiding in twee fasen voor wat betreft de benodigde infrastructuur globaal 
aan wat gedaan zal moeten worden om aan dit beleid nader inhoud te ge-
ven. Fase 1 omvat de hoofdinfrastructuur waaraan gezien de thans te ver-
wachten ontwikkel ingen het eerst behoefte zal ontstaan en waarvan de aan-
leg derhalve het eerst aan de orde zal komen. Fase 1 zal in de jaren '90 wor-
den vo l too id . Fase 2 omvat de hoofdinfrastructuur waaraan naar verwacht ing 
eerst later behoefte zal ontstaan. Nadere ui twerking van dit beleid zal plaats-
v inden door middel van middel lange en korte termi jnp lannen van de sector 
Verkeer en Waterstaat en wat de ruimtel i jke consequenties betreft door mid-
del van het streekplan en het bestemmingsplan. De daarbij te hanteren proce-
dures zijn beschreven in hoofdstuk 4 van dit structuurschema. Belangrijk 
daarbij is dat die hoofdinfrastructuur, waarvan de aanleg in de eerste fase 
word t ter hand genomen, in de op te stellen c.q. te wi jz igen streekplannen en 
bestemmingsplannen word t opgenomen en dat voor de tweede fase de 
ruimtel i jke reservering word t opengehouden. Tot 1981 zullen de uitvoe-
ringskosten van fase 1 binnen de meerjarenafspraken opgevangen moeten 
wo rden ; voor wat betreft de verdere f inanciële aspecten van deze fasering 
word t verwezen naar par. 3.11. 

5.2.2. Het in dit structuurschema beschreven beleid is gericht op het waar 
nodig en mogel i jk verminderen van de verplaatsingsafstanden, het beper-
ken van het autogebruik waar en wanneer dit te veel hinder geeft en waar 
nodig het treffen van voorzieningen voor openbaar vervoer en langzaam 
verkeer. Bij de afweging van de vraag naar voorzieningen die nodig kunnen 
zijn staat centraal of de bi jdrage van zulk een voorziening aan het welzi jn van 
de gemeenschap per saldo positief is. De rol van de overheid is hierbij in het 
geding, waarbi j de inhoud van deze rol vooral word t bepaald door de aan-
gr i jp ingspunten en het ins t rumentar ium, alsmede door de beleidsruimte die 
de overheid heeft om het keuzeproces van de gebruikers te beïnvloeden. 

Verplaatsingen geven belangri jke mogel i jkheden tot ontp looi ing en deel-
name aan maatschappeli jke activiteiten en zijn dus van vitaal belang voor 
het zich welbevinden van de mens. Het goederenvervoer is daarnaast essen-
tieel voor de instandhouding en het funct ioneren van onze moderne samen-
leving. Daar de keuzen bepaald worden door een sterk individueel gerichte 
afweging, die min of meer gestructureerd is, is het mobi l i te i tspatroon zeer 
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gevarieerd van samenstelling. De overheid moet met deze complexiteit re-
kening houden en haar past terughoudendheid met het ingrijpen in dit sa-
menstel van uiteindelijk individuele beslissingen. Toch wordt ingrijpen in dit 
gecompliceerde bestel van haar verwacht, vooral ook vanwege de negatieve 
gevolgen die uit het huidige verkeers- en vervoerpatroon voortvloeien als 
geluidhinder, milieubederf, (ongewenste) suburbanisatie, etc. De overheid 
heeft niet als doel hierbij de beslissing tot verplaatsen van de individu over 
te nemen, maar wat zij wel kan beïnvloeden is de wijze waarop de verplaat-
sing zal plaatsvinden, het tijdstip waarop, de route en de kosten van de ver-
plaatsingen. Dit heeft veelal toch een gedragsbeïnvloeding ten gevolge 
waarbij echter als uitgangspunt geldt, dat de vrijheid van de één niet meer 
begrensd moet worden dan nodig is ten behoeve van de vrijheid van de an-
der. 

5.2.3. De maatschappelijke, de ruimtelijke en ook de budgettaire beperkthe-
den stellen een aantal bijzondere eisen aan de beleidsbepaling door de over-
heid, als hierna worden genoemd. 

Nuancering dat wil zeggen: rekening houden met regionale en lokale ka-
rakteristieken van het verkeer en vervoer en de ruimtelijke ordening. 

Stap voor stap benadering, dat wil zeggen dat, gelet op de veleonzeker-
heden in de effecten die het verkeers- en vervoerbeleid op het maatschappe-
lijk gebeuren heeft, het beleid stap voor stap dient te worden gerealiseerd en 
regelmatig herwaardering tijdens het proces van uitvoering moet plaatsvin-
den. De beleidsformulering moet ook voldoende flexibel zijn om slagvaardig 
te kunnen reageren. 

Integrale benadering, dat wil zeggen: in samenhang met andere velden van 
overheidszorg zoals de ruimtelijke ordening, de agrarische belangen, de zorg 
voor het milieu, de sociaal-culturele ontwikkeling. In dit structuurschema 
worden vooral de ruimtelijke consequenties verder uitgewerkt. Binnen het 
verkeers- en vervoerbeleid moeten de wijzen van vervoer en de soorten van 
vervoer in samenhang behandeld worden, dat wil zeggen dat het openbaar 
vervoer, het autoverkeer en hetfietsverkeer, zowel het personenvervoer als 
het goederenvervoer, met gebruikmaking van hun speciale mogelijkheden en 
eigenschappen hun functie binnen het verkeers- en vervoerstelsel moeten 
kunnen vervullen. 

Pakket van maatregelen, dat wil zeggen dat, omdat onze gecompliceerde 
maatschappij zich niet leent voor eenzijdige maatregelen, voor de uitvoering 
van het beleid gebruik moet worden gemaakt van een samenhangend pak-
ketvan maatregelen. 

5.3. De hoofddoelstelling van het verkeers- en vervoerbeleid16 

5.3.1. Bij het verkeers- en vervoerbeleid wordt als hoofddoelstelling gehan-
teerd: 

het tegemoet komen aan de vraag naar vervoer van personen en goederen 
« De richtlijnen opgenomen onder 5.3.2 t/m 5.3.7 uitsluitend voor zover de bijdrage aan het welzijn van de gemeenschap per 
zijn een selectie van de richtlijnen uit hoofdstuk saldo positief is en wel op een zodanige wijze dat: 
2. De opgenomen richtlijnen hebben in bePaai- _ d e totstandkoming van een gewenste ruimtelijke structuur wordt bevor-
de gevallen een minder absolute formulering ~ " ,.., .' 
dan de corresponderende tekst in hoofdstuk 2. derd en schade aan de landbouw, het natuurlijk milieu en het landschap zo-
Daar immers was sprake van een uitwerking veel mogelijk Wordt vermeden, 
van de hoofddoelstelling naar deelaspecten, _ d e verkeersveiligheid wordt bevorderd, 
waarbij aan de redactie een absoluut karakter _ z Q v e e | e M j k v 0 | d a a n w o r d t a a n o p g r o n d v a n a a n n e t woon- en leef-
werd gegeven onder de vermelding dat de mo- ... , . . . . , , 
gelijk conflicterende conclusies in het beleid milieu te stellen eisen, bij voorbeeld betreffende parkeerhinder, uitworp van 
onderling afgewogen zouden moeten worden. luchtverontreinigende stoffen, geluidhinder en visuele hinder, 
De hier weergegeven uitkomst der beieids- _ e e n gewenste sociaal-culturele en -economische ontwikkeling wordt 
overwegingen dient derhalve meer nuancering b e v o r d e r d 
te bevatten. ' ., r, 

— het gebruik van schaarse grondstoffen wordt beperkt, 
- het beslag op de overheidsmiddelen wordt beperkt. 
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5.3.2. Bij het tegemoetkomen aan de vraag naar vervoer zal in het beleid als 
richtlijn gelden: 

a. het afstemmen van de capaciteit van het verkeers- en vervoerstelsel op 
de omvang van de vraag, onder verdeling van de verkeers- en vervoerbe-
hoefte op een redelijke en verantwoorde wijze over de vervoerwijzen, zodat 
een goede bereikbaarheid van gewenste bestemmingen zowel met het parti-
culier als met het openbaar vervoer is gewaarborgd; 

b. het laten functioneren van de vervoerwijzen binnen één samenhan-
gend verkeers- en vervoerstelsel, onder gebruikmaking van de specifieke ei-
genschappen van elke vervoerwijze en van de mogelijkheden tot een goede 
onderlinge aansluiting; 

c. de verdeling van de beschikbare verkeersruimte over de in aanmerking 
komende vervoerwijzen naar plaats en tijd op zodanige wijze, dat het ver-
keers- en vervoerstelsel als geheel goed functioneert; 

d. het onderling in evenwicht brengen van de capaciteit voor het rijden en 
het parkeren op de ter beschikking staande weg- en parkeerinfrastructuur in 
de activiteitencentra, door middel van een daarop gericht parkeerbeleid; 

e. een verdeling van de verplaatsingen over de vervoerwijzen op een wij-
ze die bevordelijk is voor de verkeersveiligheid; 

f. een aanpassing van de inrichting van de wegen en het wegennet aan de 
mogelijkheden en beperkingen van de mens. 

5.3.3. Bij de afstemming van het beleid op de totstandkoming van een ge-
wenste ruimtelijke structuur zullen als richtlijnen gelden: 

a. het tijdig zorgen voor de nodige verkeers- en vervoervoorzieningen op 
plaatsen waar verstedelijking gewenst geacht wordt, waarbij bij de ontwik-
keling van woon- en werkgebieden en voorzieningencentra zoveel mogelijk 
aangehaakt wordt bij de bestaande infrastructuur; 

b. het beperken van de verplaatsingsbehoefte door een adequate afstem-
ming en integratie van gebieden voor wonen, werken en voorzieningen; 

c. een zo zuinig mogelijk ruimtegebruik waarbij eerst overgegaan wordt 
tot uitbreiding van de infrastructuur als het verkeers- en vervoerstelsel als 
geheel niet in staat is aan de toenemende verplaatsingsbehoefte op redelijke 
en verantwoorde wijze te voldoen; 

d. een bundeling van infrastructuumetten in een grofmazig net van 
hoofdwegen en spoorwegen; 

e. het gebruik van milieu-vriendelijke vervoerwijzen met een relatief be-
perkt ruimtebeslag, zoals fiets en openbaar vervoer; 

f. de voorkeur, die in het algemeen de uitbreiding van bestaande verbin-
dingen verdient boven de aanleg van nieuwe. 

5.3.4. Bij de afstemming van het beleid op de bevordering van een goed 
leef- en natuurlijk milieu zullen als richtlijnen gelden: 

a. het zoveel mogelijk voorkomen of beperken van de aantasting van het 
natuurlijk milieu en zijn onderdelen: bodem, water, lucht, flora en fauna; het 
rekening houden met ander bodemgebruik zoals ten behoeve van de drink-
watervoorziening en de landbouw; 

b. de (te zijner tijd geldende) wettelijke bepalingen over geluidzones 
langs wegen en spoorwegen en over stiltegebieden; 

c. het verminderen van de geluidhinder in bestaande situaties; 
d. uitsluitend rijden en parkeren in verblijfsgebieden door bestemmings-

verkeer op een wijze waardoor het leefmilieu niet wordt geschaad; 
e. een zodanige verkeersafwikkeling dat milieuverontreiniging zoveel mo-

gelijk wordt beperkt. 

5.3.5. Bij de afstemming van het beleid op de bevordering van de gewenste 
sociaal-economische ontwikkeling zullen als richtlijnen gelden: 

a. een grotere effectiviteit van het energie- en grondstoffengebruik in het 
verkeer en vervoer; 

b. een doelmatig gebruik van vervoermiddelen en infrastructuur; 
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c. het onder l ing afwegen de beschikbaarheid en het gebruik van verkeers-
en vervoersvoorzieningen en -middelen van mede gelet op de rentabil i teit 
van de verschil lende vervoerwi jzen; 

d. een zuinig gebruik van openbare middelen binnen het verkeers-en ver-
voerstelsel, waarbi j de kosten in principe aan gebruikers in rekening worden 
gebracht. 

5.3.6. Bij de afs temming van het beleid gericht op de bevorder ing van de 
gewenste sociaal-culturele ontwikkel ing zal als r ichtl i jn ge lden: 

a. het in voldoende mate aanwezig zijn van mogel i jkheden tot verplaat-
sing naar centra van sociaal-culturele activiteiten. 

5.3.7. Het verkeers- en vervoerbeleid zal zich erop richten dat indiv iduen of 
bevolkingsgroepen niet onevenredig zwaar getroffen worden door de in het 
kader van dit beleid noodzakelijke ui tvoer ingsmaatregelen. 

5.3.8. Bovenstaande richtl i jnen zullen worden gehanteerd zowel bij de uit-
werk ing van het beleid van de r i jksoverheid, als bij de onderl inge afstem-
ming van het ri jksbeleid en het beleid van de lagere overheden. 

5.4. Het concrete beleid in hoofdzaken 

5.4.1. Algemeen 

De grote zorg die in het ver leden door de Regering is besteed aan de hoofd-
wegen en spoorwegen en aan de overige openbaar-vervoervoorzieningen zal 
worden gecont inueerd. Tevens zal veel aandacht worden gegeven aan de 
verbetering en ui tbreiding van de f ietspaden en f ietsvoorzieningen. 

In het verkeersbeleid voor de toekomst ligt bijzondere nadruk op de inte-
gratie van het verkeer en het vervoer, zowel met betrekking tot die van de 
verschi l lende vervoerwi jzen onderl ing als met betrekking tot andere secto-
ren en facetten van beleid. Het proces van afweging van belangen kan er toe 
leiden, dat niet op alle plaatsen en t i jden kan worden voldaan aan de optre-
dende verplaatsingsbehoefte en dat derhalve in het verkeers- en vervoer-
stelsel congesties t i jdens spitsuren niet alt i jd en overal kunnen worden voor-
komen en derhalve zullen moeten worden aanvaard. Het beleid vertoont, 
hoewel gestoeld op dezelfde doelstel l ingen, in ui twerking grote verschi l len 
naar aard van het gebied. 

5.4.2. Grote stadsgewesten 

a. Het verkeers- en vervoerbeleid zal hier gericht zijn op: 
- het behouden of versterken van de functies van de hoofdcentra en van 

de economische, culturele, recreatieve en andere functies elders in het 
stadsgewest, die van belang worden geacht voor het gewenste stedelijke ni-
veau; 

- de verbeter ingen van de leefbaarheid van vooral de oudere w o o n - en 
verbl i j fsgebieden; 

- de verbeter ing van de vei l igheid van in het bijzonder het langzame ver-
keer. 
Bij dit alles geldt wel het streven naar een zo ger ing mogel i jk beslag op de 
overheidsmiddelen. 

b. Ingediende verkeerscirculat ieplannen, plannen voor verkeers- en ver-
voerprojecten en bedri j fsplannen voor het lokale openbaar vervoer zullen de 
basis vormen voor onderl inge afs temming van gemeentel i jk en ri jksbeleid. 
Bijdragen in de ui tvoer ing van demonstrat ieprojecten zullen de concretise-
ring van het beleid ondersteunen. 

c. In de hoofdcentra acht de Regering op grond hiervan een zorgvuldig 
verkeers- en vervoerbeleid noodzakelijk met een sterke nadruk op maatrege-
len ten gunste van het openbaar vervoer en op voorzieningen voor lopen en 
f ietsen. De voorzieningen voor het openbaar vervoer en het langzame ver-
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keer, het parkeerbeleid en de ter beschikking te stel len, beperkte wegcapaci-
teit, moeten ertoe leiden dat de behoefte o m zich in de hoofdcentra en in de 
oudere woongebieden per auto te verplaatsen verminder t zonder dat aan de 
verplaatsingsmogel i jkheden als totaal afbreuk word t gedaan. Dit geldt met 
name op t i jden dat de verkeersdruk groot is. Voor het zogenaamde essentië-
le autoverkeer (winkelbezoek, goederenvervoer en zakelijk verkeer) moet de 
binnenstad voldoende bereikbaar bl i jven en moet vo ldoende kortparkeerac-
commodat ie beschikbaar zijn. 

d. Bij het openbaar vervoer gaat het in het bijzonder om de verbeter ing 
van de doors t roming en van de regelmaat. Bij het langzame verkeer gaat het 
onder meer om het maken van afzonderli jke, rechtstreekse (brom)fietsver-
bindingen naar de bui tenwi jken. Zo nodig en zo mogel i jk zullen in en om de 
hoofdcentra systemen van pri jsmechanisch parkeren en r i jden worden inge-
voerd. Daarbij zal nader moeten worden bezien in hoeverre dergeli jke syste-
men aanleiding geven tot neveneffecten in de vo rm van een verslechtering 
van de concurrentieposit ie van de hoofdcentra. 

e. De verkeersdruk zal, waar mogel i jk en doelmat ig worden verl icht door 
gezamenli jk r i jden (car-pooling) en werkt i jdspreid ing te bevorderen. 

f. Buiten de centra, en in het bijzonder in de oudere d ichtbebouwde 
woongeb ieden, zal in de komende jaren ter wi l le van de leefbaarheid en 
daarmede van het behoud van de woonfunct ie een herinr icht ing van het ste-
delijke gebied worden bevorderd met voldoende grote verbl i j fsgebieden en 
specifieke verkeersruimten, rekening houdend met de bereikbaarheid van 
de centra. 

g. In de verbl i j fsgebieden dienen de functies van wonen en verbl i jven 
waar nodig in ere te worden hersteld. Leefbaarheid en verkeersvei l igheid 
gaan hierbij voorop ; bereikbaarheid per auto en verplaats ingscomfort ko-
men op de tweede plaats. De auto word t toegelaten maar andere functies 
hebben voorrang boven autoverkeer. Doorgaand verkeer word t geweerd of 
on tmoed igd , met uitzondering van het openbaar vervoer. 

h. In woon - en winkelgebieden moet de bereikbaarheid voor brandweer, 
ziekenauto, verhuiswagen en gehandicapten gewaarborgd bl i jven, evenals 
de aan-en afvoer voor winkels en bedri jven. Voorzover in (oudere) winkel-
straten een fysieke scheiding tussen voetgangers en overig verkeer niet mo-
gelijk of niet wenseli jk is, zullen bij de (her)inrichting niet temin eisen van 
verkeersvei l igheid en leefbaarheid voorop staan. 

i. In oude woongebieden dienen parkeervoorzieningen zorgvuldig te wor-
den ingepast in de bestaande stedebouwkundige structuur. 

j . In de verkeersruimten zal in het bijzonder worden getracht de barrière-
werk ing die van de verkeersruimten kan uitgaan zoveel mogel i jk te vermin-
deren. Hetzelfde geldt voor de visuele verstor ing, de geluidhinder, de lucht-
en bodemverontre in ig ing en de tr i l l ingshinder. Grootschalige voorzieningen 
voor auto en/of openbaar vervoer zullen zo enigszins mogel i jk worden ver-
meden, of zullen waar dit niet mogel i jk is harmonieus ingepast moeten wor-
den in de stedelijke of ruimtel i jke structuur. Zoveel mogel i jk zal een doelma-
tige verkeersafwikkeling ingepast moeten worden in de bestaande stedelijke 
structuren. 

k. Gestreefd dient te worden naar een logische hiërarchische opbouw van 
het stedelijke wegensysteem, waar in de stedelijke hoofdwegen te zamen 
met de voorzieningen voor het openbaar vervoer en de fiets een samenhan-
gend geheel vormen. Dit verkeers- en vervoerstelsel moet verbindingen ge-
ven tussen de belangrijkste concentraties van activiteiten en zal een capaci-
teit moeten hebben die een voldoende vlotte doors t roming waarborgt . Om-
dat er nu reeds spanning is tussen de vraag naar en het aanbod van weg-
voorzieningen, terwi j l geavanceerde systemen van verkeersbeheersing 
vooralsnog slechts in beperkte mate soelaas zullen kunnen brengen, zal in-
vloed moeten worden uitgeoefend op de voertuigkeuze. 

I. Het parkeerbeleid moet in dat verband gericht zijn op het funct ioneren 
van het stedelijke verkeerssysteem als total i teit en niet slechts de parkeerbe-
hoefte als taakstellend beschouwen. Het parkeerbeleid moet dan ook alle 
parkeergelegenheden omvat ten, ook die in parkeergarages en op eigen ter-
rein. Goede overgangsprocedures op en binnen het openbare vervoer zullen 
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worden nagestreefd door onder meer parkeerplaatsen te scheppen bij daar-
voor in aanmerking komende stations en halten. Het parkeren van vrachtau-
to's binnen het stedelijk gebied moet binnen de perken worden gehouden; 
in het bi jzonder woongebieden dienen te worden ontzien. 

m. Aan de inpassing van de interlokale hoofdwegen in de stedelijke om-
geving zal grote zorg worden besteed, met name als het gaat om gelu idhin-
der, luchtverontreiniging en belasting van daarop aangesloten wegen en 
straten. Op de openbaar-vervoervoorzieningen in de steden word t onder pa-
ragraaf 5.6.4 afzonderli jk teruggekomen. 

n. De voorzieningen voor het langzame verkeer, als onderdeel van het to-
tale pakket van verkeers- en vervoermaatregelen moeten bewerkstel l igen 
dat het thans afnemende, maar nog steeds zeer aanzienlijk gebruik van de 
(brom)fiets word t omgebogen naar een toenemend gebruik. Daartoe is 
noodzakelijk dat w o o n - en werkplaatsen alsmede de voorzieningen waar 
mogel i jk worden gesitueerd op onderl inge afstanden die nog per (brom) 
fiets kunnen worden afgelegd. Er dienen vei l ige, aantrekkelijke en beschutte 
f ietsroutes te worden aangelegd, die zodanig tot netten zijn samengevoegd 
dat alle belangri jke bestemmingen in de stad goed per fiets bereikbaar zijn. 

o. Ook het bereikbaar maken en inrichten van recreatiegebieden buiten 
de steden door aantrekkelijke f ietsroutes zal worden nagestreefd. Bij kruisin-
gen met belangri jke wegen voor het autoverkeer zal worden gestreefd naar 
voorrang voor het openbaar vervoer en gel i jkwaardigheid voor het langza-
me verkeer. Bij kruisingen met minder belangrijke wegen en straten zal wor-
den gestreefd naar voorrang voor doorgaande f ietsroutes. 

5.4.3. De middelgrote en kleine steden 

De spanningen tussen leefbaarheid, bereikbaarheid en verkeer en vervoer 
zijn in de middelgrote en kleine steden minder dan in de grote stadsgewes-
ten. In deze steden behoudt het openbaar vervoer zijn aanvul lend karakter 
en dient het ten gerieve van degenen die niet zelf of als passagier, over auto 
of (brom)fiets kunnen beschikken. Het terugdr ingen van de onvei l igheid in 
deze steden vooral ten behoeve van het langzame verkeer zal een hoofdthe-
ma van het verkeers- en vervoerbeleid bl i jven. Bij het treffen van voorzienin-
gen ten behoeve van het autoverkeer zal de leefbaarheid van de betrokken 
stedelijke gebieden prevaleren, daaronder begrepen de vei l igheid. Ook in 
deze steden zal waar nodig een herinr icht ing naar w o o n - en verbl i j fsgebie-
den en verkeersruimten ter hand worden genomen. 

5.4.4. De landelijke gebieden 

a. Een ui tgangspunt voor het verkeers- en vervoerbeleid in de landelijke 
gebieden die voor ongeveer 80% in agrarisch gebruik zijn is, dat de fiets, de 
bromfiets en de auto het meest in aanmerking komen als vervoermiddelen 
voor het overgrote deel van de bevolking. Ook het goederenvervoer is veelal 
aangewezen op de weg . Bij de aanleg van wegen, parkeeraccommodat ie en 
openbaar-vervoervoorzieningen en het gebruik daarvan zal het agrarisch as-
pect en het behoud van het landschap en het natuurl i jk mi l ieu zorgvuld ig in 
de afweging worden betrokken. Hetzelfde geldt ten aanzien van de inr icht ing 
van gebieden ten behoeve van onder meer de recreatie. 

b. In de kernen staan vei l igheid en een goed leefmil ieu voorop. In de 
buurt van steden zullen impulsen voor suburbane ontwikkel ingen worden 
tegengegaan. 

c. Op het gebied van de ruimtel i jke ordening is een wederzi jdse afstenv 
ming van kernenpatroon en verkeer en vervoer noodzakelijk. Uitgangs-
punten zijn daarbij dat de regionale wegen een samenhangend en funct i -
oneel opgebouwd geheel vo rmen met de hoofdwegen en de stedeli jke we-
gen. De functies van het regionale wegenstelsel zijn ontslui t ing van het plat-
teland en de onderl inge verbinding van kernen. Voor het verkeer en vervoer 
op plattelandswegen (niet planwegen) word t verwezen naar het structuur-
schema voor de landinr icht ing. 
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d. Aard en tracering van regionale wegen dienen in overeenstemming te 
zijn met agrarische eisen en eisen van behoud en ontsluiting van waardevol-
Ie landschappen en natuurlijke milieus, waarbij zal worden nagestreefd, dat 
in voorkomende gevallen een gecoördineerde uitvoering in de vorm van 
landinrichting plaatsvindt. De inrichting van het regionale wegennet dient 
de gewenste ruimtelijke ontwikkeling en landinrichting te ondersteunen. Op 
doorgaande wegen door dorpskommen en dergelijke prevaleert de erffunc-
tie. Snelheid en wegontwerp dienen daarbij aangepastte worden. Nadruk 
zal liggen op het aanleggen van afzonderlijke (brom)fietspaden in de lande-
lijke gebieden. In het bijzonder geldt de noodzaak van dergelijke paden langs 
een aantal regionale wegen. 

5.5. Het goederenvervoer over de weg en per spoor 

a. Uitgangspunt voor het beleid ten aanzien van het goederenvervoer 
over de weg en per spoor is dat de keuze van de vervoertechniek in principe 
voorbehouden blijft aan de verlader. 

b. Goederenvervoer per spoor zal in principe mogelijk zijn binnen de geo-
grafische beperkingen van het spoorwegnet over de in kaart nr. 1a aangege-
ven lijnen. Deze kaart maakt deel uit van de planologische kernbeslissing. 

c. Aanleg van eventuele nieuwe spoorverbindingen ten behoeve van het 
goederenvervoer zal slechts in overweging worden genomen indien de kos-
ten daarvan ten laste komen van de exploitatie van het betreffende indus-
trieterrein respectievelijk van de betrokken bedrijfsvestiging(en). 

d. De mogelijkheid tot inrichting van stations buiten de zeehavens voor 
gecombineerd vervoer wordt open gehouden. Voorlopig worden hiervoor 
als overlaadstations gereserveerd de bestaande spoorwegterreinen bij 
Zwolle, Roosendaal en Blerick. 

e. Voor overlading op spoor in zeehavens verdient concentratie op één 
plaats per haven de voorkeur. Met name voor de Rotterdamse haven zal 
worden nagegaan in hoeverre het vertrek van containertreinen is te centrali-
seren. 

5.6. Openbaar vervoernet 

5.6.1. Algemeen 

Het openbaar vervoernet bestaat uit het 
- net voor openbaar vervoer over langere afstanden, beschreven onder 

intercitynet; 
- de regionale openbaar vervoernetten; 
- het stedelijk en stadsgewestelijke openbaar vervoersysteem. 
Kaarten nrs. 1b en 1c en een overzicht van dit openbaar vervoernet zijn op-

genomen in dit structuurschema en maken deel uit van de planologische 
kernbeslissing. 

5.6.2. Intercitynet 

a. Het huidige intercitynet van de Nederlandse Spoorwegen zal de kern 
van het openbaar vervoernet voor langere afstanden blijven vormen. De wij-
ze van exploitatie zal in grote lijnen dezelfde zijn als in 1970 is ingevoerd. Het 
intercity zal zo nodig worden uitgebreid met een aantal snelbusdiensten. De-
ze zullen voor wat betreft dienstregelingen en presentatie een integrerend 
deel van het intercitynet uitmaken. Het voorzieningenniveau zal door de be-
hoefte worden bepaald. 

b. Ten aanzien van het intercitynet wordt ervan uitgegaan, dat de volgen-
de voorzieningen c.q. maatregelen zullen worden gerealiseerd: 

- Voltooiing van de Schiphollijn tussen Amsterdam/Rijksmuseum en Den 
Haag/CS. 

- Op de lijn Zwolle-Nijmegen-Roosendaal zal de bestaande dienst gelei-
delijk worden uitgebreid tot een volledige intercitydienst. 

Tweede Kamer, zitting 1976-1977, 14390, nrs. 1-2 89 



- Op de lijn Zwol le-Emmen zal bij vo ldoende behoefte een intercitydienst 
over de gehele dag worden geboden; realisatie van dit project vereist 
gedeelteli jke spoorverdubbel ing. 

- Een ruimtel i jke reservering voor een viersporige Wi l lemsverb ind ing in 
Rotterdam is gelegd. 

c. Gestreefd zal worden naar goed gelegen voorzieningen voor «parkeer-
en-laat-je-rijden» nabij NS-haltes. De mogel i jkheid tot het vervoer van fiet-
sen per trein zal worden gehandhaafd en onderzocht zal worden of hieraan 
nog een zekere ui tbreiding kan worden gegeven. Tevens zullen een aantal 
voorstadhaltes worden geopend. 

d. Ten aanzien van de aanleg van hoge snelheidsl i jnen (hoger dan 160 
km/u) kan worden vermeld dat, indien er een Westeuropees net van hoge 
snelheidsspoorwegen komt, de Regering aansluit ing van Nederland op dat 
net van belang acht. 

- De aanleg van spoorwegverb indingen voor hoge snelheden in de rela-
ties Amsterdam-Rotterdam-Belgische grens e.v. en Amsterdam/Rot terdam-
Utrecht-Duitse grens e.v. in de periode na 1990 word t open gehouden. 

- Bij de aanleg van de stadsgewesteli jke spoorl i jn Amsterdam-Almere-
Lelystad (zie onder 5.6.4) en een eventuele doortrekking als intercityl i jn na 
1990 naar Groningen zal een zodanige vormgev ing worden gekozen, dat ex-
ploitatie als hoge snelheidsspoorl i jn niet uitgesloten word t . 

5.6.3. Het regionale openbaar vervoer 

a. Het openbaar vervoer op de middel lange en korte afstand in de lande-
lijke gebieden word t in hoofdzaak verzorgd door het streekvervoer per bus. 
Naast het streekvervoer vervul len stopdiensten van de NS in de regio een be-
langrijke functie. Op enkele relaties met zware vervoerstromen bestaat we i -
licht in de toekomst behoefte aan vervanging van busl i jnen door lichte rail-
systemen, zoals de snel tram. Het beleid is er op gericht de voorziening door 
streekvervoer te handhaven zowel qua maaswi jdte als qua frequent ie, wan-
neer de vraag dit rechtvaardigt. Er word t voor gezorgd dat in de landelijke ge-
bieden openbaar vervoer waar mogel i jk aanwezig zal bl i jven. Gezocht zal 
worden naar nieuwe vormen van vervoer, nieuw in technisch en/of organisa-
torisch opzicht, die voor de bediening van gebieden met geringere vraag kun-
nen zorgdragen, zonder dat de kosten te hoog oplopen. 

b. De exploitatie van NS-stopdiensten zal zoveel mogel i jk worden aange-
past aan die van het streekvervoer. Ze zullen het karakter krijgen van moder-
ne doch eenvoudige spoorwegexplo i tat ie: eenvoudig materieel, onbeman-
de haltes. 

c. In bepaalde gevallen kunnen tram of bus beter in de vervoerbehoefte 
voorzien. Alsdan zal worden nagegaan in hoeverre van het tracé of de be-
staande infrastructuur van een tre inverbinding zinvol gebruik gemaakt kan 
worden bij het in gebruik stellen van een alternatieve vervoerwi jze: gedacht 
kan bij voorbeeld worden aan gebruik, geheel of gedeelteli jk, als vri je bus-
baan. 

d. De opening van nieuwe stoptreinverbindingen zal veelal het karakter 
hebben van de reactivering van bestaande goederenl i jnen voor reizigersver-
voer. In beginsel word t : 

- opengehouden in dit verband de mogel i jkheid tot reactivering van de 
lijn Den Bosch-Waalwijk; 

- gereserveerd het tracé van de lijn Apeldoorn-Zwol le, hoewel de kans op 
heropening gering word t geacht; 

- bestudeerd de mogel i jkheid tot opening van een verbinding Heerlen-
Aken via Kerkrade. 

5.6.4. Stadsgewestelijk openbaar vervoer 

a. Ten aanzien van de stedelijke en stadsgewesteli jke gebieden is het be-
leid erop gericht dat de stadsgewesteli jke en stedelijke openbaar vervoer-
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netten zo goed mogel i jk zullen aansluiten bij de ruimtel i jke structuur van het 
stadsgewest of de stad. Omgekeerd zullen stedelijke en stadsgewesteli jke 
ui tbreidingen zoveel mogel i jk worden afgestemd op de mogel i jkheden van 
het aanwezige openbaar vervoer. Voor de lange termi jn zal het huidige voor-
zieningenniveau van het stedelijk en stadsgewesteli jk openbaar vervoer, 
globaal gezien, ui tgangspunt vormen voor het toekomst ige niveau van het 
openbaar vervoer. De te bieden vervoervoorziening zal in het algemeen wor-
den aangepast aan de ontwikkel ing van de vraag. Voor de kleinere stadsge-
westen betekent dit beperking van de ui tbreidingen van het busl i jnennet tot 
die welke nodig zijn voor de ontslui t ing van n ieuwbouwwi jken. 

b. Gezien de taakstel l ing van Almere en Lelystad in de Verstedel i jk ingsno-
ta word t ernaar gestreefd de verb inding Weesp-Almere-Lelystad, met een 
aansluit ing in de richting Naarden-Bussum, in 1985 gereed te hebben tot AI-
mere en in 1990 tot Lelystad. Planologisch zal met de mogel i jkheid, dat de lijn 
na 1990 naar Groningen word t doorgetrokken, rekening worden gehouden. 
Ook word t in het kader van dit beleid rekening gehouden met het gereed ko-
men voor 1990 van een zijtak van de spoorl i jn Zaandam-Enkhuizen te ron t -
slui t ing van de te bebouwen gebieden van de Purmer. 

c. Van de oorspronkel i jk voor goederenvervoer geprojecteerde r ing-
spoorweg rond Amsterdam is thans alleen het gedeelte tussen het rangeer-
station Watergraafsmeer en Duivendrechtaanslui t ing (verbinding met de lijn 
naar Utrecht) in exploitat ie. Onderzocht word t of het gewenst is andere ge-
deelten van de r ingspoorweg aan te leggen en in exploitat ie te nemen zowel 
voor personenvervoer als voor goederenvervoer. Met name word t daarbij 
gedacht aan de relatie Schiphol l i jn (Ri jksmuseum) met A lmere, het Gooi en 
Utrecht alsmede aan de relaties Almere-Schiphol en Purmerend-Schiphol. 

d. Verbeteringen in de dienstverlening zullen gevonden moeten worden 
door prior i tei tsmaatregelen ter bevorder ing van de doors t roming zoals vr i je 
busbanen, centrale beheersing van het systeem en andere organisatorische 
maatregelen. Frequentieverhoging en ui tbreiding van het net komen pas in 
aanmerking als de capaciteit van de huidige verbindingen te kort schiet. Bij 
n ieuwe projecten en bij heroverwegingen als gevolg van veranderde si tu-
aties zulllen alle beschikbare en in aanmerking komende vervoertechnieken 
in de beschouwing worden betrokken, dus zowel het rail- als het busvervoer. 
Bevorderd zal worden dat 

- goede en vlotte overstapprocedures, onder andere door goede en vei l i -
ge hal te-accommodat ie, tussen de verschil lende vervoersystemen en bin-
nen elk vervoersysteem worden gerealiseerd, alsmede tussen het particulier 
en het openbaar vervoer; 

- de doors t roming van t rams en bussen word t verbeterd door vr i je banen 
en opstelstroken voor t rams en bussen, pr ior i tei tsregel ingen bij verkeers-
l ichteninstallaties en dergeli jke. 

e. Het metrostelsel van Amsterdam en van Rotterdam zal, behoudens de 
doortrekking van de Rotterdamse metro van Hoogvl iet naar Spijkenisse, niet 
meer worden ui tgebreid. 

f. Het t ramnet van de drie grootste stedelijke openbaar vervoerbedr i jven 
zal vooral kwalitatief worden versterkt. Rekening word t gehouden met de 
volgende nieuwe verb ind ingen: 

- De aansluit ing van Groot-Loosduinen op het Haagse tramnet. 
- De aansluit ing van Amstelveen op het Amsterdamse tramnet. 
- Een t raml i jn van Rotterdam/Oost naar Zevenkamp en Capelle a.d. Us-

sel/ Oostgaarde. 
- Een t raml i jn van Rotterdam/Coolhaven naar Marconiple in. 
- Een t raml i jn Schiedam centrum-Schiedam Noord-Vlaardingen-Holy. 
- Verder word t met doortrekking van de t raml i jn Nieuwegein-Utrecht 

naar de Uithof en Zeist rekening gehouden. 
g. Ook word t rekening gehouden met de volgende interlokale vri je t ram-

of busbanen: 
- In het Leidsebaangebied als aanvul l ingen op de in aanleg zijnde vri je 

busbaan Leiden-Katwijk de verbindingen Den Haag-Wassenaar-Katwijk-
Noordwi jk en Den Haag-Voorschoten-Leiderdorp/Leiden of delen daarvan. 

- Ten behoeve van de verb inding Ridderkerk-Rotterdam. 
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5.6.5. In dit structuurschema zijn de volgende spoorverb ind ingen uit de 
Tweede Nota over de Ruimteli jke Ordening niet meer opgenomen : 
- de rechtstreekse verb ind ing Purmerend-Amsterdan 
- de verb ind ing tussen de Schiphol l i jn en Hofpleinl i jn 
- een verb inding tussen de spoorl i jn Rotterdam-Gouda en de Betuwel i jn 
- de Ridderkerkli jn 
- de verschi l lende varianten van de Deltaspoorl i jn 
- de spoorl i jn Antwerpen-Turnhout-Eindhoven 
- de spoorl i jn Emmen-Hoogeveen 
- de spoorl i jn Lelystad-Kampen. 

5.7. Hoofdwegennet 

5.7.1. Voor het hoofdwegennet leidt de beleidskeuze tot de volgende - kort 
samengevatte karakteristiek - van het hoofdwegennet : 

- Het hoofdwegennet omvat de verbindingen waarvoor het Rijk verant-
woordel i jkheid aanvaardt. 

- Het hoofdwegennet is een samenhangend stelsel van verbindingen tus-
sen landsdelen en tussen grote woon - en werkgelegenheidsconcentrat ies. 
Het is daardoor, in vergel i jk ing met wegenstelsels van lagere orde, grofma-
zig-

- Het hoofdwegennet bestaat in beginsel uit autosnelwegen, waarop een 
gemiddelde reissnelheid van 80 a 90 km/uur mogel i jk is (afwikkelingsniveau 
C). 

- In de stadsgewesteli jke omgev ing word t een lager afwikkel ingsniveau 
(afwikkelingsniveau D) geaccepteerd, waarbi j gemiddelde reissnelheden 
van 70 a 80 km/uur kunnen optreden. Op delen binnen het stedelijk gebied 
word t de mogel i jkheid tot een nog lager afwikkel ingsniveau (D/E) met een ge-
middelde reissnelheid van 50 a 70 km aanvaard, (voor toel icht ing op afwikke-
l ingsniveaus, zie bi j lagen, par. A. 5.5). 

5.7.2. Bij de aanleg van nieuwe verbindingen of ui tbreiding van bestaande 
wegen van het hoofdwegennet zal een zorgvuldige afweging plaatsvinden 
van de behoefte aan capaciteit en kwaliteit en de te verwachten voor- en na-
delen. De behoefte word t geraamd op basis van een verkeersprognose en 
de verwerkingscapaciteit van het bestaande met, waar nodig in samenhang 
met verplaatsingsmogel i jkheden via alternatieve vervoerwi jzen. Gelet word t 
daarbij op de voordelen op het gebied van de verkeersvei l igheid, sociaal-
economische, culturele en ruimtel i jke ontwikkel ing, alsmede op de verbete-
ring van het leef- en woonmi l i eu , op de nadelen met betrekking tot ditzelfde 
mil ieu en op de nadelen voor de landbouw, het landschap en het natuurl i jk 
mi l ieu. In de beschouwingen zal mede het integrale verkeers- en vervoerbe-
leid van het betrokken gebied, streek of stadsgewest, worden betrokken. Een 
en ander leidt tot terughoudendheid bij de aanleg van wegen. 

5.7.3.a. Ook het beheer van bestaande verbindingen en de beheersing van 
de verkeersstromen zal geschieden met inachtneming van de uitgangs-
punten van het integrale verkeers- en vervoerbeleid. Ter verbeter ing van de 
afwikkel ingsniveaus zullen verkeers-beheersingssystemen worden ontwik-
keld. De verkeersafwikkeling op interlokale wegen, die deel ui tmaken van 
het stadsgewesteli jk wegenstelsel, zal, waar nodig en uit een oogpunt van 
verkeersafwikkeling toelaatbaar, worden afgestemd op de terughoudend-
heid die voor de auto in de steden geldt. 

b. Bepaalde soorten transport met extra risico's (onvei l igheid, te groot 
wegbeslag, en dergelijke) zullen via speciale routes worden geleid. 

5.7.4. Voor het hoofdwegennet van dit Structuurschema Verkeer en Vervoer 
1976 word t verwezen naar kaart nr. 2 en het achter dit hoofdstuk opgenomen 
overzicht van het hoofdwegennet met de fasering in mogel i jke aanleg. Daarin 
zijn voorts in het kort de functie en/of mot iver ing voor aanleg vermeld , het 
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wegtype, verwachte toekomst ige ingr i jpende verbredingen en de stand van 
zaken bij de tracé-vaststel l ing. Kaart en overzicht maken deel uit van de pla-
nologische kernbeslissing. Voor wat betreft de betekenis van de fasering van 
de hoofdwegen en een nadere toel icht ing hierop word t verwezen naar par. 
3.6.2. 

5.7.5.a. Het gekozen beleid betekent, vergeleken met het beleid dat tot voor 
enkele jaren werd gevoerd, dat terughoudendheid word t betracht in de aan-
leg van nieuwe wegen. Dit leidt tot het niet meer opnemen in dit structuur-
schema van de volgende verbindingen uit het Rijkswegenplan 1968: 

b. Verbindingen waarvoor in het ver leden het tracé reeds was vastge-
steld. Dit betreft: 

- r i jksweg 6, het gedeelte Emmeloord-Gron ingen; 
- r i jksweg 50, het gedeelte Joure-Akkrum; 
- r i jksweg 33, het gedeelte Assen-Oosterwolde; 
- r i jksweg 58, het gedeelte Ri jsbergen-Hoogerheide; 
- r i jksweg 62, het gedeelte Waalwi jk-Giessen; 
- r i jksweg 75, het gedeelte Weert-Eindhoven, door de Strabechtsheide. 
c. Verbindingen waarvan de voorbereid ingen nog niet tot een tracé-vast-

stel l ing hebben geleid. Het betreft: 
- r i jksweg 3, het gedeelte ri jksweg 24-ri jksweg 12; 
- r i jksweg 9, het gedeelte Leeuwarden-Groningen; 
- r i jksweg 11, het gedeelte ten noorden van Utrecht; 
- r i jksweg 15, het gedeelte ten oosten van r i jksweg 35 (het gedeelte van 

ri jksweg 1 ten oosten van ri jksweg 35 is wel opgenomen) ; 
- r i jksweg 16, het gedeelte ten noorden van r i jksweg 8; 
- r i jksweg 16, het gedeelte ten zuiden van Noordzeekanaal tot r i jksweg 5; 
- r i jksweg 16, het gedeelte tussen Leiden en Rot terdam; 
- r i jksweg 24, het gedeelte ten oosten van de tweede ruit o m Rotterdam; 
- r i jksweg 32, het gedeelte Zwolle-Deventer; (alternatief is opgenomen 

via Raalte); 
- r i jksweg 36, het gedeelte Wit te Paal-Linde; 
- r i jksweg 66, het gedeeite Noordeli jke Randweg T i lburg ; 
- r i jksweg 73, het gedeelte I t tervoort-Roermond; 
- r i jksweg 78, het gedeelte Maastr icht-Heerlen; 
- r i jksweg 80, het gedeelte Aalsmeer-Vinkeveen. 
d. Voorts is een aantal bestaande of grotendeels reeds bestaande wegen 

van het Ri jkswegenplan 1968 niet meer opgenomen omdat zij, gezien hun 
regionale funct ie, niet meer tot het hoofdwegennet kunnen worden gere-
kend. Het betreft: 

- r i jksweg 5, het gedeelte Haar lem-Amsterdam; 
- r i jksweg 9, het gedeelte Haarlem-Velsertunnel; 
- r i jksweg 9, de zijtak naar Den Helder; 
- r i jksweg 34, het gedeelte Zwol le-Holsloot; 
- r i jksweg 36, het gedeelte Wit te Paal-Almelo; 
- r i jksweg 47, het gedeelte r i jksweg 32-Duitse grens; 
- r i jksweg 49, het gedeelte Zutphen-Apeldoorn; 
- r i jksweg 51 , het gedeelte Dieren-Doet inchem; 
- r i jksweg 52, het gedeelte Arnhem-Ni jmegen; 
- r i jksweg 54, het gedeelte Ni jmegen-Duitse grens; 
- r i jksweg 6 1 , het gedeelte Terneuzen-Belgische grens; 
- r i jksweg 62, het gedeelte Ti lburg-Waalwi jk; 
- r i jksweg 65, het gedeelte Goirle-Belgische grens; 
- r i jksweg 68, het gedeelte Duitse grens-Roermond-Kelpen. 
e. Het niet meer opnemen van verb indingen, genoemd onder b en c, uit 

het Ri jkswegenplan 1968 in dit Structuurschema Verkeer en Vervoer bete-
kent dat in streek- en bestemmingsplannen niet langer met de verbindingen 
rekening behoeft te worden gehouden voor zover zulks het Rijk aangaat. 
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5.8. Overzicht openbaar vervoerverbindingen 

Verbinding Motivering Aard van aangekondigd 
beleidsvoornemen 

Fasering* 

fase 1 fase 2 

A'dam/R ijksmuseum—Schiphol — 
Den Haag e.v. (Schiphollijn) 

Spoorlijn Weesp—Almere— 
Lelystad 
Spoorlijn Den Haag—Zoetermeer 
Spoorlijn Purmerend aftakking 
Ringspoorweg Amsterdam 
Willemspoorverbinding 

Hoge-snelheidsspoorlijn 
Amsterdam—Rotterdam-
Belgische grens 
Hoge-snelheidsspoorlijn 
Amsterdam/Rotterdam— 
Utrecht—Duitse grens 
Doortrekking spoorlijn 
Weesp—Almere—Lelystad 
als intercity c.q. hoge-
snelheidsspoorlijn 
Amsterdam—Groningen 
Spoorlijn Den Bosch— 
Waalwijk 

Spoorlijn Apeldoorn— 
Zwolle 
Spoorlijn Heerlen—Aken 

Spoorlijn Zwolle—Nij-
megen—Roozendaal 

Spoorlijn Zwolle—Emmen 
Metro Hoogvliet— 
Spijkenisse 
Tramlijn Utrecht— 
Nieuwegein 
Tramlijn U t rech t -
Uithof—Zeist 
Tramlijn Den Haag-
Groot Loosduinen 
Tramlijn Amsterdam— 
Amstelveen 
Tramlijn Rotterdam/ 
Zevenkamp 
Tramlijn Rotterdam/ 
Capelle/Oostgaarde 
Tramlijn Schiedam — 
Vlaardingen/Holy 
Vrije bus- of trambaan 
Den Haag—Wassenaar-
Katwijk—Noord wijk 
Vrije bus- of trambaan 
Den Haag—Voorschoten— 
Leiderdorp/Leiden 
Vrije bus- of trambaan 
Rotterdam—Ridderkerk 

verbetering verbinding 
Amsterdam—Schiphol— 
Den Haag e.v. 
verstedelijkingsbeleid 
m.b.t. Amsterdam 
idem m.b.t. Den Haag 
idem m.b.t. Amsterdam 
idem m.b.t. Amsterdam 
openhouden ontwikke-
lingen gebied ten z. van 
Rotterdam 
aansluiting op inter-
nationaal net voor 
Hoge-snelheidsspoorl ijn 
idem 

verbetering verbinding 
Noorden—Randstad 

openhouden ontwikke-
lingen in het kader ver-
stedelijking Brabant 
openhouden ontwikke-
lingen in Gelderland 
economischer bediening 
en verbetering verbinding 
grotere kernen 
verkorting reistijd en 
verlaging exploitatie-
kosten 
idem 
verstedelijkingsbeleid 
m.b.t. R'dam 
verstedelijkingsbeleid 
m.b.t. Utrecht 
verbetering vervoers-
relatie met Utrecht 
verbetering vervoers-
relatie met Den Haag 
verbetering vervoers-
relatie met A'dam 
verstedelijkingsbeleid 
m.b.t. Rotterdam 
idem 

idem 

verbetering verbinding 

idem 

verstedelijkingsbeleid 
m.b.t. Rotterdam 

aanleg spoorl i jn ' 

aanleg spoorlijn 

aanleg spoorlijn ' 
mogelijke aanleg 
mogelijke aanleg 
mogelijke bouw 
kunstwerk 

mogelijke aanleg 

mogelijke aanleg 

mogelijke aanleg 

reservering oude lijn voor 
personenvervoer per 
spoor, tram of bus 
reserveringen voor 
tram- of busbaan 
mogelijke aanleg 

ontwikkeling tot 
intercitydienst 

idem 

aanleg metro l i jn ' 

aanleg t raml i jn ' 

mogelijke aanleg 

mogelijke aanleg 

mogelijke aanleg 

mogelijke aanleg 

mogelijke aanleg 

mogelijke aanleg 

mogelijke aanleg 

mogelijke aanleg 

mogelijke aanleg 

' reeds besloten tot aanleg in M.P.P. 

* Over de betekenis van fase 1 en fase 2 
in de tabel en op de kaarten 1b en 1c 
zie par. 5.2.1. 
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5.9. Overzicht hoofdwegennet 

Dit overzicht omvat: 
- alle bestaande en aan te leggen verbindingen van het hoofdwegennet ; 
- de fasering van de aanleg; 
- het karakter van de verbindingen (enkel- of dubbelbaans; autoweg of 

autosnelweg) in de verschil lende fasen; 
- de stand van zaken met betrekking tot de vaststel l ing van het tracé; 
- een toel icht ing bij een aantal van de verb indingen. 

Toelichting op de tabellen: 

1 Indien rekening wordt gehouden met een zo-
danige verbreding dat deze een belangrijke 
ruimtelijke consequentie heeft wordt dit in ko-
lom 7 (Toelichting) vermeld. 
2 Onder aan te leggen wegen van het hoofd-
wegennet, die in dit overzicht als «autoweg» 
worden aangeduid worden uitsluitend wegen 
verstaan met één rijbaan en met ongelijkvloer-
se kruisingen. 

Kolom 1. De tussen haakjes vermelde nummers zijn de nummers van het 
huidige r i jkswegenplan 1968. 

Kolom 3. 
a = bestaande of te verbreden w e g 1 

b = tracé is vastgesteld, of de situatie is zodanig dat tracé vastl igt 
c = tracé ligt nog niet vast of het is in heroverweging 
d = tracé ligt over een gedeelte van de weg nog niet vast 

Kolom 4, 5 en 6. 
0 = nog niet bestaande weg 
1 = vol ledige autosnelweg 
2 = gedeelteli jk gereed als autosnelweg 
3 = vol ledige autoweg 2 

4 = gedeelteli jk gereed als autoweg 2 

Kolom 5 en 6. Voor de betekenis van de in de ko lommen 5 en 6 en op de 
kaart 2 gehanteerde fasering word t verwezen naar par. 5.2.1. 

1 2 3 4 5 6 7 

Nr. 
A (RW) 

Omschrijving Tracé Huidige 
situatie 

Fase 1 Fase 2 Toelichting 

A1 (1) 

A2 (2) 

Amsterdam (rijksweg 10)— 
't Gooi—Amersfoort—Apeldoorn-
Twente—Duitse grens 

Amsterdam (rijksweg 10)— 
Utrecht—'s-Hertogenbosch 

a/d 

A2 (2) 's-Hertogenbosch-
(rijksweg 58) 

Eindhoven 

— gedeelte Enter—Rijksweg 35 is in 
uitvoering. 
— gedeelte rijksweg 35—Duitse grens 
vormt ontbrekende schakel in grensover-
schrijdende verbinding (E 8) 

— gezien de verkeersprognose zal voor 
1990 behoefte bestaan san een verbreding 
van het gedeelte Amsterdam—Nieuwegein 
tot 2 x 4 rijstroken en het gedeelte 
Nieuwegein— Vianen tot 2 x 3 rijstroken 
inclusief een nieuwe brug over de Lek. 
Aangezien op de bestaande brug over de 
Waal bij Zaltbommel ook langzaam verkeer 
toegelaten is zal uit capaciteits- en verkeers-
veiligheidsoverwegingen een nieuwe brug 
in rijksweg 2 gebouwd moeten worden. 

— op de bestaande weg met gelijkvloerse 
kruisingen en kruispunten zullen de 
komende jaren capaciteitsknelpunten 
ontstaan. Het verkeer zal nog meer dan 
thans reeds het geval is andere routes 
gaan kiezen welke evenmin voor het door-
gaande verkeer zijn ingericht. 
— tracéprocedure loopt; er zijn een aan-
tal tracévarianten waaronder ombouw 
van de bestaande weg tot autosnelweg. 
— door aanleg van het gedeelte 
's-Hertogenbosch —Eindhoven zal de 
verkeersveiligheid in de corridor 
's-Hertogenbosch—Eindhoven worden be-
vorderd terwijl tevens de bestaande wegen 
ontlast zullen worden. 
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Nr. 
A (RW) 

Omschrijving Tracé Huidige Fase 1 Fase 2 Toelichting 
situatie 

A2 (69) 

A2 (75) 

westelijk deel van de ruit om 
Eindhoven 

Eindhoven (rijksweg 67)—Weert-
Maastricht—Belgische grens 

A3(3 ) Amsterdam (rijksweg 10)— 
Gouda—Rotterdam (Gouda-
Rotterdam valt samen met 
rijksweg 20) 

A3 Nieuwerkerk a/d IJssel 
(rijksweg 20)—Krimpen a/d 
IJssel (Ten Doncktunnel)— 
Papendrecht (rijksweg 15) 

A3 Rondweg Dordrecht 

A4 Amsterdam (rijksweg 10)— 
Leiden—Den Haag (rijksweg 19) 

— de verbinding tussen de tot autosnelweg 
gereconstrueerde bestaande weg Weert— 
Eindhoven en de autosnelweg Weert— 
Maastricht loopt thans via de noordelijke 
randweg van Weert. Deze randweg heeft 
gelijkvloerse kruispunten waardoor de 
capaciteit van de weg beperkt is. Het plan 
voor een kortsluiting tussen genoemde 
autosnelwegen is in voorbereiding. Tracé-
vastlegging zal geschieden via de bestem-
mingsplanprocedure. 
— de traverse Maastricht bestaat uit 2 r i j-
banen met gelijkvloerse kruispunten. Het 
doorgaande verkeer veroorzaakt, vooral 
's nachts, veel hinder voor het ter weers-
zijden van de weg gelegen stedelijk gebied. 
De wegcapaciteit is door het karakter 
van de weg voorts beperkt terwijl verbre-
ding niet mogelijk is. Om aan vorenstaan-
de bezwaren tegemoet te komen wordt de 
mogelijkheid opengehouden voor een 
oostelijke omlegging om Maastricht. 

— het beleid is erop gericht aanleg van 
deze weg uit te stellen naar de jaren 
negentig of indien mogelijk van aanleg 
af te zien. 
— in eerste instantie zullen de wegen 
om 'het groene hart' worden verbreed 
(rijkswegen 4 , 2 en 12). 
— integrale studies zullen t.z.t. moeten 
uitwijzen of aanleg al of niet noodzake-
li jk is; van groot belang is hierbij het 
effect van het huidige beleid ten aanzien 
van autogebruik en ruimteli jke ontwikke-
ling. 
— voorshands is het openhouden van de 
mogelijkheid van aanleg gewenst. 

— ontlast het parallel lopende gedeelte 
van rijksweg 16 en rijksweg 15 tussen 
Papendrecht en Ridderkerk. Het noor-
delijk gedeelte zal tezamen met de Ten 
Doncktunnel met aansluitende weg-
vakken de Van Brienenoordbrug ont-
lasten. Nadere studies zullen moeten 
uitwijzen of aanleg noodzakelijk is 
(zie ook A 38). 

— uit de verkeersprognose bl i jkt dat na 
1990 capaciteitsproblemen kunnen ont-
staan op rijksweg 16 door Dordrecht, 
waarvan verdere verbreding niet mogelijk 
is. De rondweg Dordrecht biedt voor deze 
capaciteitsproblemen een mogelijke oplos-
sing. 

— rekening wordt gehouden met een aan-
zienlijke verbreding ( 2 x 4 rijstroken) van 
het gedeelte Leiden (rijksweg 11)—Ypen-
burg (rijksweg 19) hetgeen belangrijke 
ruimtelijke consequenties zal hebben. 
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Nr. 
A (RW) 

Omschrijving Tracé Huidige 
situatie 

Fase 1 Fase 2 Toelichting 

A4 (19) 

A4 (19) 

A4 (19) 

A6 (6) 

A6 (6) 

A7 (7) 

Den Haag (rijksweg 4) — 
Schiedam (rijksweg 20) 

b 0 1 

Schiedam (rijksweg 20) — 
Dinteloord (rijksweg 59) 

a/b 2 2 

Dinteloord (rijksweg 59)— 
Bergen op Zoom—Belgische 
grens 

Amsterdam (rijksweg 2)-
Muiden (rijksweg 1) 

Muiden (rijksweg 1) — 
Almere—Lelystad—Emmel oord 
(rijksweg 50) 

Amsterdam (rijksweg 10)— 
Purmerend—Hoorn—Afsluitdijk 
(rijksweg 9) 

a/b 

— in uitvoering 
— aanleg ontlast de niet meer te ver-
breden rijksweg 13 
— door de aanleg wordt voorts een even-
wichtiger verdeling van het verkeer op de 
ruit om Rotterdam bereikt 
— ontlasting lokale wegen 
— een gedeelte van deze wegverbinding 
vormt een onderdeel van het zgn. 
«Hoefijzer om Den Haag» en is als 
zodanig van belang in het streven naar 
een goed woon- en leefmilieu in 
stedelijke gebieden. 

— de verkeersprognose voor rijksweg 29 
en voor het oostelijk deel van de ruit 
om Rotterdam duiden op spoedig te 
verwachten capaciteitsproblemen. 
De thans ontbrekende schakel Hoogv l ie t -
Klaaswaal kan daarvoor een goede op-
lossing bieden. 
— door aanleg van de schakel Hoogvl ie t -
Klaaswaal verkrijgt de groeikern Spijke-
nisse een goede verbinding naar het 
zuiden. 

— het wegvak vervult een belangrijke 
functie in de relatie Rotterdam— 
Antwerpen, met name tussen de haven 
en industriegebieden van deze steden. 
— ontlasting lokale wegen. 

— ontlast rijksweg 10. 
— factoren die bij de bepaling van het 
ti jdstip van aanleg een rol spelen zijn 
de beperktheid van de capaciteit van 
de brug in rijksweg 1 over het Amster-
dam-Rijnkanaal en het groeitempo van 
Almere. 

— van groot belang voor de ontsluiting 
van de groeikernen Almere en 
Lelystad. 
— het gedeelte Muiden—Lelystad is in 
uitvoering. De brug over het Umeer met 
op en afritten en het gedeelte Lelystad — 
Emmeloord zijn reeds gereed. 

— aanleg van het gedeelte Amsterdam 
Purmerend is van belang: 
° als onderdeel van de verbinding van 
het oostelijk deel van de agglomeratie 
Amsterdam met het noorden (via de 
Afsluitdi jk) 

ter bevordering van de verkeersveilig-
heid op de bestaande zwaar belaste weg-
verbinding Amsterdam—'t Schouw— 
Purmerend (groeikern) en de thans even-
eens als vervangende route gebruikte 
verbinding via Monnickendam en Edam. 

in verband met de bevordering van 
een meer evenwichtige verdeling van het 
verkeer op de ringweg rond Amsterdam, 
in het bijzonder voor wat betreft de in 
deze ringweg gelegen oeverkruisende 
verbindingen. 
— aanleg van het gedeelte Purmerend— 
Hoorn (autosnelweg van het gedeelte 
Hoorn—Afsluitdijk is in uitvoering). 
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Nr. 
A (RW) 

Omschrijving 

A7 (9) 

A7 (43) 

Den Oever (rijksweg 7) — 
Zurich (rijksweg 43) 

Zurich—Sneek—Heurenveen 
Drachten—Groningen (rijks-
weg 42) 

Tracé Huidige Fase 1 Fase 2 Toelichting 
situatie 

A7 (42) 

A8 (8) 

A9 (6,9) 

A9 

A9 (9) 

A10 (10) 

Groningen (rijksweg 43) -
Hoogezand—Winschoten-
Duitse grens 

Amsterdam (rijksweg 10)-
Zaanstad — Beverwijk 
(rijksweg 9) 

Amsterdam (rijksweg 2) — 
Amstelveen—Haarlem— 
Umond—Al kmaar 

oostelijke randweg Alkmaar 

a/b 

Alkmaar—Den Helder-
Den Oever (rijksweg 7) 

Ringweg Amsterdam a/b 

— uitbreiding van de bestaande enkel-
baansweg tot autosnelweg is gereed of 
in uitvoering. 
— ten zuiden van Sneek loopt deze 
verbinding thans via de onlangs gereed-
gekomen gemeentelijke rondweg. Er 
wordt met de mogelijkheid rekening gehou-
den dat na 1990 behoefte bestaat aan een 
autosnelwegverbinding ten zuiden van deze 
gemeentelijke rondweg. 
— er wordt rekening mee gehouden dat op 
het gedeelte door Groningen, waarin gelijk-
vloerse aansluitingen voorkomen, capaci-
teitsproblemen ontstaan. In verband hier-
mede zal bezien worden of het mogelijk 
en noodzakelijk is d i t weggedeelte uit te 
breiden tot een volledige autosnelweg. 

— schakel in E-route; sluit in Duitsland 
via een enkelbaansweg aan op het Duitse 
autosnelwegennet. Het Duitse «Bedarfs-
plan» voorziet in de periode voor 1990 
in de aanleg van een autosnelweg ter 
vervanging van vorenbedoelde enkelbaans-
weg. 

— aanleg van het nog ontbrekende ge-
deelte Westzaan—Beverwijk is van belang 
ter ontlasting van de bestaande wegen en 
bevordert een evenwichtige verdeling van 
het Noordzeekanaal kruisende verkeer 
over de bestaande en ontworpen kanaal-
kruisende oeververbindingen. 

— de noord-zuidverbinding Umond— 
Alkmaar—Den Helder loopt thans via 
de westelijke rondweg in Alkmaar 
(deze bij de gemeente in beheer en 
onderhoud zijnde rondweg heeft 
gelijkvloerse kruispunten). 
Uit een oogpunt van capaciteit en 
afwikkelingsniveau wordt rekening gehou-
den met de mogelijkheid van een nieuwe 
oostelijke rondweg als onderdeel van de 
A9, zulks in nauwe samenhang met de 
voorziene zgn. «West Frisiaweg (A23)». 
— ontlasting bestaande wegen. 

— op deze bestaande weg komt nog 
langzaam verkeer voor en hij loopt door 
enige dorpskernen. Ter bevordering van 
de verkeersveiligheid en capaciteit is 
uitbreiding van deze weg tot autoweg 
voorzien (aanleg parallelwegen en 
mogelijk enige wegomleggingen). 

— ontlast het stedelijke wegennet van 
Amsterdam en is daardoor tevens van 
belang voor een goed woon- en leefmilieu. 
— delen van de ringweg vormen een 
onderdeel van doorgaande verbindingen. 
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Nr. Omschrijving 
A (RW) 

Tracé Huidige 
situatie 

Fase 1 Fase 2 Toelichting 

A11 (11) Leiden (rijksweg 4 4 ) -
Alphen a/d Rijn—Bodegraven 
(rijksweg 12) 

b/c 

A12(12) Den Haag (rijksweg 4 ) -
Utrecht—Arnhem—Duitsland 

A13 (13) Den Haag (rijksweg 4 ) -
Rotterdam (rijksweg 20) 

A15 I21 ) Rozenburg (rijksweg 57)— 
Rotterdam-Oost (rijksweg 16) 

A 1 5 U 5 ) Rotterdam (rijksweg 1 6 ) -
Gorkum—Nijmegen /Ar nhem-
Ressen 

A16 (14) 

A16 (16) 

a 2 2 

a 2 1 

A15 I15 ) Ressen—Achterhoek-
Twente (rijksweg 35) 

Den Haag (rijksweg 44) — 
Rotterdam (rijksweg 20) 

b/c 2 2 

b 0 2 

Rotterdam (rijksweg 20) — 
Dordrecht—Breda—Belgische 
grens 

1 1 

— ontlast de bestaande weg langs de 
Oude Ri jn, wel ke o.a. door Alphen 
a/d Rijn loopt. 
— is van belang ter bevordering van de 
verkeersveil igheid op de bestaande weg. 
— gedeelte ten zuiden van Leiden ontlast 
het stedelijk wegennet van Leiden en 
Voorschoten. 

— gezien de te verwachten verkeers-
intensiteiten tussen Zoetermeer en 
Den Haag voorziet het vigerende uit-
voeringsprogramma rijkswegen in 
een verbreding van d i t weggedeelte 
tot 2 x 3 rijstroken. Met een mogelijke 
verbreding tot 2 x 4 rijstroken in de 
verdere toekomst wordt ruimteli jk 
rekening gehouden. 
Het gelijkvloerse verkeersplein Velper-
broek zal uit capaciteits- en verkeers-
veiligheidsoverwegingen omgebouwd 
moeten worden tot een hoogwaardig 
knooppunt. 
— verbreding van het gedeelte Gouda— 
Utrecht is in uitvoering. 

— verbindt Europoort en rijksweg 
57 met overig Nederland. 
— verbindt de haven en industriegebieden 
met de woongebieden. 
— Botlektunnel met aansluitende wegen 
is in uitvoering. 

— verbreding van het gedeelte tussen 
rijksweg 16 en Papendrecht (inclusief een 
nieuwe oeververbinding over de Noord) is 
gezien de huidige en te verwachten ver-
keersintensiteiten, in de komende jaren 
voorzien. 
— uit capaciteits- en verkeersveil ig-
heidsoverwegingen is uitbreiding van het 
verkeersplein Deil tot een hoogwaardig 
knooppunt in het uitvoeringsprogramma 
rijkswegen opgenomen. 
— ged. rijksweg 75- Ressen is in uit-
voering. 

— van belang voor de versterking van de 
sociaal-economische structuur in de 
Achterhoek (Verstedelijkingsnota). 
— ontlast bestaande wegen. 

— van belang voor de uitbreiding van 
Pijnacker en Nootdorp (Verstedelijkings-
nota). 
— het gedeelte ten noorden van Den 
Haag is van belang ter ontlasting van de 
stedelijke wegennetten van Voorburg, 
Leidschendam en Den Haag. 

— verbreding van het gedeelte Rot terdam-
Moerdijk is in uitvoering. 
— de Van Brienenoordbrug vormt reeds 
thans een capaciteitsknelpunt. Plannen 
voor ue vergroting van de wegcapaciteit 
in de Van Brienenoordcorridor zijn in 
voorbereiding. De mate van vergroting 
van de wegcapaciteit is afhankelijk 
van het al of niet realiseren van de Ten 
Doncktunnel (zie ook weg A3). 
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Nr. 
A (RW) 

Omschrijving Tracé Huidige Fase 1 Fase 2 Toelichting 
situatie 

A17 (17) Moerdijk (rijksweg 16)-
Roosendaal 

A20 

A20 (20) 

A22 (16) 

A23 

A24 (24) 

A26 

A27 (27) 

Hoek van Holland-
Westerlee 

Westerlee—Rotte rdam-
Gouda (rijksweg 12) 

A21 (16) Haarlem (rijksweg 6 ) -
Leiden (rijksweg 44) 

a 1 

c 0 

Beverwijk (rijksweg 9) — 
tunnel onder het Noord-
zeekanaal (rijksweg 6) 

Alkmaar (rijksweg 9)— 
Hoorn (rijksweg 7) onderdeel 
van de zgn. 'West-Frisiaweg' 

Rozenburg (doorgetrokken 
rijksweg 21) Blankenburg 
tunnel—VI aard ingen— 
Nieuwerkerk aan den IJssel 
(rijksweg 20) 

Tunnel onder Noordzeekanaal 
tussen rijksweg 16 en rijksweg 10 

Breda (rijksweg 58)— 
Utrecht (rijksweg 12) 

a/b 2 

A27 (27) Utrecht (rijksweg 12)-
Almere 

a/c 2 

A25 Zaanstad (rijksweg 8) — 
Purmerend (rijksweg 7) 

— onderdeel van een E-route. 
— uitbreiding tot autoweg bevordert de 
verkeersveiligheid en de verkeersafwikke-
ling. 

— vormt alternatieve route voor rijksweg 6/ 
rijksweg 4, waarin capaciteitsknelpunten in 
de toekomst kunnen optreden bij Bad-
hoevedorp, klaverblad rijkswegen 6/4 en 
Schiphol tunnel 
— verkeersdruk op de zgn. «Bollenroute» 
zal verminderen. 

— ontlast de zwaar belaste Velsertunnel en 
Coentunnel (de laatste in combinatie met 
rijksweg 8). 

— schakel in de verbinding van Umond en 
Al kmaar met het noorden van het land. 
— verbinding tussen de groeikernen 
Alkmaar en Hoorn. 

— Blankenburgtunnel is van belang ter 
ontlasting van de Beneluxtunnel. Nadere 
studies zullen moeten uitwijzen of aanleg 
noodzakelijk is of dat een 2e Benelux-
tunnel de voorkeur verdient. 
— prognose voor het noordelijk deel van 
de ruit om Rotterdam wijst op een over-
belasting in de toekomst. Aanleg van het 
wegvak Vlaardingen—Nieuwerkerk aan den 
IJssel zal dat deel van de ruit ontlasten. 

— reservering voor mogelijke oever-
verbinding. 
— een gedetailleerde verkeers- en vervoers-
studie zal t.z.t. noodzaak van deze oever-
verbinding moeten aantonen. 

— vervanging brug bij Keizerveer door 
delen van de Moerdijkbrug, waardoor het 
verkeer 2 x 2 rijstroken ter beschikking 
zal krijgen, is in uitvoering. 
— gedeelte Lexmond— Utrecht is in 
uitvoering. 

— van belang als schakel in de hoofdver-
bindingen van Midden-Nederland met 
Noord-Nederland. 
— het gedeelte tussen rijksweg 12 en 
rijksweg 28 is van groot belang in ver-
band met de uit een oogpunt van verkeers-
veiligheid en verkeersafwikkeling gewenste 
ontlasting van de bestaande oostelijke 
randweg van Utrecht. 
— noordelijk deel is van belang voor een 
evenwichtige opbouw van het stedelijk 
gebied ter weerszijden van het Gooimeer. 

— bestaande vrij nieuwe thans provinciale 
verbinding (S14) 
— verbindt het westelijk deel van 
agglomeratie Amsterdam met het noorden. 
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Nr. 
A (RW) 

Omschrijving Tracé Huidige 
situatie 

Fase 1 Fase 2 Toelichting 

A28 (28) 

A28 
(28,32) 

A28 
(37) 

A28 (36) 

A29 (29) 

A30 

A30 

A32 (32) 

A32 (32) 

A33 

A33 (33) 

A34 (34) 

Utrecht (rijksweg 27)— 
Amersfoort 

Amersfoort—Zwolle— 
Meppel 

Meppel (rijksweg 32)— 
Hoogeveen (rijksweg 36) 

Hoogeveen (rijksweg 37)-
Assen—Groningen 

Rotterdam (rijksweg 21 )-
Klaaswaal 

Ede (rijksweg 12)— 
Barneveld (rijksweg 1) 

Barneveld (rijksweg 1)— 
Nijkerk—Almere (rijksweg 27) 

Leeuwarden—Heerenveen 
(rijksweg 43) 

Heerenveen (rijksweg 43)-
Meppel (rijksweg 37) 

b - 1 1 — in uitvoering. 

a 1 1 

b 2 1 1 grotendeels gereed 

a 2 1 1 grotendeels gereed 

a 1 1 

a/b 4 1 1 — nagenoeg als en 

a/c 

Eemsmond— Zuidbroek 
(rijksweg 42) 
Zuidbroek (rijksweg 42) 
Assen (rijksweg 36) 

De Punt (rijksweg 36)--
Holsloot (doorgetrokken 
rijksweg 37) 

0 

4 

thans provinciale weg (S1) 
— draagt bij tot de ontlasting van de 
rijkswegen 2 en 12. 

— ontlast rijksweg 1. 

— uitbreiding tot autoweg met ongelijk-
vloerse kruisingen is uit verkeersveiligheids-
oogpunt gewenst. 
— van belang als verbinding van Noord 
Friesland met Midden- en Zuid-Nederland. 

— op de bestaande weg die door enige 
bebouwde kommen voert, zullen in de 
komende jaren capaciteits- en verkeers-
veiligheidsproblemen (langzaam verkeer 
is plaatselijk toegelaten) optreden; in 
verband hiermede is voorzien in een 
uitbreiding tot autosnelweg. Tussen Meppel 
en Steenwijk kan de bestaande weg 
verbreed worden. Het tracé voor een 
autosnelweg tussen Steenwijk en Heeren-
veen is in onderzoek. 

— tijdstip van realisering hangt samen met 
het ti jdstip van aanleg van het gedeelte 
Emmeloord— Zwolle van rijksweg 50. 
Bij een keuze van aanleg van rijksweg 32 
als autosnelweg na 1990 zullen vóór 
1990 wel maatregelen worden genomen 
om de verkeersveiligheid te vergroten 
(w.o. aanleg omlegging Wolvega). 

— wegvakken zijn van belang voor de 
verbinding van het gebied en Oost-
Groningen in zuidelijke richting. 
Het wegvak Eemsmond—Zuidbroek 
ontlast de bestaande wegen welke door 
de bebouwde kommen van Appingedam 
en Delfzijl lopen. 

— ter bevordering van de verkeersveilig-
heid is uitbreiding tot autoweg met 
ongelijkvloerse kruisingen voorzien 
(thans reeds over een groot gedeelte). 
Het tracé voor een omlegging Odoorn 
is in onderzoek. 
— daar volgens de verkeersprognose 
in de verdere toekomst capaciteits-
problemen zijn te verwachten bestaat 
mogelijk na 1990 behoefte aan een 
uitbreiding tot autosnelweg. 
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Nr. 
A (RW) 

Omschrijving Tracé Huidige 
situatie 

Fase 1 Fase 2 Toelichting 

A35 (35) Zwolle (rijksweg 2 8 ) -
Raal te—Nijverdal — 
Almelo 

A35 (35) 

A37 

A38 (21) 

A 39 (15) 

A41 (41) 

A42 (9) 

A42 

Almelo—Hengelo— 
Enschede—Duitsland 

Hoogeveen (rijksweg 36)-
Holsloot (rijksweg 34) — 
Duitse grens 

Ten Doncktunnel met 
aansluitende wegvakken 

Wegverbinding tussen rijks-
wegen 29 en 16 

Groningen (rijksweg 43) — 
Appingedam (rijksweg 33) 

Zürich (rijksweg 43) — 
Leeuwarden (incl. weste-
lijke randweg om Leeuwar-
den tot rijksweg 32) 

b 0 

a/b 4 

c 0 

d 

a/d 

Leeuwarden (rijksweg 32)-
Drachten (rijksweg 43) 

A44 (44) Burgerveen (rijksweg 4 ) -
Leiden—Wassenaar Den Haag 
(rijksweg 14) 

A48 (48, Arnhem (rijksweg 1 2 ) -
47, 32) Dieren—Zutphen—Deventer 

(rijksweg 1) 

— plannen voor aanleg parallelwegen 
en omleggingen rond Heino en Nijver-
dal zijn in voorbereiding, zulks ter be-
vordering van de verkeersveiligheid, 
capaciteit en het woonmil ieu. 
— uit de verkeersprognose bl i jkt dat 
voor 1990 tussen Raalte en Zwolle 
behoefte bestaat aan een uitbreiding tot 
autosnelweg. 

— gedeelte Almelo—Enschede is in 
uitvoering. 
— ontlasting bestaande wegen gelegen 
buiten en binnen stedelijke gebieden. 

— weg wordt door de provincie aange-
legd 
— aanleg is van belang voor de regio 
Emmen 
— grensoverschrijdende verbinding. 

— tunnel te zamen met het gedeelte 
Nieuwerkerk a/d IJssel—Krimpen a/d 
IJssel van de A3 ontlast de Van 
Brienenoordbrug. Nadere studies zullen 
moeten uitwijzen of aanleg noodzakelijk 
is dan wel dat de capaciteitsverhoging 
van de Van Brienenoordcorridor de 
voorkeur verdient (zie ook A3). 

— mogelijke oplossing voor in de 
toekomst te verwachten capaciteits-
problemen op het gedeelte van de 
zuidelijke randweg van Rotterdam 
tussen de rijkswegen 29 en 16. 

— uit verkeersveiligheidsoogpunt is 
uitbreiding tot autoweg gewenst. 

— door de provincie in het tracé 
van de westelijke randweg vastgesteld, 
terwijl de zuidelijke randweg opge-
nomen is in het ontwerp-bestemmings-
plan voor het buitengebied van de 
gemeente Leeuwarden. Nog nagegaan 
zal moeten worden of deze tracés 
geheel passen in een doorgaande 
hoofdverbinding. 

— vrijwel gereed (thans provinciale 
verbinding). 
— het ontwerp van de weg biedt de 
mogelijkheid van uitbreiding tot auto-
snelweg. Door deze wegaanleg ontstaat 
een goede verbinding tussen de agglo-
meraties Leeuwarden en Groningen 
waardoor de in het rijkswegenplan 
1968 opgenomen verbinding tussen 
Leeuwarden en Groningen, welk door 
diverse dorpskernen voert, van het hoofd-
wegennet afgevoerd kan worden. 

— ontlast de bestaande wegen o.a. 
door de kommen van Dieren en 
Zutphen van het doorgaande verkeer 
en bevordert als zodanig een goed 
woon- en leefmilieu en de verkeers-
veiligheid. 
— ontsluit het gebied ten oosten van 
de IJssel. 
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Nr. 
A (RW) 

Omschrijving Tracé Huidige Fase 1 Fase 2 Toelichting 
situatie 

A48 Deventer—Raalte (rijks-
weg 35)—Ommen—Dedems-
vaart—Hoogeveen (rijksweg 37) 

a/c 

A50 (50) Joure (rijksweg 4 3 ) -
Emmeloord—Kampen—Zwolle 
(rijksweg 28) 

a/b 

A50 (50) Zwolle (rijksweg 2 8 ) - E p e -
Apeldoorn—Arnhem 
(rijksweg 12) 

A50 (75) Arnhem (rijksweg 1 2 ) -
agglomeratie Nijmegen— 
Ravenstein—Oss (rijksweg 55) 

A50 (75) Oss (rijksweg 5 5 ) - V e g h e l -
Eindhoven (rijksweg 58) 

A50 (75) Oostelijk deel van de 
wegenruit om Eindhoven 
(gelegen tussen de rijks-
wegen 58 en 67) 

A54 (20) Den Haag (rijksweg 1 9 ) -
Westerlee 

A57 Rozenburg (Europaweg)— 
Voorne (Brielle) 

A57 (57) Voorne—Goedereede— 
Schouwen—Noord- Beveland-
Walcheren (rijksweg 58) 

A58 (58) Belgische grens-Sluis-
Breskens (veerhaven) 

A58 (58) Breskens (veerhaven)-
Vlissingen—Goes— Bergen 
op Zoom (rijksweg 19) 

A58 (17) Bergen op Z o o m -
Roosendaal 

4 3 

1 1 

— vormt een schakel in de verbinding 
van het gebied ten oosten van de IJssel 
en Twente met het noorden. 
— verbinding is van groot belang voor 
de langs deze weg gelegen steden met 
bijbehorende activiteitencentra. 
— het gedeelte Raalte-rijksweg 1 
ontlast de bestaande kronkelende weg 
Raalte—Deventer die door de bebouwing 
van Deventer loopt. 

— ti jdstip (voor of na 1990) van 
aanleg van het gedeelte Emmeloord — 
Zwolle is afhankelijk van het ti jdstip 
van uitbreiding van het gedeelte 
Meppel—Heerenveen van rijksweg 32 
tot autosnelweg. Voor 1990 zal in verband 
met de bouw van de Tweede IJsselbrug bij 
Kampen tussen Kampen en Zwolle een 
enkelbaans-autoweg worden aangelegd. 

— gedeelte Zwolle—Apeldoorn is in 
uitvoering. 
— gedeelte Apeldoorn—Woeste Hoeve 
is gereed. 
— aanleg gedeelte Woeste Hoeve-
Arnhem 

ontbrekende schakel in een noord-
zuid lopende autosnelwegverbinding 

ontlasting van de bestaande weg 
verkeersveiligheid (langzaam verkeer 

is toegestaan op de bestaande weg) 
• tracé-onderzoek loopt. 

— ontlast de bestaande regionale 
verbinding welke door de bebouwde 
kom van Veghel loopt. 
— van belang voor de verbinding van 
Helmond met het Noorden. 

— de wegenruit is van belang ter 
ontlasting van het stedelijk wegennet. 

— ontlasting bestaande wegen 
— onderdeel van een E-route. 

— van belang voor de ontlasting van 
regionale verbindingen waarvan thans 
door het verkeer gebruik wordt gemaakt. 
Deze verbindingen lopen veelal door 
kommen van dorpen. 

— uitbreiding tot autoweg is uit 
verkeersveiligheidsoogpunt gewenst. 

1 1 
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Nr. Omschrijving 
A (RW) 

Tracé Huidige 
situatie 

Fase 1 Fase 2 Toelichting 

A58 Roosendaal—Breda d 2 1 

A58 (58) 

A59 (18) 

A59 (18) 

A59 

A59 

A59 

A60 (60) 

A60 (60) 

A61 (61) 

A65 (65) 

Breda (rijksweg 16)-
Tilburg—Eindhoven 
(rijksweg 75) 

Serooskerke (rijksweg 57) 
Zierikzee 

Zierikzee—Goeree/Over-
flakkee—Hellegatsplein 
(rijksweg 19) 

Maasroute; Dinteloord 
(rijksweg 19)—Zevenbergen — 
Raamsdonkveer-Waalwijk-
's-Hertogenbosch (rijksweg 2) 

's-Hertogenbosch (rijksweg 
2)—Oss (rijksweg 75) 

Oss (rijksweg 75)— 
Grave—Cuijk (rijksweg 73) 

Kruiningen (rijksweg 58) 
veerhaven Kruiningen 

Veerhaven Perkpolder— 
Terhole—Hu I st— Belgische 
grens 

Schoondijke (rijksweg 58) — 
Hoek—Ter neuzen—Terhole 
(rijksweg 60) 

a/b 

a/c 

d 4 

a/b 4 

Tilburg (rijksweg 58)-
's-Hertogenbosch 
(rijksweg 2) 

A67 (67) Belgische grens— Eindhoven-
Venlo—Duitse grens 

a 2 

a 1 

— het dubbelgaans gedeelte door Etten-
Leur bevat thans nog enige gelijkvloerse 
kruispunten met alle daaraan verbonden 
nadelen van dien (verkeersveiligheid, 
woon- en leefmilieu, verkeersafwikkeling). 
De mogelijkheid van uitbreiding van de 
bestaande weg of aanleg van een omleg-
ging ten zuiden van Etten-Leur is in 
onderzoek. 

— gedeelte ten zuiden van Breda is opge-
nomen in het uitvoeringsprogramma 
Rijkswegen. 
— het oostelijk deel van deze hoofdver-
binding maakt deel uit van de wegenruit 
om Eindhoven. 

— uitbreiding tot autoweg ter bevordering 
van verkeersveiligheid en capaciteit 
(thans is nog langzaam verkeer op de weg 
toegestaan). 

— ver keersprognose geeft aan dat er in de 
komende jaren capaciteitsproblemen 
zullen optreden met alle nadelige gevolgen 
van dien. 

— ontlast rijkswegen 15 en 58 
— verbindt het noorden van Brabant met 

overig Nederland. 

— gezien de verkeersprognose zijn 
capaciteitsproblemen op de huidige weg 
te verwachten. Plan voor uitbreiding tot 
autosnelweg is in voorbereiding. 

— noodzaak afhankelijk van mogelijke 
ontwikkeling in Noord-Brabant en in de 
relatie Duitsland—Rijnmond. 
— ontlast de bestaande regionale verbin-
ding welke door de kom van Grave loopt. 

— uitbreiding tot volledige autoweg ter 
bevordering van de verkeersveiligheid. 
— voor het gedeelte dat door de bebouwde 
kom van Kuitaart loopt is een omlegging 
voorzien. 

— vormt de centrale weg op Zeeuws-
Vlaanderen 
— de weg maakt onderling uitwisseling 
mogelijk tussen de oeververbindingen 
over de Westerschelde. 
— gedeelte Hoek—Sluiskil is in uitvoering. 
— voor het gedeelte Terneuzen—Terhole 
is door de provincie Zeeland een tracé 
vastgesteld. 

— uitbreiding tot autosnelweg van de 
bestaande dubbelbaansweg met gelijk-
vloerse kruispunten en kruisingen ter 
bevordering van de verkeersveiligheid en 
de verkeersafwikkeling. 
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1 2 3 4 5 6 7 

Nr. 
A (RW) 

Omschrijving Tracé Huidige 
situatie 

Fase 1 Fase 2 Toelichting 

A69 (69) 

A73 (73) 

A76 (76) 

A77 (77) 

A79 

Eindhoven (rijksweg 67)— 
Val kenswaard—Belgische 
grens 

Maasbracht (rijksweg 75) — 
Roermond—Venlo— Boxmeer 
Nijmegen (rijksweg 75) 

Belgische grens—Geleen-
Heerlen—Duitse grens 

Boxmeer (rijksweg 73)— 
Duitse grens 

Maastricht (rijksweg 75)-
Heerlen (rijksweg 76) 

— ontlast de zwaar belaste bestaande weg 
welke door de bebouwde kommen van 
Valkenswaard en Aalst loopt 
— aanleg bevordert de verkeersveiligheid 
op en het woon- en leefmilieu langs de 
bestaande weg. 

— op de bestaande route ten oosten van 
de Maas welke door bebouwde kommen 
voert komen thans reeds capaciteitsknel-
punten voor. 
— de bestaande weg kan niet meer voldoen 
aan te stellen eisen op het gebied van de 
verkeersveiligheid en het woon- en leef-
milieu. 
— verbreden van de bestaande weg is van-
wege de langs de weg gelegen bebouwing 
niet mogelijk. 

— verbindt het Nederlandse hoofdwegen-
net met het Duitse net van «Autobahnen». 
— vormt een kortsluiting tussen de 
bestaande noord-zuidverbinding en rijks-
weg 73, hetgeen bijdraagt tot ontlasting 
van de bestaande weg. 

— de weg verbindt de agglomeratie 
Maastricht en de oostelijke mijnstreek 
onderling en de agglomeratie Maastricht 
tevens met Duitsland. 
— bestaande nieuwe thans provinciale 
verbinding (S15) 
— ontlast de bestaande rijksweg 
Maastricht—Heer—Margraten—Gulpen. 

De Minister van Verkeer en Waterstaat, 
T. E. Westerterp 

De Minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, 
J. P. A. Gruijters 
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Bijlagen 

Bijlage A A. HET BESTAANDE VERKEERS- EN VERVOERSTELSEL 

A.1. Algemeen 

In deze bijlage wordt een beschrijving gegeven van de ontwikkeling en de 
huidige toestand van het verkeers- en vervoerstelsel in relatie met an-
dere sectoren in het maatschappelijk gebeuren. Deze beschrijving bestaat 
uit een historische beschouwing, een korte analyse van de samenhang tus-
sen ruimtelijke ordening en verkeer, waarna (in par. A.4) de keuzeprocessen 
worden beschreven, die de burger ondergaat in zijn rol van verkeersdeelne-
mer. Tevens wordt de rol van de overheid beschreven die de verkeersont-
wikkeling en de ruimtelijke ontwikkeling bijstuurt en regelend optreedt, me-
de door in te spelen op het keuzeproces dat de burger ondergaat. 

Par A.5 is veruit het uitvoerigste onderdeel van bijlage A.; hierin wordteen 
beschrijving gegeven van het huidige verkeers- en vervoerstelsel en op wel-
ke wijze nu aan de vraag naar verkeer en vervoer tegemoet gekomen wordt. 

In par A.6 wordt ten slotte een schets gegeven van andere sectoren van 
welzijn waar het verkeer invloed op uitoefent of toe bijdraagt; het gaat daar-
bij met name om de invloed op het leef- en natuurlijk milieu en om de soci-
aal-economische aspecten van verkeer en vervoer. 

A.2. Historische beschouwing 

Mensen hebben zich altijd bij voorkeur daar gevestigd waar de omstan-
digheden voor hun activiteiten het gunstigst zijn. Steden, concentratiepun-
ten van handel en industrie zijn veelal ontstaan aan verkeerswegen, zijn 
veelal zelf knooppunt van verkeersverbindingen geworden. De geschiedenis 
van het verkeers- en vervoersysteem is nauw verbonden met de ontwikke-
ling van de stedelijke nederzettingen waarin bijna alle verkeer begin- en 
eindpunt vindt. Een tweede belangrijke factor in de ontwikkeling van het ver-
keers- en vervoersysteem is de opkomst van een centraal gezag of beheers-
orgaan, in staat om de aanleg en het onderhoud van verkeersvoorzieningen 
te verordonneren of te verzorgen. Een derde factor is de ontwikkeling van de 
technologie, van nieuwe vervoermiddelen, van nieuwe vervoertechnieken 
en nieuwe wegconstructies. 

In de oudheid vormden vooral de scheepvaartwegen, maar ook de cara-
vaanwegen naast de heer- en pelgrimswegen de verbindingen tussen de 
verschillende vestigingsplaatsen en culturen. Natuurlijke oorzaken en om-
standigheden werkten een arbeidsverdeling naar vestigingsplaatsen in de 
hand, de verbindingswegen dienden ter overbrugging van de afstanden en 
ter bevordering van de handel. Het waren overigens veelal de stichters van 
grote (wereld)rijken die aandacht schonken aan goede verkeersverbindin-
gen. De zeemachten voor de scheepvaartroutes, de landmachten voor de 
wegverbindingen. In Europa waren het vooral de Romeinen, maar ook Karel 
de Grote en Napoleon die voor goede wegverbindingen hebben gezorgd. 

Als gevolg van de opkomst van de spoorwegen is tijdelijk minder aan-
dacht aan het landwegenstelsel gegeven. De auto heeft daarin, vooral in de 
dertiger jaren en na de tweede wereldoorlog, verandering gebracht. 

De uit verkeersoogpunt strategisch gunstige ligging van Nederland in 
Noordwest-Europa te midden van grote bevolkingscentra, aan zee en aan de 
Rijn, Maas en Schelde heeft ons land gemaakt tot een ideale toegang voor 
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een groot deel van Europa. Nederland heeft zijn huidige belangrijke positie 
in het internationale vervoer, de overslag en transito mede daaraan te dan-
ken. 

De ontwikkeling van verkeer en vervoer, en vooral van personen, heeft 
een belangrijke aanzet gekregen in de vorige eeuw door de intrede van de 
trein. Hoewel in de begintijd van de spoorwegen maar weinigen over vol-
doende geld, tijd of relaties buiten hun eigen woonplaats beschikten om 
veelvuldig en over langere afstand te reizen, werd het spoorwegnet nage-
noeg geheel in de vorige eeuw aangelegd. Vrijwel het gehele thans nog in 
gebruik zijnde spoorwegnet was reeds omstreeks de eeuwwisseling aanwe-
zig. Na 1930 is een belangrijke wijziging in de exploitatie aangebracht, dit 
blijkt uit het aantal stations (zie tabel A-1). 

Tabel A-1. Exploitatielengte spoorwegnet tussen 1839 en 1975 {per 1 januari) 

Jaar Aantal Jaar Aantal Aantal stations voor 
kilometers kilometers kilometers kilometers 

reizigers goederen 

1839 17 1930 3701 902 684 
1850 176 1940 3314 486 597 
1860 335 1950 3204 328 564 
1870 1419 1960 3253 296 549 
1880 1841 1970 3148 310 430 
1890 2610 1975 2832 326 156 
1900 2771 1976 2825 329 155 
1910 3081 
1920 3659 

Bron: CBS Statistisch zakboek 1976. 

Naast het spoorwegnet is in een iets latere periode een omvangrijk net 
van buurtspoorwegen en interlokale tramlijnen opgebouwd. 

De bevolkingstoename werd grotendeels binnen de bestaande ruimtelijke 
structuren van stad en platteland opgevangen. Het leven was rond 1900 
voornamelijk nog besloten binnen de oude vesten, alleen bij de vier grootste 
steden waren reeds compacte woonwijken buiten de oude stadswallen ver-
rezen. 

De oorspronkelijke stedelijke structuren waren tot aan het begin van deze 
eeuw nog duidelijk te herkennen: centra van activiteiten gelegen aan water-
wegen en op kruispunten van wegen. De spoorlijnen ter verbinding van de 
centra waren als «raaklijnen» langs de bebouwde kommen aangelegd. 

De afmetingen van de woonuitbreidingen van de vier grote steden vóór en 
van de kleinere steden ook na 1900 werden nog sterk bepaald door de reistij-
den te voet naar het centrum en het stadsdeel binnen de wallen. De opkomst 
van de fiets in de eerste helft van deze eeuw maakte een aanzienlijke vergro-
ting van de actieradius mogelijk. In de meeste gevallen werd het stedelijk ge-
bied zodanig uitgebreid dat van een randligging van spoorlijnen geen spra-
ke meer was; de stations kwamen in de stad te liggen. De omgeving van sta-
tions ontwikkelde zich vaak tot een gebied met centrumachtige activiteiten 
zoals horeca, winkels, kantoren e.d. In enkele gevallen breidden de stadscen-
tra zich uit in de richting van de stations. Van een overheveling van het ste-
delijk zwaartepunt naar de omgeving van het station was echter geen spra-
ke. 

In de twintiger jaren ontstonden de grootschalige uitbreidingen van de 
grote steden. De brede straten uit die tijd hadden meer een monumentale 
dan een verkeersfunctie. Bij een toenemend verzorgingsgebied eisten de 
centrumfuncties meer ruimte, hetgeen gevoegd bij de bevolkingsgroei 
woonuitbreiding aan de stedelijke periferie tot gevolg had. Ook nieuwe in-
dustriële activiteiten werden opgezet aan de rand van de steden, wel nog 
steeds langs de wegen en bij kruisingen daarvan. 

Tweede Kamer, zitting 1976-1977, 14390, nrs. 1-2 108 



In de grote steden kwam in die tijd het stedelijk openbaar vervoer op gang. 
De auto was een luxe die slechts weinigen zich konden permitteren. Met de 
komst van de trein is hetforensisme mogelijk geworden. In de opgaande 
conjunctuur werd het voor een toenemende maar toch nog beperkte groep 
mogelijk in de stad te werken en «buiten» te wonen, 't Gooi als woongebied 
voor treinforensen op Amsterdam is daarvoor het meest sprekende voor-
beeld. De omvang van dit forensisme, belangrijk voor het treinvervoer, is 
echter niet te vergelijken met de hedendaagse pendel met auto èn openbaar 
vervoer. 

Ook ontstonden in die tijd de eerste autobusdiensten op het platteland. De 
ondernemers werden volkomen vrij gelaten, waardoor op lucratieve trajec-
ten veelal dubbel werd gereden en elders vervoerdiensten ontbraken. Het in-
terlokale openbaar railvervoer werd op die wijze zwaar beconcurreerd. 

In de dertiger jaren gingen de colleges van gedeputeerde staten zich met 
de organisatie van de autobusdiensten bemoeien. Ten slotte werd in 1939 
de lijnvoering centraal geregeld door de Commissie Vergunningen Perso-
nenvervoer. Aldus ontstond, met het reeds langer bestaande net van buurt-
spoorwegen, een categorie van openbaar vervoer die thans de naam streek-
vervoer draagt. 

Stedebouwkundige theorieën uit de twintiger jaren krijgen uitwerking in 
een bewust nastreven van scheiding van stedelijke functies. Dit werd begun-
stigd door de toenmalige opvattingen over de oude stad. De oorzaken van 
de slechte hygiënische omstandigheden en van sociale misstanden zocht 
men in de bouwkundige toestand van de woningen en de aanwezigheid van 
fabrieken. Recreatie werd als een nieuwe verworvenheid voor velen gezien. 
Hierdoor liep het streven naar scheiding van functies parallel met dat naar 
meer licht en lucht, meer groen en een ruimere opzet van de woning. 

De uitbouw van het spoorwegennet nam in deze jaren een - voorlopig -
einde. Ruimtelijke ontwikkelingen nadien hebben niet geleid tot uitbreiding 
van het aantal interlokale railverbindingen. Om bedrijfseconomische rede-
nen is het in exploitatie zijnde spoorwegnet zelfs ingekrompen. 

Alhoewel het reizigersverkeer in het eind van de twintiger jaren nog wei-
nig omvangrijk was, speelde de auto daarin reeds een verhoudingsgewijs 
grote rol. In 1925 in de z.g. Noodklokvergadering werd gezegd dat het net 
van openbare wegen in ons land voor het grootste deel niet meer voldeed 
aan zelfs matige eisen van het verkeer en dat spoedig met kracht naar verbe-
tering moest worden gestreefd. Er is sindsdien op het landelijk wegennet 
veel gebeurd. Na de vaststelling van het eerste Rijkswegenplan in 1927 is het 
interlokale wegennet ingrijpend verbeterd, zijn de wegprofielen verruimd, 
gevaarlijke knelpunten gesaneerd, moderne wegverhardingen geïntrodu-
ceerd en bruggen over grote rivieren gebouwd. 

Door de crisis en de oorlog stagneerden de stadsuitbreidingen tussen 
1935 en 1945 en kwam een voorlopig einde aan een ontwikkeling van bijna 
honderd jaar. Een ontwikkeling die gepaard is gegaan met een explosieve 
bevolkingsgroei van een aantal grote steden. 

Na de tweede wereldoorlog werd stadsuitbreiding op basis van scheiding 
van functies krachtig ter hand genomen. Er was een groot kwantitatief wo-
ningtekort, een sterke na-oorlogse expansie van het bedrijfsleven en gebrek 
aan ruimte per inwoner en arbeidsplaats. Grote woonwijken, industriegebie-
den en recreatievoorzieningen werden gescheiden aangelegd. De verplaat-
singsafstanden werden vooralsnog begrensd door de traditionele middelen 
van vervoer. Het openbaar vervoer volgde deze ontwikkelingen vertraagd, 
vanwege de hoge kosten van uitbreiding bij een beperkt gemeentelijk bud-
get, maar ook omdat de fiets nog allerwegen als vervoermiddel werd aan-
vaard. De verkeersvoorzieningen in de nieuwbouwwijken werden overeen-
komstig de veranderde stedebouwkundige inzichten ruimer aangelegd, met 
meer groen en grotere rijbaanbreedte. De bredere rijbaan was in beginsel 
niet bedoeld voor het parkeren van auto's. Auto's werden evenals paard en 
rijtuig «op stal gezet». In oudere stadsdelen werden straten geherprofileerd 
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om binnen de veelal geringe ruimte tussen de straatwanden een rijbaan van 
nog enige breedte te realiseren. Het grote verschil tussen de smalle straten 
in de oude stad en de ruime wegen in de nieuwe stadsdelen werd hierdoor 
echter nauwelijks verminderd. 

In de vijftiger jaren voegt de bromfiets een nieuwe dimensie toe aan de 
verplaatsingsmogelijkheden van de grote massa. Ook motor en scooter heb-
ben tot in de zestiger jaren daar een bijdrage aan geleverd, en verplaatsin-
gen over grotere afstanden mogelijk gemaakt. 

In onderstaande tabel is de ontwikkeling van het aantal reizigerskilome-
ters weergegeven sinds 1920. Hieruit blijkt niet alleen de enorme toeneming 
van de mobiliteit van de bevolking: een vertienvoudiging in 50 jaren! Wat 
opvalt is dat in de periode tussen 1928 en 1960 het aantal reizigerskilometers 
vrijwel gelijk verdeeld was tussen auto, bus/tram en trein. Pas na 1960 be-
gint de auto de overhand te nemen in het verkeer. 

Tabel A-2. Nederland, ontwikkeling aantal reizigerskilometers 

Jaar Aantal rei- Procentuele verdeling over vervoermiddelen 
zigerskm 
per hoofd Auto Motor Bus Trein 
v.d. bev. bromfiets tram 

1920 800 10 2 45 43 
1928 990 32 3 38 28 
1938 1290 40 4 25 30 
1946 1570 15 4 34 47 
1950 2090 31 6 34 30 
1955 2950 35 13 27 24 
1960 3880 41 17 24 17 
1965 5820 60 14 16 11 
1970 7900 71 10 11 8 
1973 9000 77 7 9 7 

Bron: CBS. 

De massale opkomst van de auto als vervoermiddel in de zestiger jaren 
betekende meer dan een graduele verandering. In de voorafgaande periode 
waren wel verbeteringen aangebracht aan interlokale wegen en hier en daar 
zelfs belangrijke, maar wanneer we ze bezien tegen onze huidige verkeersin-
tensiteit dan bleven deze wegen toch nog van een bescheiden karakter. Een 
uitzondering hierop vormde een gering aantal autosnelwegen, waarvan de 
eerste wegvakken vóór de tweede wereldoorlog werden opengesteld. De 
verkeersintensiteiten en de verkeersveiligheid gaven tot dan nog geen aan-
leiding om veel verder te gaan. Alhoewel in de vijftiger jaren nog sprake was 
van enige onderschatting van de toekomstige ontwikkeling van het autobe-
zit begon zich allengs een toekomstbeeld af te tekenen waarbij het nodig is 
plannen te maken voor een uitgebreid net van autosnelwegen. In de zestiger 
jaren is de realisering versneld ter hand genomen. 

Tabel A-3. Ontwikkeling rijkswegennet in kilometers, per 1 januari 

Jaar Uitgevoerde wegen van het Rijkswegenplan 1968 alsmede de 
overige belangrijke rijkswegen, die per 1 januari in gebruik waten 

Totaal Waarvan autosnelwegen 

1940 2283 87 
1950 2385 121 
1955 2516 178 
1960 2585 333 
1965 2615 551 
1970 3280 981 
1975 3902 1432 

Bron: Rijkswaterstaat. 
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Aanvankeli jk was er na de oor log geen reden o m bij de p lanmat ige ui tbrei-
ding van steden niet te vo ldoen aan de behoefte aan voorz ieningen voor het 
autoverkeer. Deze gedachte was gebaseerd op een relatief laag verzadi-
gingspei l aan auto's. Latere schatt ingen kwamen veel hoger uit, maar ble-
ven voorshands nog beneden het thans reeds bereikte peil. 

Wat de polit ieke acceptatie van deze ontwikkel ing betreft groeide de idee 
dat de voordelen van de personenauto binnen het bereik van ieder gezin 
zouden dienen te l iggen; de auto zou niet als een luxe voor een beperkte 
groep mogen gelden. Maatschappeli jke welvaart en autobezit werden als 
één gezien en vo rmden een aanspor ing tot het versnel len van de wegen-
bouwprogramma's , zowel in de steden als daarbui ten. Dit werd nog ver-
sterkt door de veel sterkere toename van het autobezit dan was voorzien. 

Tabel A-4. Nederland, ontwikkeling personenautobezit 

Jaar Aantal Aantal Aantal Aantal 
inwoners personen- personen- inwoners 
in m in . ' auto's in auto's per per personen-

1000-r 1000 inw. auto 

1905 5,6 1 0,2 5807 
1910 5,9 2 0,3 2941 
1920 6,9 11 1,6 625 
1930 7,9 68 8,6 117 
1939 8,7 100 11,5 87 
1946 9,3 47 5,1 198 
1950 10,0 139 13,8 72 
1955 10,7 268 25 40 
1960 11,6 522 46 22 
1965 12,2 1273 104 10 
1970 13,1 2258 174 5 
1975 13,6 3399 250 4 

' Per 1 januari. 
2 Per 1 augustus. 
Bron: Laatste cijfers; CBS-Statistisch 
zakboek 1976. 

De beschikbaarheid van een personenauto kwam tegemoet aan de toege-
nomen verplaatsingsbehoefte. De grotere hoeveelheid vr i je t i jd maar ook de 
hogere welvaart leidden tot deze grotere verplaatsingsbehoefte, maar de au-
to zelf gaf hieraan nog een extra st imulans. Het bereik, de actieradius, nam 
sterk toe en bood de mogel i jkheid zich over grotere afstanden te verplaat-
sen. 

De toeneming van de mobi l i te i t van de bevolking komt tot ui t ing in het ge-
middeld aantal reizigerski lometers per hoofd van de bevolk ing. De toename 
met gemidde ld ru im 5000 ki lometer per persoon van 1960 op 1973 komt 
voor een groot deel voor rekening van de personenauto. In deze periode 
bleef het aantal reizigerski lometers van het openbaar vervoer vr i jwel con-
stant bij een dalend aantal reizigers. De groei van het aantal in personenau-
to's afgelegde reizigerski lometers was enkele jaren achtereen geli jk aan de 
totale omvang van het jaarli jkse reizigersvervoer van de NS. 

Het gebruik van de auto is niet in gelijke mate gestegen als de groei van 
het personenautobezit. Het aantal personenauto's gerelateerd aan de bevol-
king verdert ienvoudigde van 1950 op 1970, voor de personenautoreizigers-
ki lometers bedroeg dit nog niet het negenvoud. Iets dergeli jks zien we voor 
de groei in de intensiteit van het personenautoverkeer op de r i jkswegen in 
vergel i jk ing met de toeneming van het aantal personenauto's. 
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Tabel A-5. Vergelijking van de ontwikkeling van het aantal personenauto's en van het 
aantal daarin afgelegde reizigerskilometers per hoofd van de bevolking 

Jaar Aantal personenauto's per Aantal personenautoreizigerskm 
1000 inwoners per hoofd van de bevolking 

Absoluut 1950 100 Absoluut 1950=100 

1950 13,8 100 648 100 
1955 25,1 182 1033 159 
1960 45,7 331 1591 246 
1965 104,2 755 3361 539 
1970 173,7 1261 5692 866 
1975 249,9 1804 7794 1203 

Bron: CBS-Statistisch zakboek 1976. 

Bij de vrachtauto zien w i j een meer parallel lopende ontwikkel ing tussen 
autopark en autogebruik : tussen 1950 en 1970 nam het aantal vrachtauto's 
toe tot het 4,0-voud, de intensiteit van het vrachtautoverkeer op de ri jkswe-
gen nam toe tot het 3,8-voud. Elke nieuwe vrachtauto werd derhalve (op de 
ri jkswegen) even intensief gebruikt als het bestaande park. 

Het was van belang, dat de benodigde gelden voor onderhoud en aanleg 
van wegen beschikbaar zouden zijn. Ook diende de integratie van de wegen-
plannen van Rijk en provincie verzekerd te zijn. In de Wet Uitkering Wegen 
(WUW) van 1966 zijn deze zaken nader geregeld. Voorts word t daarin de bij-
drage geregeld die het Rijk jaarli jks geeft voor de f inancier ing van de aanleg 
en het onderhoud van de secundaire, tert iaire en quartaire wegen. 

Het Ri jkswegenplan dient wettel i jk om de 10 jaar te worden herzien. Het 
laatste plan is in 1968 vastgesteld. De f inancier ing van de r i jkswegen vindt 
plaats op basis van het in 1965 ingestelde Ri jkswegenfonds. Voorts werd in 
1967 een ministeriële beschikking ui tgevaardigd op grond waarvan ri jksbij-
dragen kunnen worden gegeven aan gemeenten voor voorzieningen ten be-
hoeve van het wegverkeer en het openbaar vervoer in en om de steden. (Bij-
dragenregel ing verkeers- en vervoervoorzieningen in en o m de steden.) 

In de mobi l i te i tsexplosie van de naoorlogse jaren hebben de spoorwegen 
voor ritten over langere afstand en voor een aantal forensenrelat ies zich ten 
opzichte van de auto kunnen handhaven. Het aandeel van het streekvervoer 
op het totaal van de verplaatsingen daalde aanzienlijk. Het voorzieningenni-
veau is in het a lgemeen niet veel ver laagd. De openbare vervoerbedr i jven 
konden door de st i jgende loonkosten en een in onvoldoende mate aange-
past tarief niet op bedr i j fseconomische basis werken. 

De gemeentel i jke vervoerbedr i jven in de grote steden werkten in 1960 al 
met verl ies, de NS kwamen in 1963 met een niet sluitende exploi tat iebegro-
t i ng ; v o o r d e streekvervoerbedri jven kwam dit moment in de zeventiger ja-
ren. 

Voor een groot deel van de bevolking is het openbaar vervoer het enige 
middel om zich buiten loop- of f ietsafstand te kunnen verplaatsen. Voor een 
ander deel van de bevolk ing, dat wel over een ander vervoermiddel be-
schikt, is het openbaar vervoer het meest doelmat ige middel naar het werk 
of naar school. Per reizigerski lometer is intensief gebruik openbaar vervoer 
het veil igste en het zuinigst in het gebruik van energie en ru imte. Al deze 
overwegingen hebben ertoe geleid, dat de overheid er veel waarde aan 
hecht een goed openbaar vervoersysteem in stand te houden en zich bereid 
heeft verklaard de kosten van openbare vervoerbedr i jven onder bepaalde 
voorwaarden voor haar rekening te nemen. 
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A.3. De ruimtelijke ordening en het verkeers en vervoersysteem 

A.3.1. De onderlinge afhankelijkheid van de systemen 

Verkeer en vervoer zijn een afgeleide van ruimtelijke ordening en met na-
me van het grondgebruik. Het duidelijkst blijkt dit in het woon-werkverkeer. 
Het feit dat de woonplaatsen en de werkplaatsen ruimtelijk van elkaar ge-
scheiden zijn brengt met zich mee, dat mensen zich ten behoeve van hun da-
gelijks werk moeten verplaatsen. De afstand tussen woon- en werkplaats 
neemt toe, doordat werkers uit de stad wegtrekken en in de voorsteden gaan 
wonen. Tussen 1960 en 1971 nam het aantal forensen toe van 1 108 000 tot 
1 897 000 hetgeen betekent dat bijna twee op iedere vijf beroepspersonen in 
1971 buiten hun woongemeente werkten. 

Dat er overigens in de voorsteden woongebieden konden ontstaan was 
een gevolg van de aanwezigheid van verkeersverbindingen. Infrastructuur is 
immers een voorwaarde voor ruimtelijke ontwikkelingen, nodigt uit tot het 
in exploitatie nemen van gronden voor bepaalde doeleinden, motiveert tot 
grondgebruik, kan soms een moeilijk te weerstane impuls zijn tot minder ge-
wenste ruimtelijke ontwikkelingen. 

Over de wijze waarop en de mate waarin de beschikbaarheid, de kwaliteit 
en capaciteit van verkeersverbindingen mensen leiden tot beslissingen bij 
de keuze van hun plaats om te wonen, te werken, te recreëren, onderwijs te 
genieten etc. is nog weinig bekend. 

De ruimtelijke en sociaal-economische ontwikkeling heeft er in sterke ma-
te toe bijgedragen dat de verplaatsingsafstanden in het verkeer aanzienlijk 
zijn toegenomen. De voornaamste factor is het toenemend ruimtegebruik 
voor maatschappelijke activiteiten. Kleinere gezinnen, grotere woningen, 
meer groen en ruimere straten hebben het aantal inwoners per hectare doen 
afnemen. Het aantal werkenden per hectare industriegebied neemt af als ge-
volg van voortgaande mechanisering en automatisering van de produktie-
processen. Ook de sportbeoefening eist binnen het stedelijk gebied veel 
ruimte. Daarnaast is er de schaalvergroting in de detailhandel en in de on-
derwijsvoorzieningen, waardoor naar een geringer aantal vestigingen grote-
re gemiddelde afstanden moeten worden afgelegd. De industriële schaal-
vergroting werkt mee aan functiescheiding en ruimtelijke scheiding van 
woon- en werkgebieden. De toenemende suburbanisatie heeft, zoals reeds 
opgemerkt, tot een aanzienlijke vergroting van de woon-werkafstanden bin-
nen en buiten de stedelijke gebieden geleid. 

In de zestiger jaren heeft de overheid getracht in dit proces van suburbani-
satie bij te sturen. Het hoofdwegennet was tussen 1960 en 1970 uitgebreid 
van 2600 tot 3200 km, de secundaire wegen van 2300 tot 3800 km. Het spoor-
wegennet werd in deze periode 100 km korter. Op grond van nieuwe inzich-
ten vroeg men zich af of het gezien de ruimtelijke en milieuaspecten wel 
wenselijk en mogelijk zou zijn het wegennet op grote schaal verder uitte 
bouwen. In de Tweede nota over de ruimtelijke ordening (1965) werd gecon-
stateerd dat de voortgaande eenzijdige ontwikkeling van het personenver-
voer strijdig was met een aantal doelstellingen op het gebied van de ruimte-
lijke ordening en het algemeen welzijn. De samenhang tussen ruimtelijk be-
leid en het verkeers- en vervoerbeleid werd onderstreept, onder andere door 
de aanwezige raillijnen als structuurbepalend element in de ruimtelijke orde-
ning te beschouwen. Hiermede zou richting gegeven kunnen worden aan de 
gebundelde deconcentratie en een open houden van bestaande landelijke 
gebieden. Een algehele verstedelijking en het ontstaan van zeer grote, ver-
spreid gebouwde, stedelijke kernen moest daarmee worden voorkomen. 

De feitelijke ontwikkeling sinds 1966 heeft niet tot de gewenste ruimtelijke 
structuur geleid. Nog vóórdat wegverbindingen tot stand waren gekomen 
zien we reeds een grote uitbouw van een aantal suburbane stedelijke gebie-
den. Het grote aantal jaarlijks te bouwen woningen is hierbij een factor van 
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doorslaggevende betekenis gebleken. Het gebrek aan planologisch instru-
mentarium om aan ongewenste ontwikkelingen een halt te kunnen toeroe-
pen, was er de oorzaak van dat na de bouw van weg- en oeververbindingen 
naar bepaalde suburbane gebieden deze ongewenste ontwikkeling alleen 
nog maar werd versterkt. 

A.3.2. Hef leefmilieu in de steden 

Het sterk gegroeide autoverkeer heeft een belangrijke invloed gehad (en 
heeft die nog steeds) op het functioneren van de steden en de stedelijke een-
tra in het bijzonder. Het ruimtebeslag van de infrastructuur voor het rijdende 
verkeer en van parkeerplaatsen kan in de oude binnensteden oplopen tot 
20% en in de ruimer opgezette buitenwijken zelfs tot 40%. Dit grote ruimte-
beslag voor verkeersdoeleinden heeft geleid tot een verdringing van andere 
functies, mede omdat de ruimte in de meeste stedelijke gebieden beperkt en 
derhalve schaars is. 

Drukke verkeerswegen en vrije banen voor openbaar vervoer werken 
vooral in de oudere stadsdelen vaak als een barrière. Buurten worden hier-
door soms in tweeën gedeeld of stadsdelen van elkaar gescheiden, waar-
door de onderlinge communicatie sterk wordt bemoeilijkt. 

De auto heeft de leefbaarheid in vele woonwijken sterk benadeeld. Het 
gaat hierbij met name om die woonwijken waarbij geen rekening gehouden 
is (kunnen) worden met de ontwikkeling van het autoverkeer. 

Van de invloeden die de auto op de leefbaarheid in de steden heeft, kun-
nen met name genoemd worden. 

veiligheid 
Het gebrek aan veiligheid in het bijzonder voor de voetganger en het lang-

zame verkeer; 

geluidhinder 
Het grootste gedeelte van de situaties met overmatige geluidhinder ten 

gevolge van het wegverkeer is gelegen in de steden; 

parkeerhinder 
Het parkeren in woongebieden maakt nevenfuncties van het wonen, zoals 

bij voorbeeld het spelen door kinderen, vaak onmogelijk. Ook treedt hier-
door visuele hinder op; 

andere milieuverontreiniging 
Door het gemotoriseerd verkeer treedt naast geluidhinder ook luchtver-

ontreiniging en trillingshinder op. 

Het tegemoet komen aan de sterk toegenomen vraag naar verkeersinfra-
structuur in de steden heeft geleid tot opoffering van woonstraten aan het 
doorgaande verkeer, het maken van doorbraken voor het autoverkeer, het 
opofferen van groen voor te parkeren auto's zonder dat hierbij altijd in vol-
doende mate rekening is gehouden met de negatieve aspecten van deze ont-
wikkelingen. 

A.4. Het keuzeproces van de verkeersdeelnemer en de invloed van de 
overheid daarop 

A.4.1. Hef keuzeproces van de verkeersdeelnemer 

De ontwikkeling van de mobiliteit neemt toe als gevolg van krachtige ont-
wikkelingen binnen ons maatschappelijk bestel. We hebben in wezen met 
een ontwikkeling te maken waarbij bepaalde verworvenheden doordringen 
tot grote lagen van de bevolking. Een toenemende mobiliteit is daar één van, 
de vrijheid om de verplaatsingsbehoefte op eigen wijze te bevredigen een 
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andere. Daarbij bepaalt de mens zelf in belangrijke mate zijn verplaatsings-
gedrag en dus ook zijn verplaatsingspatroon. 

De meeste verplaatsingen zijn geen doel op zich zelf maar maken deel uit 
van een totale activiteit, bij voorbeeld het werken op een andere plaats dan 
waar men woont of het vervoer van goederen als onderdeel van een produk-
tieproces. Zij kunnen in die gevallen niet los worden gezien van die totale ac-
tiviteit. Verplaatsingen die doel op zich zelf zijn en dus een zelfstandige acti-
viteit vormen maken slechts een klein, maar door hun concentratie toch vaak 
niet onbelangrijk deel uit van alle verplaatsingen. Zij zullen meestentijds 
voorkomen op zon- en feestdagen en verplaatsingen in de recreatieve sfeer 
betreffen. 

In het keuzeproces van de verkeersdeelnemer (en ook bij de verlader van 
goederen) spelen uiteraard het nut van de verplaatsing en de offers, die men 
daarvoor aan moeite en geld, gezien in het kader van die totale activiteit, 
moet opbrengen, een rol. Deze activiteit wordt aan de ene kant gestimuleerd 
door de behoefte aan verplaatsing als een resultaat van sociale en economi-
sche krachten zoals de verdere ontplooiing, het onderhouden van sociale 
contacten en het handhaven en vergroten van materiële welvaart; aan de 
andere kant zijn er de beperkingen en randvoorwaarden die een individu er-
vaart bij het streven naar bevrediging van de hiervoor vermelde behoefte. 
Deze beperkingen en randvoorwaarden hebben te maken met de mogelijk-
heden die een individu heeft, de moeite, die een verplaatsing vraagt in tijd 
en krachtsinspanning en het geldoffer. 

Het keuzeproces bij het verkeer en vervoer wordt ten dele bepaald door 
beslissingen op lange termijn, zoals vestigingsplaats van bedrijven en de 
keuze van de woon- en werkplaats door personen. Vele verplaatsingen ken-
nen nl. een regelmatig patroon, bij voorbeeld de woon-werkverplaatsingen, 
waardoor na de eerste afweging vrij automatisch een stabiele vervoermid-
del-, tijdstip- en routekeuze ontstaat, zolang geen ingrijpende wijzigingen 
optreden in de factoren, die bij de eerste afweging rol speelden. In dergelijke 
gevallen heeft de afweging van nut tegen tijd, moeite en kosten een lange 
termijn-, dat wil zeggen in dit geval een jaren-durend-karakter. 

Gedeeltelijk spelen ook de beslissingen op middellange termijn een rol, 
zoals de keuze van een toelevering door bepaalde bedrijven en het al of niet 
aanschaffen van een auto door personen of gezinnen. In veel gevallen, bij 
voorbeeld strandbezoek, komt de afweging van nut tegen tijd, moeite en 
kosten echter kort voor de verplaatsing tot stand en heeft deze dus een kor-
te-termijn-karakter. 

Deze lange(re) en korte termijnaspecten en de afweging van offers en nut 
in een groter geheel, alsmede het grote aantal individuele verplaatsingen, 
veroorzaken in belangrijke mate de complexiteit van de problematiek van 
verkeer en vervoer. De persoonlijke beleving en waardering, dat wil zeggen 
de onderlinge afweging van offer en nut, van een al of niet dagelijks af te leg-
gen afstand zal van persoon tot persoon verschillen. Het verplaatsingspa-
troon wordt sterk beïnvloed door persoonlijke omstandigheden als leeftijd, 
geslacht, inkomen, opleiding, belangstellingssfeer, gezin, woonplaats, werk-
plaats. Ten dele is van een wisselwerking sprake, de keuze van woon- en 
werkplaats wordt mede bepaald door de vervoermogelijkheden. Bij per-
soonlijke verplaatsingen bepalen vaak niet-rationele overwegingen de keuze 
van een vervoerwijze. In de bedrijfssfeer, in het bijzonder bij goederenver-
voer, zullen overwegend rationele motieven, onder andere ten aanzien van 
kwaliteit van het vervoer in de meest ruime zin, een rol spelen. Dit laatste 
kan zowel een maximum aan vervoerkwaliteit inhouden als een minimum 
aan vervoerkosten of elke tussenvorm, afhankelijk van de plaats van het be-
treffende vervoer in het produktieproces en de aard van de te vervoeren 
goederen. 

Wat aard en omvang van de vervoerbehoefte betreft is er een grote vari-
abiliteit. Naar aard van de vervoerbehoefte is er een zekere mate van onder-
linge uitwisselbaarheid tussen vervoermiddelen, maar ook tussen bestenv 
mingen, routes en het tijdstip waarop een rit wordt gemaakt, mogelijk. 
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In het keuzeproces wordt door de verkeersdeelnemer het nut van de ver-
plaatsing voor reiziger en verlader afgewogen tegen de kwaliteit van de ver-
binding als samengestelde factor van tijdsduur, comfort, inspanning en 
de kosten als geldelijk offer. 

Het nut van de verplaatsing voor reiziger en verlader 

Het nut van de verplaatsing vloeit voort uit de behoefte om activiteiten, die 
niet ter plekke verricht kunnen worden, elders te bedrijven. Het is de wens of 
de noodzaak voor iemand om te werken, zich te ontwikkelen, te winkelen, te 
recreëren maar ook het leggen van sociale contacten met familie en vrien-
den of het deelnemen aan een vergadering, die zorgt dat men zich ver-
plaatst. De verplaatsingsbehoefte van het individu wordt dan ook voor een 
belangrijk deel bepaald door het nut dat een activiteit voor hem of haar heeft 
en die op de plaats van bestemming bedreven kan worden. De beleving van 
dit nut ligt echter niet éénduidig vast en verschilt bovendien van persoon tot 
persoon en van tijd tot tijd. Nut wordt niet alleen in economische zin erva-
ren maar bij individuen vooral ook in sociaal-psychische zin. Ook culturele 
waarden en strevingen op het gebied van zelfontplooiing, vakantie, leefonv 
standigheden en sociale contacten bepalen mede en in belangrijke mate de 
beleving van het nut en daardoor ook de intensiteit van de verplaatsingsbe-
hoefte. Deze behoefte kent in de meeste gevallen een duidelijke emotionele 
lading vooral waar het de verplaatsingsbehoefte betreft die niet door regel-
matigheid (zoals dit optreedt bij woon-werk, woon-school verkeer) in een 
traditioneel regiem geplaatst worden. 

Het nut van een verplaatsing of een vervoerhandeling voor verladers is 
gelegen in het feit, dat goederen op de ene plaats een betere aanwending 
dan wel een hogere waarde hebben, dan op de andere. 

De kwaliteit van de verbinding als samengestelde factor van tijdsduur, 
comfort en inspanning 

De kwaliteit van een verbinding wordt gemeten in de moeite, die de be-
trokkene zich moet getroosten bij, alswel de tijd benodigd voor een verplaat-
sing. In het bijzonder bij het personenvervoer spelen individuele moeite of 
fysieke inspanning, comfort en ook het feit dat de voor de verplaatsing be-
schikbare tijd voor een ieder beperkt is, een belangrijke rol in het keuzepro-
ces. 

Indien, afgezien van de invloed van het geldoffer (zie hierna), de inspan-
ning en/of tijdsduur als te groot wordt ervaren in relatie met het verwachte 
nut van de activiteit (het doel van het verplaatsen), dan zal de betrokkene 
van de verplaatsing afzien, dan wel naar een alternatief zoeken. Als inspan-
ning moet niet alleen fysieke moeite, vermoeienis bij lopen of fietsen en der-
gelijke worden gezien maar ook onlustgevoelens verbonden aan een be-
paalde (soort van) verplaatsing. Een voorbeeld hiervan is het wachten aan 
een halte of het zoeken naar een parkeerplaats; dit kost namelijk niet alleen 
tijd maar wekt vaak ergernis. Lichamelijke en geestelijke inspanning verbon-
den aan een bepaalde verplaatsing wordt subjectief beoordeeld. Een fietsrit 
kan voor de één een lichamelijke belasting betekenen, voor een ander een 
gezonde inspanning. Een grote verkeersdrukte wordt door sommigen als 
boeiend ervaren, maar roept bij anderen geestelijke spanningen op. Voor 
degenen die een verplaatsing bij voorbeeld als ontspanning ondergaan is de 
tijd daaraan besteed uiteraard niet verspild, maar moet wél worden gezien 
als een soort van gedwongen tijdsbesteding. Het tijdoffer zal geringer zijn 
dan bij hen, die de verplaatsingstijd uitsluitend als een offer beschouwen. 
Verplaatsingstijd, daaronder begrepen wachttijden, het zoeken naar een par-
keerplaats, gedeeltelijke loopafstanden, en dergelijke heeft dus geen objec-
tieve waarde. Wel is gebleken dat verplaatsingstijden, die een bepaalde duur 
overschrijden, door nagenoeg iedereen als hinderlijk worden gevoeld. Fysie-
ke beperkingen in de capaciteit van het verkeers- en vervoersysteem (beper-
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king aantal rijstroken of parkeercapaciteit) bepalen mede de omvang van het 
verkeer en dus bij te groot verkeersaanbod de kwaliteit van de verplaatsing 
(filevorming, ergenis en tijdverlies). Door veranderingen in de fysieke com-
ponent van een verbinding is het mogelijk de kwaliteit van de verbinding 
voor de ene verkeersdeelnemer ten koste van de andere te vergroten (vrije 
busbanen, voorrang bij kruisingen voor trams, fietspaden enz). Dergelijke in-
grepen die de kwaliteit van de verbinding veranderen beïnvloeden op zich 
weer de omvang van het verkeer. 

Kwaliteitsoffers spelen mede een rol in het keuzeproces bij het goederen-
vervoer. Als zodanig zijn te noemen de duur van een transport, het tijdstip 
van vertrek en aankomst, de mate van gewisheid van deze duur en deze tijd-
stippen, en de zorg bij in-, uit- en overladen, de verpakkingseisen en de kans 
op breuk of andere schade. 

Het geldoffer 

Naast de kwaliteit van de verbinding speelt ook de financiële consequentie 
van een mogelijke verplaatsing een belangrijke rol in het onderhavige keuze-
proces. De belangrijkste kosten van het verkeers- en vervoersysteem zijn: 

- de kosten van aanleg en onderhoud van infrastructuur; 
- de kosten van exploitatie en onderhoud van de voertuigen; 
- de brandstofkosten; 
- een deel van de overige kosten, die gebruikers van het vervoersysteem 

aan de gemeenschap veroorzaken (politie, gezondheidszorg, aantasting mi-
lieu enz.). 

De wijze waarop deze kosten aan de consument in rekening gebracht wor-
den is afhankelijk van de vervoerwijze en kent zowel een vast bedrag als een 
variabel bedrag (bij voorbeeld kosten per verreden kilometer). Aan deze kos-
tensoorten wordt een verschillend gewicht toegekend bij de beslissing tot 
een verplaatsing. Bij een beslissing over het gebruik van de auto spelen bij 
voorbeeld in feite alleen de variabele kosten een rol. De uitkomst van het 
keuzeproces is niet voor alle individuen dezelfde, ook al vertrekken ze van 
eenzelfde punt met eenzelfde voertuig, om elders eenzelfde activiteit te be-
drijven. Een en ander is namelijk afhankelijk van de sociaal-economische 
status van het individu. De lagere inkomensgroepen zullen meer gewicht 
toekennen aan de factor geld dan de hogere inkomensgroepen. 

A.4.2. De invloed van de overheid op het keuzeproces 

De overheid heeft vier aangrijpingspunten om de ontwikkelingen in het 
verkeer- en vervoerstelsel te beïnvloeden, deze zijn: 

a. ruimtelijke inrichting 
De overheid kan haar invloed aanwenden om een zodanige ordening en 

onderlinge situering van maatschappelijke activiteiten zoals wonen, school-
gaan, werken, recreëren en dergelijke te laten ontstaan, dat de daarbij beho-
rende verplaatsingen zo gering mogelijk zijn; concentratie van activiteiten 
kan het nut van de verplaatsing verhogen. Daarbij kan gedacht worden aan 
menging van functies waardoor wonen dicht bij werken komt en het winke-
len in de buurt kan gebeuren. De onderlinge situering van ruimtelijk geschei-
den activiteiten heeft invloed op de aanleg van de daarbij behorende verbin-
dingsinfrastructuur, zoals wegen, treinverbindingen en dergelijke; omge-
keerd beïnvloedt zoals reeds gezegd het aanwezige verkeer- en vervoerstelsel 
de vestigingsplaats van activiteiten. 

b. hef aanbieden van verkeersinfrastructuur en dienstverlening 
De overheid biedt niet alleen nieuwe infrastructuur aan maar kan ook het 

gebruik van bestaande infrastructuur door middel van verkeersregels en 
verkeersinstallaties beïnvloeden en wel zodanig dat het gebruik daarvan 
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geïntensiveerd dan wel afgeremd wordt, indien dit in de afweging voor het 
welzijn van de gemeenschap nodig geoordeeld wordt. In beide gevallen 
gaat het erom, dat de kwaliteit van de verbinding voor bepaalde vervoerwij-
zen beïnvloed wordt en wel zodanig dat het gebruik ervan leidt tot een ge-
wenst verkeerspatroon. Door toepassing van «traffic management» wordt 
dit verder ondersteund, waarbij de keuze van de vervoerswijze beïnvloed 
kan worden (door vrije busbanen voor openbaar vervoer, aanleg fietspaden, 
car pooling etc). Deze mogelijkheden heeft de overheid in versterkte mate 
bij het aanleggen van nieuwe wegen en railverbindingen. Ook de dienstver-
lening in casu het openbaar vervoer speelt hierbij een rol. Nieuwe vormen 
van openbaar vervoer vooral in rurale gebieden, verdere integratie van het 
openbaar vervoer in stedelijke gebieden, intensivering dan wel afbouw van 
bestaande dienstverleningen zijn mogelijkheden daarbij. 

c. heffingen en tariferingen 
Door heffingen en tariferingen kunnen de kosten van het verplaatsen wor-

den beïnvloed. Bij het openbaar vervoer en andere onderdelen van de over-
heidsdienstverlening kan een tarifering van invloed zijn op de vraag naar 
een vervoermiddel. Ook beïnvloeding van de verhouding tussen variabele 
kosten en vaste kosten zowel als de hoogte van de totale kosten van het (par-
ticuliere) vervoer grijpt in op het keuzeproces van de individuele reiziger of 
verlader. In de gebieden die uit verkeersoogpunt overbelast zijn, kan in be-
ginsel door middel van heffingen een gewenste afwikkeling van het verkeer 
bevorderd worden. 

d. wetgeving en voorlichting 
Door het stellen van voorschriften in de verkeerswetgeving, waardoor te-

vens de inrichting van de ruimte zowel op regionale als op stedelijke schaal 
en buurtniveau wordt beïnvloed, kunnen uitwassen van het verkeers- en ver-
voergebeuren worden voorkomen. Door middel van voorlichting waarbij ge-
dacht kan worden aan verkeersonderwijs, informatie op de radio en televisie 
en door reclamecampagnes en publikaties met betrekking tot het verkeers-
gedrag, kunnen de verschillende componenten van het individuele keuze-
proces bij verkeer en vervoer zonodig extra benadrukt worden. 

A.5. Het huidige verkeers- en vervoerstelsel 

A.5.1. Algemeen 

In de voorgaande paragraaf zijn elementen in het keuzeproces van de bur-
ger om aan het verkeer deel te nemen - en van de overheid - om in de ver-
keers- en ven/oerbehoefte te voorzien - aan een beschouwing onderwor-
pen. In het navolgende wordt beschreven tot welk verkeers- en vervoerpa-
troon al deze individuele beslissingen van de burgerij hebben geleid en wel-
ke voorzieningen de overheid voor dit verkeer en vervoer heeft getroffen. 
Het gaat daarbij om een feitelijke beschrijving van de toestand in de laatste 
10 a 15 jaar. Een evaluatie, een toetsing van dit verkeer- en vervoerstelsel 
aan doelstellingen vindt plaats in bijlage B (par. 2 en 3). 

Achtereenvolgens komen aan de orde het patroon van de personenver-
plaatsingen, het goederenvervoer, de omvang en het gebruik van het lande-
lijk en het stedelijk openbaar vervoer- en wegennet en het goederenvervoer. 

A.5.2. Personenverplaatsingen 

In de historische beschouwing van par. A.2 is de mobiliteitsexplosie van 
de naoorlogse jaren beschreven. Het aantal reizigerskilometers nam toe van 
2^00 kilometer per hoofd van de bevolking in 1950 tot 9000 in 1973! 

Het gemiddeld aantal verplaatsingen per persoon bedroeg in 1966 op 
werkdagen en op zaterdagen 2,8 a 2,9 en op zondagen ongeveer 2 (uitgezon-
derd de korte verplaatsingen te voet). Recente onderzoekingen van de Ned. 
Stichting voor Statistiek geven gemiddeld 3,1 verplaatsingen per persoon 

Tweede Kamer, zitting 1976-1977, 14390, nrs. 1-2 118 



per werkdag. In Arnhem maakte men in 1973 gemiddeld 2,8 verplaats ingen, 
indien men niet de beschikking had over een personenauto, en 3,6 verplaat-
singen per persoon per dag, indien wel een auto beschikbaar was. Voor 
Zaanstad (1974) waren deze cijfers 3,1 resp. 3,7. Soortgel i jke u i tkomsten ga-
ven enquêtes te Wassenaar, Voorschoten en Zoetermeer in 1973'. 

Interessant is te bezien met welk motief men op reis pleegt te gaan. Illus-
tratief is tabel A-6 ont leend aan de resultaten van landeli jk onderzoek en het 
d iagram in f iguur A - 1 , dat de mot ievenverdel ing toont van het verkeer gedu-
rende de dag in enkele voorsteden. Met name blijkt uit de tabel dat op de 
werkdagen van alle ritten ca. 40% worden gemaakt o m te gaan werken of 
naar school te gaan. Uit de f iguur bli jkt dat in de ochtendspits in bedoelde 
voorsteden maximaal 75% van het verkeer behoort tot het woon-werkver-
keer, in de avondspi ts is dit 50 a 60%. 

Tabel A-6. Aantal ritten naar doel van de verplaatsing (in %) 

Motieven COVWL (1966) Profiel v.d. Mobi l i tei t 1974 

werk- zater- zon- gemiddelde gemiddelde 
dag dag dag werkdag weekend-dag 

Woon-werkverkeer 25,7 8,0 3,8 40 5 
Woon-schoolverkeer 16,6 2,8 0,4 

40 5 

Zakelijk verkeer 9,3 5,1 2,6 niet niet 
(werk + privésfeerl opgenomen opqenomen 
Woon-winkel ver keer 17,6 37,4 3,3 24 23 
Overig soc. verkeer 15,2 24,0 53,9 19 39 
Recreatieverkeer 9,0 17,1 29,8 8 23 
Overig verkeer 6,6 5,6 6,2 9 10 

Totaal 100 100 100 100 100 

Bron: Onderzoek Commissie Bevordering 
openbaar vervoer Westen des Lands 1966. 
Stichting Weg: Proefiel v.d. Mobil i teit 1974. 

Figuur A-1 . Verplaatsingsmotieven per periode van een gemiddelde werkdag uit enquêtes 
te Toetermeer, Voorschoten en Wassenaar (1973) 

PROCENTUELE VERDELING VAN HET AANTAL VERPLAATSINGEN OVER OE UREN VAN DE DAG 

20V.-
15V.-
10V. 
5V„ 
0V. J = l 

0 7 6 9 10 11 12 13 11 15 16 17 18 19 20 21 uur 

PROCENTUELE SAMENSTELLING VAN DE VERPLAATSINGSMOTIEVEN OVER DE URE N VAN DE DAG 

1 Uit onderzoeken uitgevoerd door Dwars, 
Heederik en Verhey BV 
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OVERIG - WONEN 

OVERIG - OVERIG 
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Voor het autoverkeer is de ontwikkeling in de verdeling van de reismotie-
ven weergegeven in figuur A-2. 

Figuur A-2 

mld km. 

62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 

Oe km-prestatie van het Nederlandse autopark 
i1960-1973! naar rsismotief 

particulier gebruik (overigi 

zakelijk gebruik 

woon-werkgebruik 

— vakantiegebruik 

1960 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 

Procentuele verdeling van het autogebruik in 
Nederland naar reismotief 

(Bron: CBS, Statistisch Zakboek 1974; voor 1973: drs. A. A. J. van den Broecke: «Het gebruik van 
personenauto's in 1973»!. 

Over de voertuigkeuze geven de volgende gegevens een indruk. 

Tabel A-7. Procentuele samenstelling van woon-werkverplaatsingen naar de wijze van 
vervoer in 1960 en in 1971 ' 

Vervoer per Forensen Niet-forensen Totaal 

1960 1971 1960 1971 

Openbaar vervoer 40,6 19,3 7,8 12,3 
Personenauto 6,7 47,0 16,9 28,2 
Fiets + bromfiets 51,1 22,2 43,5 35,5 
Te voet 1,2 1,9 29,5 19,2 
Andere wijze2 0,4 9,1 2,3 4,9 

Betreft personen met vast werkadres in 
het gehele land. Bron CBS-maandstatistiek 
verkeer en vervoer, voorlopige gegevens 
volkstellingen. 
2 O.a. groepsverkeer. 

Tabel A-8. Procentuele samenstelling van woon-werkverplaatsingen naar de wijze van 
vervoer in 1971, alleen niet-forensen' 

Nederland Amsterdam Rotterdam 's-Gravenhage 

Openbaar vervoer 7,8 27,4 28,6 20,2 
Personenauto 16,9 21,3 24,4 26,0 
Fiets + bromfiets 43,5 28,8 22,1 32,9 
Te voet 29,5 20,2 20,1 18,8 
Andere wijze 2,3 2.3 4,9 2,1 

Bton zie tabel A-7. 
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Van de totale beroepsbevolking met vast werkadres, 4,16 m in , werkte in 
1971 2,60 min (62%) binnen de eigen woongemeente , en 1,56 min er buiten. 
Opval lend is in tabel A-8 het grote percentage (ca 70%) van de niet-forensen, 
die te voet of per (brom)f iets naar hun werk-adres g ingen. 

Ook de voertuigbezetting is van belang als het er o m gaat aantallen ver-
plaatste personen te vertalen in voertu igeenheden. 

Gemiddelde voertuigbezett ing 
94 reizigers per t rein 
13 reizigers per streekbus 
30 a 35 reizigers per stadstram 
13 a 17 reizigers per stadsbus 
1.75 inzittenden per auto 
(1.2 inzittenden per auto in woon-werkverkeer) 
1 bereider per f iets. 

Over welke afstanden verplaatst men zich in het verkeer? Het onderzoek 
van de Commiss ie Openbaar Vervoer Westen des Landsui t 1966 gaf hier-
over de volgende gegevens (hemelsbrede afstanden); 

auto 
65% van de verplaatsingen was minder dan 5 km 
15% tussen de 5 en 10 km 
20% meer dan 10 km (gemiddeld 31 km) 

t ram en bus (lokaal) 
gemiddelde reisafstand 3 km 

streekvervoer 
gemiddelde reisafstand 13 km 

trein 
gemiddelde reisafstand, algemeen 47 km 
gemiddelde reisafstand, woon-werk 21 km 
gemiddelde reisafstand, enkele reis 67 km 
gemiddelde reisafstand, retour 41 km 

In Amsterdam waren de gemiddelde afstanden van interne verplaatsingen 
(binnen de agglomerat ie) in het avondspitsuur (Bron: Voorontwerp ver-
keerscirculatieplan 1976): 

In 1960 In 1975 

Auto 2,7 km 4,4 km 
Tram/bus 5,0 km 5,5 k m ' 
(Brom)fiets 2,2 km 2,8 km 
Totaal 2,7 km 4,0 km 

' Incl. loopafstanden. 

Met betrekking tot de ontwikkel ing van het autobezit toont f iguur A-3 de 
samenhang, die er bli jkens een aantal onderzoekingen bestaat tussen het 
bezit aan eerste auto's en aan tweede en volgende auto's. Als het autobezit 
bij voorbeeld is gestegen tot gemiddeld 1,0 auto per huishouden, dan heeft 
ca. 17% van de huishoudens geen auto, 67% heeft er één en 16% heeft er 
twee of meer. 
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Figuur A-3. Procentuele samenstelling van het autobezit per huishouden naar het 
gemiddelde aantal auto's per huishouding 

Bron: Pailing, Katharine B. and Will iam 
Solesbury: The future proportions of 
non-car owning and multi-car owning 
households. Traff ic engineering and 
control , sept. 1970. 
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Zij , die niet over een auto kunnen of w i l len beschikken, worden doorgaans 
«vervoersarm» genoemd. In het a lgemeen word t wel aangenomen, dat deze 
«vervoersarmen» zich vooral bevinden in de groepen die fysiek (bejaarden, 
minder val iden) dan we l o m wettel i jke redenen (personen beneden 18 jaar) 
niet in staat zijn o m zich zelfstandig per auto te verplaatsen. 

Uit enquêtes en statistieken van de laatste jaren kan echter de conclusie 
worden getrokken, dat tot voor kort in ca. 4 0 % van de Nederlandse huishou-
dens geen auto aanwezig was, terwi j l van de Nederlanders in de leefti jds-
groep 16 t /m 69 jaar 40 a 50% geen auto heeft of er over kan beschikken. 

Deze groep is derhalve aangewezen op andere wi jzen van verplaatsing, te 
we ten : lopen, (brom)f ietsen en openbaar vervoer. Het lopen en f ietsen biedt 
voor een groot deel van deze groep vaak geen goed alternatief vanwege de 
grotere afstanden, de verkeersonvei l igheid of hun fysieke condit ie. Voor 
grote bevolk ingsgroepen bli jft derhalve het openbaar vervoer erg belangri jk. 

A.5.3. Het goederenvervoer in de periode 1960 t/m 1974 

De ontwikkeling van de vervoermarkt 

Het totale binnenlands en grensoverschr i jdend goederenvervoer van en 
naar Nederland heeft in de beschouwde per iode een bijzonder grote v lucht 
genomen. Het binnenlands goederenvervoer steeg met circa 70%, terwi j l 
het grensoverschr i jdend goederenvervoer zelfs verdubbelde. 

Tabel A-9. Indexcijfers vervoerd gewicht goederenvervoer (1960=1001 

Vervoersectoi Binnenlands vervoer Grensoverschrijdenr vervoer 

1965 1970 1974 1965 1970 1974 

Binnenvaart 
Railvervoer 
Wegvervoei 

133 
96 

147 

149 
71 

175 

139 
42 

190 

127 
112 
144 

163 
138 
266 

194 
92 

429 

Totaal vervoer 140 162 168 126 169 201 

Bron: CBS. 
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Opvallend is de sterke stijging van het wegvervoer, vooral in het grens-
overschrijdend vervoer waar een verviervoudiging van 1960 op 1974 optrad. 
Ook in de binnenvaart viel een sterke stijging te constateren, eveneens met 
de grootste expansie bij het grensoverschrijdend vervoer. De daling in het 
binnenlands vervoer per spoor gedurende de gehele periode is hoofdzake-
lijk toe te schrijven aan de afnemende betekenis van vaste brandstoffen en 
het daardoor nagenoeg wegvallende kolenvervoer. De NS heeft deze struc-
turele achteruitgang niet door ander vervoer kunnen compenseren. De her-
structurering van het goederenvervoer bij NS, ter verbetering van de finan-
ciële resultaten, ging onder andere gepaard met sluiting van circa 300 laad-
en losplaatsen en het afstoten van stukgoederenvervoer naar van Gend en 
Loos. Hierdoor is het vervoervolume van de spoorwegen in de laatste jaren 
negatief beïnvloed. 

De ontwikkeling van het totale binnenlandse vervoer heeft ongeveer gelij-
ke tred gehouden met de economische expansie in Nederland. Van een vol-
ledige parallelliteit is echter geen sprake, zo blijft na 1965 de stijging van het 
vervoer achter bij de stijging van de produktie. 

Ten aanzien van het totale vervoervolume in het grensoverschrijdend ver-
voer bleek dat de ontwikkeling in het vervoer tot 1963 ongeveer parallel ver-
liep met de ontwikkeling van de industriële produktie binnen de EG. Na dat 
jaar was er sprake van een sterkere stijging van het grensoverschrijdend ver-
voer. 

Zoals uit tabel A-10 blijkt heeft het wegvervoer zijn grootste relatieve bete-
kenis in het binnenlands vervoer. Ondanks de verviervoudiging van het ver-
voerde gewicht in het grensoverschrijdend vervoer in de periode 1960-1974 
was het aandeel van het wegvervoer daarin in 1974 nog slechts 21%. 

Tabel A-10. Aandeel van de verschillende vervoersectoren, 1960 t/m 1974 

Vervoersector 
goederenvervoer 

Binnenl ands vervoer Grensoversch rijdend vervoer Vervoersector 
goederenvervoer 

1960 1965 1970 1974 1960 1965 1970 1974 

Binnenvaart 
Railvervoer 
Wegvervoer 

25 
6 

69 

23 
4 

73 

23 
3 

74 

20 
2 

78 

74 
16 
10 

75 
14 
11 

71 
13 
16 

72 
7 

21 

Totaal 100 10O 100 100 100 100 100 100 

De sterke positie van het wegvervoer op de binnenlandse markt houdt ver-
band met de relatief korte vervoerafstand waarover het grootste deel van 
het binnenlandse vervoer plaatsvindt. Het wegvervoer is daarbij duidelijk in 
het voordeel in verband met het ontbreken van voor- en natransportkosten, 
maar ook door een grotere transportsnelheid. Op langere afstanden - het 
grensoverschrijdend vervoer - heeft de binnenvaart, maar ook het railver-
voer een groter vervoeraandeel dan op de binnenlandse trajecten. De terug-
gang in het railvervoer kwam hierboven reeds ter sprake. 

De relatief grote betekenis van de binnenvaart in het grensoverschrijdend 
vervoer houdt uiteraard verband met de aard van de goederenstromen als-
mede met de ter beschikking staande goede infrastructuur. De ligging van 
de Nederlandse havens aan de toegangsweg te water van een belangrijk 
deel van Europa biedt grote mogelijkheden voor het massale vervoer per 
binnenschip. 

In het algemeen kan worden gesteld, dat tot de jaren zeventig het capaci-
teitsbeslag in het beroepsgoederenvervoer over de weg niet ongunstig was 
voor de vervoermarkt. Als gevolg van een vermindering van de groei van de 
industriële produktie, zoals deze zich op het eind van de zestiger jaren begon 
voor te doen, werd de verhouding tussen beschikbare en benodigde capaci-
teit ongunstiger. 
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In de loop van 1974 bleek de vertraagde groei van de industriële produktie 
te hebben plaats gemaakt voor een daling met alle gevolgen van dien voor 
het ladingaanbod. Uit berekeningen van de Commissie Vervoervergunnin-
gen bleek bij voorbeeld dat er in 1974 in het binnenlands ongeregeld vervoer 
sprake was van een overcapaciteit aan laadvermogen van 79 000 ton en in 
1976 van 100 000 ton. 

Niet elke overcapaciteit behoeft als schadelijk te worden bestempeld voor 
de vervoermarkt, een zekere reserve-capaciteit is voor een normale bedrijfs-
uitoefening noodzakelijk. De genoemde overcapaciteit omvat echter een niet 
onbelangrijk begin van schadelijke overcapaciteit en kan een rampzalige 
ontwikkeling inleiden. Ten einde dit te voorkomen werd door de overheid in 
augustus 1976 voor de sector van het ongeregeld vervoer een algehele ton-
nagestop afgekondigd. 

De rentabiliteit in het beroepsgoederenvervoer over de weg is gedurende 
de afgelopen jaren niet onaanzienlijk gedaald. Ten dele als gevolg van de da-
ling van het vrachtprijzenniveau, maar ook door de sterke stijging van de 
loonkosten. Voor wat het binnenlands vervoer betreft komt daar nog bij dat 
als gevolg van het huidige prijsbeleid van de Regering een integrale doorbe-
rekening van opgetreden kostenstijgingen in de vrachtprijzen van het ver-
voer niet mogelijk is. Ook is compensatie van kostenstijgingen door produk-
tiviteitsverbetering niet langer mogelijk. De produktiviteitsstijging in het 
wegvervoer kwam in het begin van de jaren zeventig tot stilstand, onder 
meer door het invoeren van allerlei maatregelen op het gebied van afmetin-
gen en gewichten van vrachtauto's, snelheid, enz., maar ook doordat de 
laad- en lostechniek veelal niet verder kan worden geperfectioneerd. 

Vervoer en overslag van gevaarlijke stoffen 

Verplaatsingen van goederen per vrachtauto, trein of binnenschip bren-
gen risico's met zich. Het vervoer van gevaarlijke stoffen brengt extra risico's 
mee; gevaarlijke stoffen kunnen namelijk schade aan personen en/of goede-
ren veroorzaken als gevolg van explosie, brand, vergiftiging, enz. Omdat het 
risico dat de gevaarlijke stoffen meebrengen per stof (groep) verschilt, zijn 
de stoffen in de wetgeving op de gevaarlijke stoffen onderverdeeld in klas-
sen naar enerzijds de typische gevareneigenschappen en anderzijds de wijze 
waarop deze stoffen mogen worden vervoerd. 

Veel risico's zouden kunnen worden vermeden door het vervoer van de 
gevaarlijkste stoffen te verbieden dan wel zodanig hoge eisen bij het vervoer 
te stellen dat het onaantrekkelijk wordt deze stoffen te vervoeren. Allerlei ge-
vaarlijke stoffen zijn evenwel van wezenlijk belang voor maatschappelijk be-
langrijke produktieprocessen. Door de vervoermogelijkheden van deze stof-
fen te beperken en aan strakke voorwaarden te verbinden dienen de ver-
schillende belangen met elkaar in evenwicht te worden gebracht. 

Evenals voor andere goederen is het vervoer van gevaarlijke stoffen vaak 
een internationale aangelegenheid. Het van kracht worden van steeds maar 
andere voorschriften bij overschrijding van de landsgrenzen zou een chaos 
ten gevolge hebben voor een land als Nederland met zijn internationaal ge-
oriënteerde vervoer en dito industriële centra zoals Rijnmond. lnternationali-
sering en internationale harmonisering van de betreffende voorschriften is 
dan ook van groot belang. In het internationale overleg wordt hier door Ne-
derland voortdurend op aangedrongen. Met name zal in de toekomst ge-
werkt worden aan de harmonisering van de vervoervoorschriften voor het 
vervoer over zee enerzijds en het «inland transport» anderzijds. 

Tot nu toe is het niet mogelijk gebleken de relatieve veiligheid van de ene 
vervoertak ten opzichte van de andere in algemene zin te bepalen. De indruk 
bestaat dat in concreto slechts per relatie een gefundeerd oordeel mogelijk 
is. 

Het aantal gevaarlijke stoffen neemt nog voortdurend toe. Het herkennen 
van de stof als zodanig en deze in te delen in de juiste gevarenklasse met de 
daaraan voor het vervoer gestelde veiligheidseisen vraagt voortdurende 
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waakzaamheid, teneinde de risico's te verminderen en onnodige risico's te 
vermijden. 

Beperking van de behoefte aan vervoer van gevaarlijke stoffen is mogelijk 
door concentratie van produktie en verwerking. Uiteraard kunnen daarmee 
andere risico's gepaard gaan. Bij vestiging van industrieën of verwerkings-
eenheden zouden de vóór- en nadelen verbonden aan de daarbij te verwach 
ten vervoerstromen van gevaarlijke stoffen zorgvuldig moeten worden atge 
wogen tegen de vóór- en nadelen voor de gemeenschap van concentratie 
van produktie en verwerking. Op dat moment kunnen de economische over-
wegingen van de betrokken ondernemers worden geconfronteerd met de 
maatschappelijke overwegingen en wenselijkheden ten aanzien van produk 
tie, opslag, overslag en vervoer van gevaarlijke stoffen. 

Hef goederenvervoer over de weg 

De bedrijfstak goederenvervoer over de weg is tamelijk heterogeen. Bij de 
transporttelling in 1970 had rond 64% van de desbetreffende ondernemin-
gen minder dan 10 werkzame personen, ruim 2% meer dan 100. Bijna 42% 
van deze ondernemingen had een omzet van 200 000 gld. of minder, en 
2'/2% van 5 min. gld. of meer. 

Er is sprake van een groot aantal deelmarkten met grote verschillen in 
vraag en aanbod van vervoerdiensten. Het wegvervoer heeft voorts betrek-
king op een zeer uiteenlopend goederenpakket. Er is een diversiteit aan acti-
viteiten, zowel voor wat betreft het materieel (bij voorbeeld tank-, kipper, 
isothermvervoer, enz.) als naar gebied (plaatselijk, regionaal, lange-afstand 
vervoer). 

Formeel is er een onderscheid te maken tussen beroeps- en eigenvervoer; 
het beroepsvervoer valt uiteen in geregeld en ongeregeld vervoer, waarbij 
het laatste het belangrijkste is. 

Tabel A-11. Goederenvervoer over de weg met Nederlandse vrachtauto's 

Sector Vervoerd gewicht Vervoerprestatie 

min. ton % mld. tonkm % 

Binnenlands vervoer in 1974 329,6 100 15,6 100 
ongeregeld beroepsvervoer 193,7 59 10,3 66 
geregeld beroepsvervoer 7,4 2 0,4 2 
eigenvervoer 128,5 39 5,0 32 

Grensoverschr. vervoer in 1974 
beroepsvervoer 26,2 
eigen vervoer 3,4 

In 1974 was slechts 8% van het totale gewicht aan vervoer met Neder-
landse vrachtauto's grensoverschrijdend. 

61 % van het in het binnenland vervoerde gewicht kwam voor rekening 
van het beroepsvervoer, circa 2h daarvan werd over afstanden van minder 
dan 50 km vervoerd. Voor ongeregeld vervoer was de gemiddelde afstand 
53 km, voor af haal- en besteldiensten 12 km, daarentegen voor vrachtauto-
diensten in het geregelde vervoer 74 km. De gemiddelde gewichten bedroe-
gen resp. 10, 2,5en 4ton. 

In het eigen vervoer binnen Nederland was 70% over een afstand van 
minder dan 50 km, het gemiddeld vervoerde gewicht 2,5 ton. 

Voor het wegvervoer zijn bouwmaterialen veruit het belangrijkste naar 
vervoerd gewicht. Daarna komt de voedingssector, landbouwprodukten en 
andere voedingsprodukten. 
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Tabel A 12. Met Nederlandse vrachtauto's vervoerde goederensoorten, 1974 

Goederensoort Binnenland Grensoverschrijdend 
(percentages) 

beroeps- eigen gelost geladen 
vervoer vervoer 

Landbouwprodukten 10 8 8 21 
Andere voedingsprodukten 12 24 12 19 
Vaste brandstoffen - - 3 -
Aardol ieproduk ten 5 10 1 3 
Ertsen, metaalresiduen - 1 - 2 
Metalen, halffabr. metaal 3 1 9 6 
Ruwe mineralen en fabrikaten. 
bouwmaterialen 45 33 33 12 
Meststoffen 1 2 - 1 
Chemische produkten 4 10 13 20 
Overige goederen 20 11 21 16 

Totaal 100 100 100 100 

In 1974 verzorgden 10 325 ondernemingen beroepsvervoer. 1200 hadden 
een vergunning voor geregelde vervoerdienst, 10 404 voor ongeregeld ver-
voer. Hun totale wagenpark was 50 669 voertuigen. 

50% van deze bedrijven hadden minder dan 3 vrachtauto's en slechts 14% 
van genoemd wagenpark met 12% van het vergund laadvermogen. Slechts 
20% van de bedrijven had 6 of meer vrachtauto's in bedrijf, hun wagenpark 
was 65% van het totaal, met een vergund laadvermogen van rond 70% van 
het totaal. 

In het binnenlandse beroepsvervoer neemt het ongeregeld vervoer een 
sterk overheersende positie in. 

Circa 50 000 ondernemingen hielden zich in 1974 bezig met eigen vervoer; 
hun wagenpark was rond 105 000 in aantal, waarvan de helft met een laad-
vermogen van minder dan 1,5 ton. 

Als globale indicatie over het gebruik dat het goederenvervoer maakt van 
de voor interlokaal vervoer beschikbare infrastructuur diene, dat van het 
aantal voertuigkilometers op autosnelwegen ca. 17% wordt afgelegd door 
vrachtauto's. 

Het goederenvervoer per binnenschip 

De binnenvaartmarkt is minder heterogeen van karakter dan die van het 
wegvervoer. Formeel is er een onderscheid mogelijk tussen beroeps- en ei-
gen vervoer, echter wordt eigen vervoer ook verricht met schepen die de 
verlader niet in eigendom heeft maar huurt van derden. Voorts is het moge-
lijk bij dochtermaatschappijen het vervoer van de moedermaatschappij te 
vermengen met vervoer van derden. In het grensoverschrijdend vervoer is 
het eigen vervoer met eigen schepen niet te scheiden van het beroepsver-
voer. 

Bij binnenvaart is ook geen werkelijke scheiding tussen binnenlands en 
grensoverschrijdend vervoer. Circa de helft van de Nederlandse binnenvloot 
wordt zowel voor binnenlands als grensoverschrijdend vervoer ingezet. 

In de binnenvaart worden in hoofdzaak massagoederen vervoerd, zodat 
minder dan bij het wegvervoer aanleiding is tot differentiatie naar type-ma-
terieel als naar wijze van vervoerafwikkeling. 

Het leeuwedeel van de ondernemingen met hoofdactiviteit binnenvaart, 
namelijk bijna 96%, heeft minder dan 10 werkzame personen. 94% van de 
bedrijven heeft een omzet van 200 000 gld. of minder. 
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Tabel A-13. Goederenvervoer Nederlandse binnenvaartvloot in 1974 

Sector Vervoerd gewicht Vervoerprestatie 

min. ton % min. tonkm % 

Binnenlands vervoer 85,9 7 387 
beroepsvervoer 38,2 3 945 

wilde vaart 19,2 11 2656 8 
bijzonder vervoer 16,5 10 1189 4 
beurtvaart 0,5 0 31 0 

• campagnevaart 2,1 1 69 0 
eigen vervoer 34,8 20 2 4 1 5 7 
tankvaart 12,9 7 1 028 3 
Grensoverschr. vervoer 90,6 51 26 969 ' 78 
Binnenl. + grensoverschr.v. 176,5 100 34 356 100 

' Waarvan in Nederland 13 743 min. tonkm 

Van de 73 min . ton gewicht aan droge lading binnen Nederland kwam 
52% voor rekening van het beroepsvervoer, gemeten naar vervoerprestat ie 
62%. De gemiddelde afstand hierbi j bedroeg voor het beroepsvervoer 103 
km, voor het eigen vervoer 71 km. 

Tabel A-14. In de binnenvaart vervoerde goederensoorten, 1974 

Goederensoort Binnenland Grensoverschrijdend 
(percentage) 

gelost geladen 

Landbouwprodukten 
Andere voedingsprodukten 
Vaste brandstoffen 
Aardolie en aardolieprodukten 
Ertsen, metaalresiduen 
Metaal en halffabr. metaal 
Ruwe mineralen en fabrikaten, 
bouwmaterialen 
Meststoffen 
Chemische produkten 
Overige goederen 

7 7 5 
6 4 7 
~ 12 5 

12 4 20 
1 1 45 
1 10 3 

67 52 5 
3 2 5 
2 5 4 
1 3 3 

Totaal 100 100 100 

In 1974 hielden 4720 ondernemingen zich met de binnenlandse vaart be-
zig, 4730 met grensoverschr i jdend vervoer. Deze ondernemingen beschikten 
over resp. 6041 en 6375 schepen, met resp. 2,9 en 4,3 min . ton laadvermo-
gen. 

De 53 tankvaartbedri jven bezaten 327 schepen in dat jaar met een totaal 
aan laadvermogen van 0,3 min . ton . 

Het goederenvervoer per trein 

In 1974 werd 16,2 min. ton aan goederen per trein vervoerd, waarvan 42% 
binnenlands vervoer. De gemiddelde vervoerafstand in het b innenland be-
droeg 180 km. 

Tabel A-15. Goederenvervoer per trein in 1974 

Sector Vervoerd gew icht in Vervoerprestatie in 

min. ton % min. tonkm % 

Binnenlands ' ./ervoer 6,8 42 1063 32 
wagenladi ngen 5,9 36 
stukgoed 0,9 6 

Grensoversch r. vervoer 9,4 58 2307' 68 

' Waarvan op Nederlands grondgebied 
142 min. tonkm. 

Tweede Kamer, zitt ing 1976-1977, 14390, nrs. 1-2 127 



Aardolie (produkten) maakt yU uit van het goederenvervoer per trein in het 
binnenland. In het grensoverschrijdend vervoer maken vooral vaste brand-
stoffen, ertsen en metaalresiduen een belangrijk deel uit. Chemische pro-
dukten zijn zowel in binnenlands als grensoverschrijdend vervoer een be-
langrijke categorie. 

Tabel A-16. Met de spoorwegen vervoerde goederensoorten in 1974 

Goederensoort Binnenland Grensoverschrijdend 
(percentages) 

gel ost gel; 

L.andbouwprodukten 8 12 6 
Andere voedingsprodukten 1 4 3 
Vaste brandstoflen 4 28 9 
Aardol ie (produkten) 25 1 4 
Ertsen, metaalresiduen 4 2 47 
Metaal, halffabrik. metaal 3 12 7 
Ruwe mineralen en fabrikaten. 
bouwmaterialen 6 7 3 
Meststoffen 10 1 1 
Chemische produkten 15 14 16 
Overige goederen 24 19 4 

Voor het goederenvervoer beschikte de NS in 1974 over 15 334 goederen-
wagons, met een totaal laadvermogen van 440 000 ton. 

A.5.4. De spoorwegen, het net en het reizigersvervoer 

Railnet 

De lengte van het huidige spoorwegnet bedraagt 2832 km, daarvan is 1719 
km geëlectrificeerd. Per 1 januari 1975 waren er 329 stations voor reizigers-
vervoer, zodat de gemiddelde afstand tussen de stations bedraagt circa 71/2 
km. 

Gedurende een lange tijd heeft het spoorwegnet zich gekenmerkt door 
een structuur die beantwoordde aan de doelstelling: het scheppen van 
transportmogelijkheden tussen de belangrijkste steden van het land op een 
kostendekkende wijze. Op grond van die lange tijd geldende doelstelling 
was er nauwelijks aanleiding het reeds uitgebreide netwerk nog verder uit te 
bouwen. De ruimtelijke ontwikkelingen in ons land hielden lange tijd nauwe-
lijks rekening met de functie die het spoorwegnet daarin kan vervullen. Pas 
de laatste tien a vijftien jaar is men zich in toenemende mate bewust gewor-
den van de mogelijkheden die spoorwegen bieden voor de ontsluiting en lo-
katie van nieuwe stedelijke gebieden en derhalve als structuurbepalend ele-
ment in ruimtelijke en stedelijke ontwikkelingen. 

De zich wijzigende structuur van het spoorwegnet blijkt onder andere uit 
de opening van 27 voornamelijk «voorstads»-stations in de periode 1969 t/m 
1975. Daarentegen werden in de daaraan voorafgaande periode van 1963 
t/m 1968 slechts 5 stations opengesteld. Ondanks de toename van het aantal 
voorstadstations zijn relatief niet meer mensen binnen de invloedsfeer 
(volgens NS een gebied met een straal van 2 km rond een station) van een 
station komen te wonen (althans niet tot 1972). Dit is een gevolg van de ver-
dunning die zowel bij het wonen als binnen de gezinnen in de oudere stads-
delen is waar te nemen. Zowel in 1961 als in 1971 bleek 46% van de bevol-
king binnen de genoemde invloedsfeer te wonen. Absoluut gezien is er een 
toeneming binnen deze sfeer van 700 000 inwoners. Er is wel sprake van eni-
ge verschillen in ontwikkeling tussen de provincies, dit geldt met name voor 
Utrecht (relatief 5% meer inwoners binnen de invloedsfeer) en 
Noord-Holland (een relatieve afneming van 7%). 
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Te voet 32 
Per fiets of bromfiets 20 
Per auto 13 
Per bus, tram of taxi 35 

De karakteristieken van dienstverlening, frequenties en lijnvoering van in-
tercity-, snel- en stoptreinen, verschillen tussen de traditionele stations en de 
recent geopende «voorstad» stations. Ook in de wijze van voortransport 
van de reizigers is voor de beide soorten stations een verschil te constate-
ren: 

Tabel A-17. Voortransport bij «traditionele» en bij «voorstad»stations 

Voortransport in % «traditioneel» «voorstad» 
omstreeks 1972 station station 

62 
24 

7 
7 

Ontwikkeling reizigersvervoer 

In onderstaande tabel is een overzicht gegeven van de ontwikkeling van 
het personenvervoer door de NS. De totale omvang van het aantal reizigers-
kilometers blijkt tussen 1960 en 1975 weinig veranderd te zijn: na een daling 
rond 1968 is het aantal reizigerskilometers nu 10% hoger dan 15 jaargele-
den. Het aantal reizen is met 10% afgenomen, de gemiddelde reislengte 
moet dan gestegen zijn en wel van 40 km per reis in 1960 tot 48 km per reis in 
1975. 

Het aantal reizigerskilometers in 1975 was als volgt opgebouwd: 

enkelereizen/retours 5195mln . 
abonnementen 1530 min. 
internationaal vervoer 478 min. 
overig vervoer 1298 min. 

totaal 8501 min. 

Het verloop van de trajectbelasting over een aantal snedes en cordons tus-
sen 1960 en 1974 is vermeld in paragraaf A.5.5 in tabel A-27. 

Wat de produktie betreft, uitgedrukt in aantal reizigerstreinkilometers, is er 
een aanzienlijke toename, hetgeen een verhoogde dienstverlening betekent. 
Dit past in de bij Spoorslag 1970 ingevoerde ingrijpende koerswijziging ge-
richt op een aanzienlijke verhoging van de omvang en kwaliteit van het voor-
zieningenniveau. Een meer gedifferentieerd tariefstelsel, opvoering van de 
frequenties en bevordering van het gebruik van de trein door autobezitters 
bij vervoer over grotere afstand door de aanleg van grote parkeerterreinen 
nabij voorstadstations, zijn enkele van de maatregelen. Onderdeel van ge-
noemde acties vormen voorts de invoering van drie netten met een eigen 
vervoerkarakteristiek, te weten een intercity-net, een semi-sneltrein- en een 
stoptreinnet. In het personenvervoer vervult de NS daardoor zowel in het 
lange afstandsvervoer als in het agglomeratie- en regionale vervoer een be-
langrijke rol. 

Tweede Kamer, zitting 1976-1977, 14390, nrs. 1-2 129 



Tabel A-18. NS, reizen, reizigerskilometers en reizigerstreinkilometers 

Jaar Miljoen Miljard reizigers- Miljoen reizigers-
reizen kilometers trein-kilometers 

1960 196 7,8 58,5 
1961 201 8,0 60,4 
1962 198 7,9 56,4 
1963 199 7,9 55,6 
1964 195 7,9 56,7 
1965 192 7,7 58,2 
1966 189 7,6 60,1 
1967 184 7,4 62,2 
1968 180 7,4 66,2 
1969 180 7,5 72,5 
1970 188 8,0 81,2 
1971 188 8,1 86,7 
1972 184 8,0 89,9 
1973 181 8,2 90,8 
1974 183 8,6 91,8 
1975 176 8,5 92,0 

De geconstateerde toename van de gemiddelde ritlengte is een gevolg 
van een verhoudingsgewijze toename van de ritten over langere afstand. 

Kosten- en tariefontwikkeling, arbeidsproduktiviteit 

De tarieven van het reizigersvervoer waren tot 1963 gericht op het hand-
haven van een sluitende exploitatiebegroting. De tarieven stegen in die peri-
ode minder snel dan de kosten van levensonderhoud. De tarief- en kosten-
ontwikkeling na 1963 maakte een sluitende exploitatie op den duur onmoge-
lijk. Het jaarlijks negatief bedrijfsresultaat bedroeg inde jaren 1969 t/m 1972 
(voor wat betreft het reizigersvervoer) vóór aftrek van de rijksbijdrage (tus-
sen haakjes vermeld) respectievelijk: 95 (70), 168 (70), 230 (70), 284 (265) min. 

De voortdurende kostenstijgingen werden vooral veroorzaakt door: 
• het grote aandeel van de loonkosten in de totale kosten, de verhouding 
loonkosten: niet-loonkosten ligt thans rond de 2 : 1; 
• de verbetering van arbeidsomstandigheden; op het gebied van secundai-
re arbeidsvoorwaarden was een grote achterstand in te halen; 
• de grote verbeteringen in het beveiligingssysteem. 

Ook vielen inkomsten weg door: 
• het wegvallen van het kolenvervoer; de concurrentiepositie van goede-
renvervoer ondervond hiervan een nadelige invloed. 

De kostenstijgingen werden niet goedgemaakt door besparingen die mo-
gelijk werden als gevolg van ver doorgevoerde efficiencymaatregelen, waar-
van in het bijzonder kunnen worden genoemd: 
• automatisering bij de beveiliging, bij het seinwezen en bij weg- en mate-
rieelonderhoud; 
• de op afstand bediende treinaanwijzing en het afschaffen van de in-/uit-
gangscontrole op de stations; 
• gebruik van mobilofoon. 

Tabel A-19. Ontwikkeling arbeidsproduktiviteit NS-personenvervoer 

Jaar Treinkilometers per Reizigerskilometers 
netto arbeidsuur per netto arbeidsuur 

1969 1,5 155 
1970 1,6 162 
1971 1,7 158 
1972 1,8 161 
1973 1,9 169 
1974 2,0 187 
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Sinds januari 1972 is de EG-verordening 1191/69 van kracht welke de NS 
het recht verschaft op compensatie van ongedekte lasten die voortvloeien 
uit de uitvoering van de door de overheid vast te stellen dienstregeling, de 
openbare dienstverplichting. 

Ter illustratie van de ontwikkeling van de kosten voor de reiziger is een 
vergelijking gemaakt tussen het tarief NS, het prijsindexcijfer van het gezins-
verbruik (z.g. kosten van levensonderhoud) en de variabele kosten van de 
personenauto gedurende de periode 1964-1974. De variabele kostenvan de 
personenauto zijn gekozen omdat de autobezitter bij de keuze van zijn ver-
voerwijze nagenoeg steeds alleen rekening houdt met deze kosten. 

Tabel A-20. Ontwikkeling index tarief NS en autokosten 

Jaar Tarief NS Prijsindexcijfer Variabele kosten 
gezinsverbruik' personenauto2 

1964 100 100 100 
1969 135 127 120 
1973 198 166 150 
1974 215 182 170 
' Bron: CBS. 
2 Globale schatting gebaseerd op CBS- en 
ANWB-gegevens; de verhouding variabele : 
vaste kosten is globaal gelijk gebleven. 

Uit dit overzicht volgt een stijging van NS-tarieven die uitgaat boven die 
van het prijsindexcijfer van het gezinsverbruik, terwijl bij de personenauto 
de toename van de variabele kosten daarbij ten achter blijft. De sterke stij-
ging van de variabele kosten van de auto in de jaren 1973-1974 was een ge-
volg van de prijsstijging van de benzine en de brandstoffen in het algemeen. 

Van tariefsverhoging bij de NS mag in het algemeen een positief effect op 
het financieel resultaat worden verwacht, omdat het aantal reizigers in ge-
ringere mate afneemt dan het tarief stijgt. De gemiddelde prijselasticiteit be-
draagt-0,3 hetgeen betekent, dat bij een prijsverhoging van 10% het aantal 
reizigerskilometers terugloopt met 3%. In feite loopt de prijselasticiteit uit-
een per kaartsoort, per afstand, per reismotief en per reiziger. Naarmate het 
doel meer ligt in de «must-sfeer» (zakenreis, woon-werkverkeer, ziekenhuis-
bezoek) of meer in de «lust-sfeer» (familiebezoek, uitstapjes, winkelen) is de 
prijselasticiteit lager of hoger. 

A.5.5. Het landelijk wegennet en het autoverkeer 

Structuur van het net 

Het wegennet in zijn huidige vorm is opgebouwd uit een aantal wegennet-
ten met elk een eigen bestuurlijk kader. Het verkeersbeleid kwam en komt 
namelijk op verschillende bestuursniveaus tot stand. Vanuit deze hiërarchi-
sche structuur ontstonden verschillende soorten wegen: rijkswegen, provin-
ciale, gemeentelijke en overige wegen. 

In de onderhavige paragraaf wordt in hoofdzaak ingegaan op de aspecten 
van het landelijk wegennet, dat wil zeggen de wegen buiten de bebouwde 
kom. In paragraaf A.5.8 wordt ingegaan op de aspecten van het stedelijk we-
gennet. 

Ondanks de wederzijdse beïnvloeding en onderlinge verkeersuitwisseling 
tussen deze netten, zijn zij in principe bedoeld voor verschillende functies; 
daarbij kan het volgende onderscheid worden gemaakt: 
• internationaal en nationaal verkeer; het verkeer tussen landsdelen en so-
ciaal-culturele en sociaal-economische centra in binnen- en buitenland (de 
primaire wegen) 
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• regionaal verkeer; verkeer tussen regio's en tussen sociaal-culturele en 
sociaal-economische centra in een regio (secundaire wegen) 
• streekverkeer; het verkeer over korte afstanden binnen de stads-
gewesten en tussen de kleinere centra in de regio's. 

Vanuit deze functies werd vroeger gesteld, dat - bij voldoende aanbod -
deze verschillende verkeersstromen op eigen wegen afgewikkeld zouden 
moeten worden. Bij de verkeerstechnische vormgeving en situering van de 
diverse categorieën kon daarmee rekening worden gehouden. De eerste 
wetgevingen op dit gebied uit 1927 resp. 1937 spreken van rijkswegenplan 
en van provinciale en tertiaire wegenplannen. Daarbij zouden de primaire 
wegverbindingen in belangrijke mate het lange-afstandsverkeer dienen en 
het hoofdstramien vormen van het landelijk wegennet: het Rijkswegenplan. 
In de loop van de tijd is evenwel een vervaging in de primaire functieverde-
ling opgetreden. Verkeer over kortere afstanden nam sterk toe en meeren 
meer werden de hoofdverbindingen hiervoor gebruikt, waardoor - voorna-
meiijk in de Randstad - deze verbindingen ook een regionale functie kregen. 

Tabel A-21. Regionale ontwikkeling van het wegennet 1965-1973 

Jaar 
1 januari 

Noord-Nederland Oost-Nederland W. + Midden-Nederland Zuid-Nederland 

Lengte van de wegen in 1000 km 

1966 3,3 8,9 5,1 12,7 10,3 9,6 6,6 15,0 
1968 3,6 8,9 5,6 13,7 10,9 9,1 7,2 15,1 
1970 4,0 9,3 5,9 14,0 11,6 9,2 7,7 15,2 
1973 4,4 10,0 6,7 14,6 12,9 9,3 8,8 16,1 

Lengte van de wegen in km per 1000 inwoners 

1966 2,5 6,6 2,2 5,6 1,8 1,7 2,3 5,1 
1968 2,6 6,5 2,4 5,8 1,8 1,5 2,4 5,0 
1970 2,8 6,6 2,4 5,7 1,9 1,5 2,5 4,9 
1973 3,0 6,9 2,6 5,7 2,1 1,5 2,7 5,0 

Lengti i van de wegen in km per k m2 oppervlakte 

1966 1,5 2,0 2,9 2,4 
1968 1.5 2,1 2,9 2,5 
1970 1,6 2,0 3,0 2,6 
1973 1,7 2,2 3,2 2,8 

Uitsluitend de verharde wegen. 
A binnen de bebouwde kom 
B ■ buiten de bebouwde kom 
Noord-Nederland = Gron., Friesl., Drenthe 
Oost-Nederland « Overijssel, Gelderland 
West + Midden Nederland = Noord-Holland, 
Zuid-Holland, Utrecht, Zuid.IJsselmeerpolders. 
Zuid-IMederland : Zeeland, Noord-Brabant, 
Limburg. 
Bron: RWS-CBS. 

De oorspronkelijke hiërarchische indeling heeft zich ontwikkeld tot een 
meer geïntegreerd stelsel van wegen, dat in de zin van de verkeersafwikke-
ling multi-functioneel genoemd zou kunnen worden. De grotere spreiding 
van de stedelijke en industriële gebieden heeft een meer gedifferentieerde 
samenstelling van het verkeer doen ontstaan. Ook hierdoor is de rangorde in 
de verschillende soorten wegen vervaagd, ook visueel, omdat de vormge-
ving in belangrijke mate gebaseerd is op de omvang van het verkeer. De ver-
keerstechnische ontwerpkarakteristieken, zoals bij voorbeeld ontwerpsnel-
heid, uitvoering van kruisingen, veiligheidsvoorzieningen, en dergelijke zijn 
voor wegen in verschillende netten soms identiek. De verschillende netten 
vullen elkaar aan, waarbij het rijkswegennet gekenschetst wordt als grofma-
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zig, gezien in verhouding tot de stedelijke en industriële bebouwingsdicht-
heden, terwijl de maaswijdte in het algemeen achtereenvolgens fijner wordt 
bij secundaire, tertiaire en quartaire wegen. 

Het meest gespecialiseerd in functie en karakter in de totale infrastructuur 
voor de auto, die bestaat uit het landelijk, regionaal en stedelijk wegennet 
alsmede de stedelijke parkeeraccommodatie, zijn de autosnelwegen. 

De autosnelwegen 

Reeds vóór 1960 isbegonnen met het ontwikkelen van een net van auto-
snelwegen (Rijkswegenplannen 1927,1958, enz.). In begin 1960 was er 333 
km autosnelweg, aan het eind van 1975 was dit uitgebreid tot ongeveer 1540 
km. Het thans geldende rijkswegenplan omvat een wegennet van circa 3700 
km. Uit de kaarten op de bijlage bij A.5.5 blijkt duidelijk in welke gebieden 
het accent bij de bouw van autosnelwegen heeft gelegen. 

Autosnelwegen zijn als onderdeel van het totale wegennet bij uitstek inge-
richt voor een vlotte en veilige afwikkeling van het autoverkeer. Bij de bouw 
gelden ontwerpcriteria die in belangrijke mate in internationale afspraken 
zijn vastgelegd; deze zijn in kort bestek samengevat: 
• gescheiden rijbanen met elk minimaal 2 rijstroken en voorzien van vlucht-
stroken; 
• een continu verlopend wegbeeld, waardoor - behoudens bij bijzondere 
omstandigheden - met een nagenoeg constante snelheid kan worden gere-
den; 
• ongelijkvloerse kruisingen en aansluitingen, goede bewegwijzering en de 
mogelijkheid om in- en uitvoegen alsmede weefbewegingen op vloeiende 
wijze te laten verlopen. 

Ondanks deze algemene ontwerpcriteria kan toch een wisselende kwaliteit 
van verkeersafwikkeling op autosnelwegen ontstaan ten gevolge van ver-
schillen in verkeersbelasting (intensiteit), weersomstandigheden en mate 
van spreiding van de rijsnelheden. De mate van verkeersafwikkeling wordt 
gekarakteriseerd naar 6 afwikkelingsniveaus, geletterd A t/m F. De feitelijke 
karakterisering geschiedt voornamelijk op grond van intensiteit en snelheid, 
alhoewel bij de definiëring een groot aantal andere factoren mede in be-
schouwing worden genomen (zie bijlage bij A.5.5). De bijgaande foto's ge-
ven een impressie van het weg beeld bij de verschillende afwikkelingsni-
veaus. 

Het begrip afwikkelingsniveau geeft de mogelijkheid onderscheid te ma-
ken naar de mate van gebruik van een weg of soorten wegen. Het kan in die 
zin als criterium gelden voor een gedifferentieerd beleid ten aanzien van die 
wegen. Hierbij moet gedacht worden aan het accepteren van een lager af-
wikkelingsniveau (met lagere snelheden en grotere intensiteit) in bepaalde 
regio's (bij voorbeeld stedelijke gebieden) en/of gedurende een bepaalde 
periode van de dag (bij voorbeeld de spitsuren). 

De ontwikkeling van het autoverkeer na 1960 

De grote groei van het autoverkeer wordt onder andere geïllustreerd door 
het verloop van de verkeersintensiteit op de rijkswegen. Deze gegevens wor-
den door de Rijkswaterstaat reeds gedurende vele jaren verzameld en gepu-
bliceerd in jaarlijkse telrapporten. De cijfers geven een globaal beeld van de 
verkeersontwikkeling. In de hier volgende figuur zijn de indexcijfers over de 
periode 1960-1974 afgebeeld. 
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Afwikkelingsniveau A Afwikkelingsniveau B 

Afwikkelingsniveau C Afwikkelingsniveau D 

Afwikkelingsniveau E Afwikkelingsniveau F 

Vooreen beschrijving van de afwikkelingsniveaus zie blz. 163 en 164. 
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Figuur A-4. Index van het motorvoertuigenverkeer aan 18 basistelpunten, jaargemiddel 
den, 1960= 100 

WERKDAGEN 
ZATERDAGEN 
ZONDAGEN 

De basistelpunten vormen slechts een kleine steekproef en kunnen geen 
volledig beeld van de verkeersontwikkeling geven. 

De verkeersontwikkeling op een aantal snedes en cordons in verschillende 
delen van ons land (zie tabel A-22) biedt hiervoor een beter inzicht. Enig ver-
band tussen de uitbouw van het wegennet of de aanleg van belangrijke oe-
ververbindingen en de toename van het verkeer kan niet worden gelegd. 

Het kaartbeeld van de snedes en de cordons is hieronder gegeven evenals 
een vergelijking van de etmaalintensiteiten op werkdagen, zowel voor mo-
tervoertuigen als treinreizigers, voor de jaren 1960 en 1974 (zie ook bijlage 
bij A.5.5 voor detailverloop). 

De etmaalintensiteiten blijven overal achter bij de groei van het Neder-
landse autopark van 1960 op 1974; dit park bedroeg in 1974 659% van dat in 
1960. 
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1 Kordon Amsterdam 
2 Kordon 's-Gravenhage 
3 Kordon Rotterdam 
4 Snede boven Alkmaar 
5 Snede onder Amsterdam 
6 Noordzeekanaal 
7 Nieuwe Maas 
8 Maas 
9 Snede Breda-oost 

10 Kordon Zeeland 
11 Snede Roermond-noord 
12 IJssel 
13 Snede Groningen 
14 Snede Overijssel 
15 Snede Amersfoort 

C*" 
rF*<T ' 

Tabel A-22. Etmaalintensiteiten op werkdagen 

Snede/ Aantal motorvoertuigen Aantal treinreizigers 
kordon 
nr. 
kordon 
nr. in 1000-tall en 1974 in in 1000-tall en 1974 in 

% 1960 %1960 % 1960 %1960 
1960 1974 1960 1974 

1 88 252 287 160 96 80 
2 85 235 277 82 63 77 
3 106 339 319 86 72 84 
4 23 86 380 9 14 159 
5 92 215 233 72 57 80 
6 39 193 499 38 34 89 
7 94 236 251 25 24 95 
8 34 132 284 24 23 95 
9 15 50 327 22 22 101 

10 14 47 345 4 4 100 
11 15 57 372 9 9 96 
12 32 134 417 26 28 111 
13 15 57 374 8 9 112 
14 14 53 372 11 12 113 
15 35 133 385 31 31 100 

Bron: Verkeerstellingen Prov. waterstaat. 
Rijkswaterstaat en Ned. Spoorwegen. 
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De etmaalintensiteiten van motorvoertuigen en aantallen treinreizigers op 
de snedes en cordons zijn niet volledig vergelijkbaar: het autoverkeer betreft 
alle verkeer, ook op de korte afstand via de secundaire en tertiaire wegen, 
het treinverkeer betreft uiteraard alleen verkeer tussen de bevolkingscon-
centraties die aan spoorlijnen zijn gelegen. Een meer directe vergelijking 
tussen treinverkeer en autoverkeer langs gelijkwaardige parallelle verbin-
dingen wordt gegeven in tabel A-23. 

Tabel A-23. Vergelijking vervoerprestatie weg-spoorlijn op werkdagen 

Wegvak Autoverkeer' Parallel baanvak NS 

Aantal Aantal Aantal Treinreiz. in 
auto's personen reizigers % van totaal 

aantal personen 

Amsterdam— Laren 36 800 64 500 36 600 36 
Kootwi|k Ugchelen 13 200 23 100 8 800 27 
Deventer-R 344 7 900 13 900 6 000 30 
Zal tbommel — Kerkwijk 25 800 45 100 15 500 26 
Gouda—Utrecht 39 300 68 800 34 500 33 
's-Gravenhage—Rotterdam 52 900 92 600 45 300 33 
Rotterdam —Dordrecht 61 000 106 800 32 700 23 
Nijkerk- Harderwijk 17 400 30 400 18 600 38 
Groningen—Waterhuizen 9 600 16 800 5 200 24 
Arnhem —Elden 20 900 36 600 16 500 31 
Breda-Ti lburg 17 500 30 700 15 100 33 
Maastricht-Beek 12 300 21 500 6 400 23 
Best—Eindhoven 23 600 41 400 22 400 35 
Gennep-Well 5 300 9 200 5 700 38 
Franeker- Leeuwarden 6 200 10 900 2 900 21 

' Aantal voertuigen volgens Verkeerstelling 
RWS in 1973 verminderd met aandeel 
vrachtwagens en autobussen. 
Bezetting per auto 1,75 (CBS-gemiddelde). 
Dit gemiddelde wordt sterk beinvloed 
door de bezetting per auto in het vakantie-
verkeer (3,5 personen) en voor overige 
particuliere ritten (2,2). In het woon-werk-
verkeer is de bezetting maar 1,2, in het 
zakelijke verkeer 1,15. De verdeling van 
het autoverkeer over deze motieven is 
resp. 8, 39, 20 en 33% (CBS-cijfers over 
1972). Ontleend aan «Fabeltjes rond 
openbaar vervoer» van drs. Van Strien 
1976. 

Het recreatieverkeer 

Een bijzonder verschijnsel op het landelijk wegennet is het recreatiever-
keer. 

In de recreatiesfeer is sprake van periodiek weerkerende, relatief grote 
verplaatsingsstromen. Dat geldt in het bijzonder voor plaatsen waar concen-
traties van verblijfsrecreatie worden aangetroffen. In die gevallen dat het 
gaat om autorijden als ontspanning worden vaak aantrekkelijke plattelands-
streken als doel gekozen. Deze gebieden zijn echter niet berekend op toene-
mende verkeersstromen in het weekeinde. De landschappelijke schaal is 
veelal te kwetsbaar, de weginfrastructuur te licht, terwijl het te druk en te on-
veilig wordt voor de lokale bevolking. 

Het Ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk verwacht 
door het dichter bij de woonkernen verspreid aanleggen van recreatievoor-
zieningen de volgende effecten op het verkeer: 
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1e. minder verkeer op de langere afstanden; 
2e. meer spreiding van het verkeer; 
3e. meer gebruik van de fiets i.p.v. de auto; 
4e. meer mogelijkheden om het (plaatselijk) openbaar vervoer in te scha-

kelen. 

In hoeverre vergroting van recreatieve mogelijkheden in de woonomge-
ving gevolgen zal hebben voor het gebruik van voorzieningen elders is ove-
rigens nog een vraagpunt. Onderzoek van drs. Katteler wijst uit dat de ver-
schillende vormen van vrijetijdsbesteding in de open lucht elkaar meer aan-
vullen dan vervangen. In welke mate dit ook voor de verdere toekomst zal 
gelden moet worden afgewacht. 

Een groot deel van het recreatieverkeer betreft bezoek aan familie en ken-
nissen. Dit zal door minder sociaal gebonden woonplaatskeuze eerder nog 
iets toe- dan afnemen. In hoeverre door verschuivingen in het recreatiepa-
troon (van de ene recreatievorm naar de andere) ook merkbare verschuivin-
gen in het recreatieverkeer ontstaan is niet te voorzien. Wel is het recreatie-
verkeer mogelijk te beïnvloeden door voorlichting, verschuiving van de vrije 
tijd, aanleg van recreatievoorzieningen dicht bij de woning, veranderingen in 
het recreatiepatroon, stimulering van het gebruik van speciale NS-diensten 
voor het bezoeken van recreatievoorzieningen op de grotere afstand, e.d. 0n-
derzocht moet worden of en op welke wijze door een goed recreatiebe-
leid verkeersproblemen kunnen worden voorkomen of verlicht. 

Voorshands moet ook in de nabije toekomst met grote verkeerspieken in 
het weekeinde worden gerekend. Verschuivingen kunnen mogelijk optreden 
bij drastische wijzigingen in werktijden of door glijdende werkdagen. Wat de 
uitwerking hiervan kan zijn is moeilijk te zeggen, al lijkt een afvlakking in de 
verkeerspiek tijdens het weekeinde het meest aannemelijk. Overigens is de-
ze verkeerspiek vanouds niet maatgevend geweest voor de capaciteit van de 
infrastructuur. De zorg concentreert zich voornamelijk op de veilige afwikke-
ling van de plaatselijke en tijdelijke concentraties van recreatieverkeer. 

Verkeersveiligheid op het landelijk wegennet 

In het Beleidsplan voor de Verkeersveiligheid wordt uitvoerig ingegaan op 
het verschijnsel van de verkeersonveiligheid en wat daaraan kan worden ge-
daan. Uit deze nota en andere bronnen worden de volgende gegevens ge-
licht die een indruk geven van de omvang en de aard van de verkeersonvei-
ligheid op het landelijk wegennet. Van het totaal aantal doden in de jaren 
1973 en 1974 valt 59% buiten de bebouwde kom, ofwel van de 5638 doden 
vallen er 3276 buiten de bebouwde kom. Van de doden onder de auto-inzit-
tenden viel 77% buiten de bebouwde kom, van de bromfietsers 54%, van de 
fietsers 43% en van de voetgangers 31 %. Voor de gewonden lagen deze per-
centagesop 51% voorde auto-inzittenden, op 20% voorde bromfietsers, op 
16% voor de fietsers en 12% voor de voetgangers. Van het totaal aantal ver-
keersgewonden 136 573 raakten 41 381 mensen, te weten 30%, in deze twee 
jaar buiten de bebouwde kom gewond. 

Zoals wel te verwachten is vallen de slachtoffers onder het snelverkeer 
vooral buiten de bebouwde kom. 

A.5.6. Het streekvervoer per bus 

Ontwikkeling van het vervoeren van de vervoerprestatie 

Met ingang van het jaar 1964 is er een duidelijke daling van aantal reizi-
gers en aantal afgelegde reizigerskilometers in het streekvervoer per bus. 
De daling lijkt iets af te vlakken sinds 1970.1973 geeft een iets gunstiger 
beeld, dat evenwel veroorzaakt is door de invloed van de energiecrisis. In 
1976 wordt een verdere teruggang geconstateerd. 
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Tot het omslagpunt in het streekvervoer, omstreeks 1963/64, nam het aan-
tal reizigers toe en er was een voortdurende stijging in geleverde prestatie, 
gemeten in aantallen busritten, hoeveelheden afgelegde buskilometers en 
zitplaatskilometers. Er werden wel winsten gemaakt, maar deze werden 
steeds minder. Het aantal reizigerskilometers nam sinds 1964 met ruim 20% 
af; het aantal buskilometers is evenwel constant gebleven, hetgeen werd 
veroorzaakt door enerzijds sterke afname van de totale lengte van het lijnen-
net, anderzijds de inzet van versterkingsbussen (in de spits) en frequentie-
verhogingen. In 1969 was het streekvervoer voor het eerst als geheel verlies-
latend. 

Tabel A 24. Enkele gegevens inzake het streekvervoer' 

1960 1963 1965 1970 1974 

Verlies in min. gld. 26 106 
Reizigers in min. 336 384 369 305 276 
Reizigerskm in min. 4166 4586 4430 3655 3507 
Busritten in min. 9,4 10,1 10,3 10,3 9,9 
Buskm in min. 218 232 240 239 242 
Trajectlengte in 1000 km 21,4 21,5 21,3 20,2 19,2 
Zitplaatskm in mld. 10,0 10,7 10,9 10,02 10,7 

' Bron CBS; alleen lijndiensten (incl. grens-
overschrijdend, kwantitatief te verwaarlozen). 
2 Omliggende jaren 10,5 

Voor de in de tabel gegeven periode schommelt de gemiddelde lengte van 
een personenrit rond 12 a 13 km, terwijl de gemiddelde lengte per dienst 
zich steeds rond de 27 km bewoog. Het is daarom niet aannemelijk dat er 
een wijziging in de aard van het vervoer is opgetreden, zodat de oorzaak van 
de daling elders gezocht moet worden. De ontwikkeling van autobezit en au-
togebruik ligt daarbij het meest voor de hand. 

De ontwikkeling van kosten en tarieven 

De totale nominale kosten van de lijndienst in het streekvervoer zijn de 
laatste vijftien jaar bijna verdrievoudigd. Voor een vrij groot deel is deze stij-
ging een gevolg van de sterk toenemende lonen en sociale lasten. Het nomi-
nale bedrag verviervoudigde bijna, het aandeel in de totale kosten steeg van 
50 naar ruim 72%. 

Tabel A-25. Kostenstructuur streekvervoer 

Grootheid 1960 1965 1970 1975 

Lonen en social e lasten A 5 0 ' 6 0 ' 67 72 
B 68 100 142 261 

Afschrijvingen A 13 12 8 4 
B 89 100 85 73 

Overige kosten A 37 28 25 24 
B 108 100 114 186 

Totale kosten A 100 100 100 100 
B 82 100 128 219 

Idem lijndienst in min. gld. 137 167 213 363 

1 Bron V & W en EBW; 
A • percentage van totale kosten lijndienst 
B = indexcijfers 1965 ■ 100. 

De tarieven voor de korte afstand liepen relatief sterker op dan die voor de 
lange afstand als gevolg van de hogere loonquote. In verhouding tot de ta-
rieven voor enkele reis en retour stegen de tarieven van ritten-, maand- en 
jeugdmaandkaarten sterker. (Voor tabel zie bijlage bij A.5.6). 
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A.5.7. Stedelijk openbaar vervoer 

Ontwikkeling van het vervoer en van de vervoerprestatie 

Ook bij het stadsvervoer laat het jaar 1963 een maximum vervoeromvang 
zien. De dalende lijn, zij het in geringere mate dan bij het streekvervoer, 
wordt in 1973 ook hier onderbroken als gevolg van de energiecrisis. Evenals 
bij het streekvervoer wordt verwacht dat deze opleving weer zal afebben. 

Het gebrek aan voldoende detaillering van de gegevens leidt er toe dat na 
1970 de waargenomen dalende trend bij hettramvervoer niet meer kan wor-
den gevolgd. De gegevens van de bedrijven bevestigen echter de indruk dat 
deze trend zich voortzet. 

Tabel A-26. Lokaal vervoer Nederland 

Grootheid 1960 1963 1965 1970 1973 

Aantal reizi gers in min. 

Per tram 288 283 262 220 1 537 
Per bus 296 314 311 300 \ 

537 

Per metro — — - 32 29 

Totaal 585 597 573 552 566 

Aantal voertuigkm in min. 

Per tram 
Per bus 
Per metro 2,8 3,5 

38' 34 28 1 7 / 
66 68 70 75 l 
- - - 2,8 

100 

Totaal 104' 102 98 95 104 

1 Excl. gegevens één onderneming. 

De vier grote steden 

De openbaar vervoernetten van bus, tram en metro te zamen lieten voor 
Amsterdam en Utrecht een sterke uitbreiding zien in de jaren 1960-1973. 

Tabel A-27. Exploitatielengte (heen plus terug) 

Stad net 1960 1973 Stad net 1960 1973 

Amsterdam bus 285 870 Rotterdam bus 537 612 
tram 154 164 tram 236 172 

Den Haag bus 241 296 metro - 15 
tram 212 ' 157 Utrecht bus 122 270 

Excl. Den Haag—Leiden. 
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Den Haag breidde het gezamenlijke net niet of nauwelijks uit, Rotterdam 
slechts in geringe mate. Alleen Amsterdam gaf nog uitbreiding aan zijn rail-
net. 

Tabel A-28. Prestatie en vervoerde reizigers, 1960 en 1973 

Stad net Prestatie in min. voertuigkm Vervoerde reizigers in min. 

1960 1973 1960 1973 

Amsterdam bus 10,6 
tram 9,8 

Rotterdam bus 15,3 
tram 10,9 
metro -

Den Haag bus 11,0 
tram 8,4 

Utrecht bus 5,4 

19,0 
8,3 

18,1 
6,32 

3,52 

10,0 jl 
8,42) 
9,0 

48,5 ' ' 
98.8M 
63,1 
98,9 

109,4 ' 

24 ,3 ' 

189,9' 

101,1 ' 

29 

77,0 ' 

31,34 

1 Instappers. 
2 Wagenkm «elders» treinkm. 
' Ritten, overstap 2x geteld. 
4 Reizen, overstap 1x geteld. 

Van 1960 op 1973 steeg de prestatie in Amsterdam met 34% en het aantal 
reizigers met 40%, in Rotterdam daalde het aantal reizigers met 20% on-
danks de lichte stijging in prestatie, Den Haag vertoonde een sterkere daling 
van aantal reizigers (30%) dan van de prestatie (5%), terwijl de toename van 
de prestatie in Utrecht met 70% slechts een toename in het aantal vervoerde 
reizigers liet zien van 34%. De oliecrisis heeft uiteraard wel invloed gehad, 
maar de indruk bestaat dat de tendens daardoor niet sterk is beïnvloed. 

De kentering in 1963 die zowel in de landelijke cijfers van het lokale ver-
voer als het streekvervoer was te onderkennen, komt niet of nauwelijks tot 
uiting in de cijfers van de vier grote steden. 

De ontwikkeling van de kosten 

De exploitatietekorten van de vier grote stedelijke openbaar vervoerbedrij-
ven laten een snelle stijging zien. De tekorten per geleverde voertuigkm lo-
pen zeer uiteen. Het tekort per reiziger was in 1973 het laagst in Amsterdam 
(53 et) het hoogst in Rotterdam (85 et). 

Tabel A 29. Exploitatietekorten stedelijke vervoerbedrijven in min. gld. 

Vervoerbedrijf van 1960 1965 1970 1973 

Amsterdam 9,1 24,0 48,2 100 
Rotterdam 5,4 21,6 47,9 87,0 
Den Haag 2,9 11,9 27,0 42,0 
Utrecht 0,6 1,6 6,7 18,4 

Alhoewel de loonkosten door de jaren een groot deel van de kosten uitma-
ken (tussen 56 en 67%) is de forse stijging van de exploitatiekosten niet al-
leen daaraan te wijten. In Rotterdam en Amsterdam nemen de kapitaalslas-
ten relatief sterker toe dan de andere kostenelementen. Voor Rotterdam is 
dit het gevolg van het overbrengen in 1971 van de civieltechnische metro-
activa naar de RET. In bijlage bij A.5.7 is de kostenstructuur voor de gemeen-
telijke vervoerbedrijven van Amsterdam, Rotterdam en Den Haag gegeven. 

De tarieven hebben de ontwikkeling van de kosten in onvoldoende mate 
kunnen volgen om het oplopen van de exploitatietekorten te voorkomen. De 
tariefstructuren en ontwikkeling (zie bijlage) laten door de grote aantallen 
variaties in samenhang met de gebruiksomvang en de verschillen in gemid-
delde reisafstand een directe vergelijking niet toe. 
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Figuur A-5. Kostenverdeling per reizigerskilometer 
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A.5.8. Het stedelijk wegennet 

Het stedelijk autoverkeer en het parkeren 

Het huidige stedelijke wegen- en stratennet is voor een groot deel tamelijk 
amorf van samenstelling en verschijningsvorm. Vele functies zijn gemengd. 
In hoofdroutes zijn vaak zeer uiteenlopende weg- en straattypen opgeno-
men en door veel woon- en winkelstraten wordt doorgaand autoverkeer af-
gewikkeld. Met alle gevolgen van dien voor de veiligheid, het leefklimaat, de 
bereikbaarheid en de oriëntatie. 

Hoewel congesties zich in de Nederlandse steden (nog) niet op grote 
schaal voordoen is op een toenemend aantal plaatsen tijdens de spitsen de 
capaciteit niet langer toereikend. In tabel A-30 zijn enkele groeicijfers gege-
ven voor het autoverkeer in de laatste vijftien jaar. De laatste jaren stagneert 
deze groei voor zover het binnencordons betreft. 

Tabel A-30. Indexcijfers voor etmaalintensiteiten in 14 gemeenten 

Binnenkordon Buitenkordon 

1960 1965 1970 1971 1960 1965 1970 1971 

100 136 165 166 100 169 233 246 
100 138 171 174 100 171 138 252 
100 132 183 195 100 177 246 270 
100 137 175 180 100 173 241 257 

4 grote steden 
Andere steden in Randstad 
Steden buiten Randstad 
Alle steden 

(Ter vergelijking indexcijfersintensiteiten 
op vaste telpunten op rijkswegen: 
1960 100:1965 155; 1970 224 en 
1971 241.) 

In het recente verleden zijn voor het vergroten van de capaciteit op som-
mige plaatsen doorbraken gepleegd, grootschalige voorzieningen getroffen 
en in een aantal gevallen fiets- en voetpaden opgeofferd. Daartegen rijst nu 
in toenemende mate verzet. In de meeste gemeenten in Nederland is thans 
een beleid op gang gekomen waarin de plaats van het autoverkeer kritisch 
wordt bezien. Getuigen daarvan zijn naast het genoemde verzet tegen groot-
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schalige voorzieningen enkele recente verkeerscirculatieplannen en bestem-
mings- en structuurplannen. Maar vooral de vele initiatieven om tot herin-
richting van winkel- en woonstraten te komen. In een enkel geval betreft dit 
laatste zelfs hele wijken (Delft). Het gebruik van de auto wordt in deze straten 
duidelijk nevengeschikt gemaakt aan de overige (erf)functies. 

De laatste jaren is veel aandacht besteed aan de rijkswegen rondom de 
grote steden. De ruit om Rotterdam is onlangs gereedgekomen. Rond Am-
sterdam, Den Haag, Utrecht en verschillende andere steden zijn of worden 
grote werken uitgevoerd. Voor een belangrijk deel hebben deze wegen een 
taak in het ontlasten van het stedelijke wegennet. 

Voor het stedelijke wegenstelsel als geheel, dus met inbegrip van de stra-
ten en wegen die niet behoren tot de categorie woonstraat of stedelijke au-
tosnelweg, wordt naar een optimaal gebruik gestreefd door middel van ver-
keerscirculatieplannen. De onveiligheid, de verdringing of bemoeilijking van 
andere functies, door ruimtebeslag en barrièrewerking, geluidhinder, lucht-
verontreiniging en visuele aantasting blijven echter in hoge mate aanwezig. 
Deze ontwikkelingen vinden niet alleen plaats in de grootste steden. Met na-
me in vele kleine gemeenten maken hoofd(winkel)straten vaak deel uit van 
interlokale wegen met hoge intensiteiten en zwaar vrachtverkeer. In de re-
cente verkeerscirculatieplannen en in het Meerjarenplan Personen-
vervoer is thans een beleid aangekondigd dat beoogt door middel van 
een samenhangend pakket van maatregelen een selectief autogebruik te be-
vorderen. 

Een begin wordt thans gemaakt met studies naar een mogelijke categorie-
indeling van wegen in steden. 

Tot voor kort werd algemeen getracht aan de vraag naar parkeergelegen-
heid te voldoen. De explosieve groei van het autobezit en -gebruik heeft dat 
streven echter in steeds meer gevallen illusoir gemaakt. 

Voor de parkeerbehoefte in oudere woongebieden kunnen thans slechts 
in beperkte mate oplossingen worden geboden. In sommige stadscentra is 
sprake van wildgroei waarop nauwelijks een handhavingsbeleid kan worden 
toegepast. Met name in het centrum van Amsterdam wordt de legale par-
keercapaciteit op de openbare weg met gemiddeld 15% overschreden (v.c.p. 
Amsterdam 1976). In de centra van Rotterdam en in mindere mate van Den 
Haag is er echter nog overcapaciteit in vooral garageplaatsen. Zie ook de ta-
bellen A-31 enA-32. 

Tabel A-31. Parkeerplaatsen in een aantal middelgrote steden 

Haarlem Nijmegen Eindhoven Hilversum Groningen Tilburg 

Grondoppervlak centrumgebied in ha 135 100 135 110 200 80 
Aantal openbare parkeerplaatsen ten tijde van 
onderzoek 

Aantallen toen voor de toekomst gedachte parkeer-
plaatsen 

Aantal openbare parkeerplaatsen toen per ha grond-
oppervlak 
In toekomst gedachte aantal parkeerplaatsen per ha 

(1969) (1970) (1971) (1970) (1967) (1968) 
3 300 3 500 9 300 2 000 4 000 2 000 

.-7000 8 500 7 500' 
13 600 

5 500 11 400 13 000 

25 35 70 20 20 25 
50 85 ± 100 50 56 180 
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Tabel A 32. Parkeerplaatsen in enkele grote steden 

Amsterdam Rotterdam Utrecht 

560 525 160 
800 680 175 
300 110 40 

23 000 21 000 5 000 

20 000 18 000 5 500 

40 40 30 

Grondoppervlakte binnenstad in ha 
Vloeroppervlakte binnenstad in ha 
Waarvan vloeroppervlakte wonen in ha 
Aantal openbare parkeerplaatsen nu 
Aantal openbare parkeerplaatsen in de 
toekomst 
Aantal openbare parkeerplaatsen per ha 
grondoppervlakte nu 
Aantal openbare parkeerplaatsen per ha 
vloeroppervlake nu 30 30 30 

Bron: Verstedelijkingsnota. 

Het Rijk heeft inmiddels op de reguler ing van het parkeren als instrument 
in het verkeers- en vervoerbeleid een visie gegeven in de Nota Parkeerbe-
leid. 

In een enkel concreet geval heeft het Rijk eisen gesteld aan het aantal par-
keerplaatsen waarbi j regulering van de autost room voor ogen stond. Bij de 
toezegging omtrent de aanleg van de Hemspoortunnel is nameli jk bepaald 
dat Amsterdam het aantal parkeerplaatsen in het centrum tot 20 000 zal be-
perken ten gunste van het gebruik van openbaar vervoer. 

Voorts word t de aanleg van park and ride voorzieningen gest imuleerd 
door toekenning van een ri jksbijdrage in de investeringskosten. 

Lopen en (brom)fietsen 

Het aandeel van het lopen en f ietsen in het verplaatsingspatroon was in 
1966 aanzienli jk: 65% op werkdagen, 55% op zaterdagen en 45% op zonda-
gen. In 1974 zou dit aandeel tot 47% op werkdagen zijn gedaald. Dit aandeel 
is nog steeds groot en l igt zelfs in werkel i jkheid nog iets hoger omdat de zeer 
korte verplaatsingen niet zijn meegeteld. De dal ing is echter zeer sterk ge-
weest maar lijkt met name in enkele grote steden de laatste twee a dr ie jaar 
vooralsnog tot staan te zijn gekomen. 

Liep men in vroeger t i jden zo'n 2000 km per jaar; thans is dat buitenshuis 
niet meer dan zo'n 500 km. Buiten de won ing loopt men per dag ongeveer 20 
minuten. Binnen de grote agglomerat ies zijn 50% van de verplaatsingen te 
voet korter dan 500 m. Naar halten van bus, t ram en metro is de bereidheid 
tot lopen al ger ing bij 400 m. Naar treinstat ions is deze loopafstand groter 
vermoedel i jk vanwege de in het algemeen langere treinreis. 

Het lopen is de meest universele wijze van transport voor elk indiv idu. Alle 
plaatsen waar menseli jke activiteiten verr icht worden zullen uiteindeli jk te 
voet bereikbaar moeten zijn. Daarnaast kan ook het sociale en recreatieve 
element voorop staan, bij het f laneren door de stad of het wandelen in de 
natuur. In vele gevallen zijn de beschikbare voetpaden door geparkeerde 
voertu igen geblokkeerd en met name in de verkeersruimte is het verbl i j fskl i-
maat dikwi j ls voor het lopen niet aantrekkelijk. 

Anders dan in vr i jwel alle andere landen heeft in het vlakke Nederland de 
fiets van oudsher een belangrijke plaats ingenomen. De fiets word t met na-
me gebruikt voor verplaatsingsafstanden die grotendeels binnen het half 
uur kunnen worden afgelegd. De ger inge kosten van de fiets en het ontbre-
ken van parkeerproblemen zullen aan de popular i tei t van de f iets hebben bi j-
gedragen. 

In Nederland waren er in 1974 1,75 min. bromfietsen en 7,6 m in . f ietsen, 
een aantal dat stijgt. Met name in de periode van de autoloze zondagen en 
benzineschaarste werden grote aantallen fietsen verkocht. Nameli jk 1,3 min. 
in de periode van augustus 1973 tot en met juli 1974. 
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Het jaarlijks verreden aantal fietskilometers is gedaald van 3000 km in 
1962 tot thans voorde regelmatige gebruiker, zo'n 2000 km per jaar. De toe-
genomen motorisering en grotere woon-werkafstanden zullen aan de ge-
noemde daling debet zijn. In de binnenstad van Den Haag is in een (beperkt) 
onderzoek een afneming in de jaren zestig van het fietsverkeer met 10% en 
van het bromfietsverkeer met 1 % per jaar gebleken. Het autoverkeer steeg 
met gemiddeld 6% per jaar. De laatste jaren lijkt een consolidatie te zijn in-
getreden. 50% van de verplaatsingen per fiets binnen de agglomeraties zijn 
korter dan 1400 m. 

Het bromfietsbezit komt vooral voor bij de jongeren. De toeneming van 
het autobezit in juist deze categorie heeft er mede toe geleid dat na een top 
van 1,9 min. in 1969 t/m 1971 het bromfietsaantal thans is teruggelopen tot 
zo'n 1,7 min. Het jaarkilometrage is gedaald van 5000 km in 1960 tot 4160 km 
in 1972. De gemiddelde snelheid van de bromfiets ligt binnen de bebouwde 
kommen niet veel hoger dan die van de fiets. De hinder die de bromfiets ver-
oorzaakt voor zijn medeweggebruikers en omwonenden kan echter aanzien-
lijk zijn. 

De verkeersveiligheid in het stedelijke verkeer 

Binnen de steden springt het naar verhouding grote aantal doden en voor-
al het zeer grote aantal gewonden onder het langzame verkeer in het oog. 
Hieronder volgen enkele gegevens ontleend aan het Beleidsplan voor de 
Verkeersveiligheid. 

In de jaren 1973 en 1974 vielen er 2362 doden ofwel 41 % van het totaal 
binnen de bebouwde kom. 

Van de doden onder de bromfietsers viel 45% binnen de bebouwde kom, 
van de fietsers 57% en van de voetgangers 69%. Voorde gewonden lagen 
deze percentages echter op 80 voor de bromfietsen, 84 voor de fietsers en 88 
voor de voetgangers. In totaal raakten 95 192 mensen in deze twee jaar in de 
bebouwde kom gewond. 

Bij 86% van het aantal dodelijke ongevallen met voetgangers waren au-
to's betrokken. Bij de fietsers vielen door botsingen met rijdende voertuigen 
zelfs 96% van de doden en 84% van de gewonden. Voor bromfietsers waren 
deze percentages 45 resp. 70. Slechts 5% van de slachtoffers vielen als ge-
volg van botsingen tussen fietsers en bromfietsers. Het zijn vooral de (brom) 
fietsers en voetgangers met nog maar weinig ervaring die het meeste bij 
ongevallen betrokken zijn, dus de jeugdigen. Ook bejaarden zijn relatief vaak 
slachtoffers. 

A.6. Milieu- en sociaal-economische aspecten van verkeer en vervoer 

A.6.1. Algemeen 

Het verkeers- en vervoersysteem dient overeenkomstig de hoofddoelstel-
ling van het beleid getoetst te worden op zijn invloed op het gemeenschap-
pelijk welzijn. In het navolgende is een korte beschrijving gegeven van de sa-
menhang tussen verkeer en vervoer en een aantal sectoren in de maat-
schappij die mede bepalend zijn voor het welzijn. 

Daarbij moet in de eerste plaats genoemd worden de invloed van de aan-
leg en aanwezigheid van de infrastructuur op het milieu, het landschap en 
de landbouw (par. A.6.2 en A.6.3). Het verkeer belast zelf het milieu doorge-
luidhinder en verontreiniging van lucht, bodem en water (par. A.6.4. t/m A.6.6). 

Een heel andere sector van welzijn is de economische ontwikkeling die het 
verkeer en vervoer mogelijk maakt en stimuleert en de werkgelegenheid die 
de zorg voor verkeer en vervoer met zich meebrengt (par. A.6.7). 

Als laatste, maar niet als minste factor in de balans van welzijnsfactoren 
wordt het beslag genoemd, dat verkeer en vervoer leggen op de nationale 
middelen (par. A.6.8). 
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A.6.2. Verkeer en vervoer in relatie tot milieu, landschap 

De aspecten 

In de oudheid heeft de mens zich aangepast aan de natuurlijke omstandig-
heden, de wegaanleg was aan vele (natuurlijke) beperkingen onderhevig. In 
latere fasen van ontwikkeling is in toenemende mate getracht het natuurlijk 
milieu aan de mens aan te passen. Naarmate de ontwikkeling van de tech-
niek voortschrijdt en de aan de mens ter beschikking staande middelen 
steeds drastischer ingrepen mogelijk maken, moet gewaakt worden voorde 
zeer grote nadelige invloed die daarvan kan uitgaan. Dit uit zich vooral bin-
nen een viertal aspecten: 

het abiotisch milieu, 
het biotisch milieu, 
het cultuurlijk milieu, en 
het landschap. 

Het abiotisch milieu 
Dit milieu is het resultaat van de onderlinge wisselwerking in de loop van 

de tijd van geologische processen, en klimatologisch bepaalde invloeden als 
wind (bij voorbeeld duinvorming), water (bij voorbeeld rivierafzettingen), 
water en temperatuur (bij voorbeeld gletsjers). Dit abiotisch milieu vormt de 
basis voor de ontwikkeling van het levende deel der natuur. 

Het biotisch milieu 
Dit omvat alle vormen van leven op aarde. Kenmerkend is, dat deze le-

vensvormen voorkomen in gemeenschappen, die onderdeel vormen van 
ecosystemen. Een ecosysteem wordt gekarakteriseerd door vele onderlinge 
processen tussen de variabelen ervan. Verstoring door aantasting van één 
of meer van de variabelen kan in verband met de onderlinge afhankelijkheid 
de stabiliteit van het gehele ecosysteem in gevaar brengen. Hoewel nog een 
onvolledig inzicht bestaat in velerlei processen die zich binnen ecosystemen 
voltrekken en het vaak moeilijk is kwantitatieve uitspraken te doen over de 
doorwerking van de aanleg van infrastructuur is het mogelijk in kwalitatieve 
termen de veranderingen in milieu en landschap ten gevolge daarvan te be-
schrijven. Beoordeling vindt gewoonlijk plaats op grond van verwachte ge-
volgen voor bepaalde variabelen (populaties). 

Vanuit een bepaalde ethische stellingname kunnen waarborgen worden 
verlangd voor het voortbestaan van alle aanwezige vormen van leven en 
van alle bestaande ecosystemen. Stelt men de mens meer centraal dan kun-
nen waarborgen worden verlangd ter behoud van bepaalde functies van het 
natuurlijk (abiotisch plus biotisch) milieu voor de samenleving. Hierbij kan 
worden gedacht aan de draagfunctie voor menselijke activiteiten als wo-
ningbouw, de opvangfunctie voor menselijke afvalprodukten en de recre-
atiefunctie. Tegenover deze functies die zonder de mens niet zouden kunnen 
bestaan kunnen «voorwaardefuncties» gesteld worden, dat wil zeggen 
niet-antropogene processen die door de mens worden benut. Voorbeelden 
hiervan zijn onder andere de regulatie van het zuurstof-kooldioxyde even-
wicht, de produktiefunctie en de reinigingsfunctie (filtering van stof en biolo-
gische afbraak). 

Het cultuurlijk milieu 
Dit milieu is het door de mens, binnen het natuurlijk milieu, tot stand ge-

brachte. Het omvat derhalve zowel cultuurgebieden bij voorbeeld ontstaan 
als gevolg van een bepaald type agrarische bedrijfsvoering, als ook de archi-
tectonische verschijningsvormen van steden, dorpen en alleenstaande be-
bouwing. 

Hef landschap 
Hieronder wordt verstaan het integrale beeld van abiotische, biotische en 

cultuurlijke elementen, dat de mens zich vormt. Dat beeld wordt door de 
waarnemer subjectief gewaardeerd. 
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De invloed op hetabiotisch milieu 

De huidige verscheidenheid van vormen aan het aardoppervlak is het ge-
volg van vroegere en recente natuurlijke processen zoals fluviatiële afzettin-
gen, invloed van landijs en in zekere mate van flora en fauna. De invloed van 
de infrastructuur op het abiotisch milieu heeft veel aspecten. In de aanlegfa-
se zullen belangrijke vergravingen, ontgrondingen en veranderingen in de 
waterhuishouding plaatsvinden. De infrastructuur betekent ook oppervlakte-
beslag en als regel versnippering van oorspronkelijke structuren. Menselijke 
ingrepen in het abiotisch milieu leiden veelal tot vermindering van deze geo-
morfologische verscheidenheid en dus tot verarming. Hierbij dient te wor-
den opgemerkt dat verstoring van het abiotisch milieu in het algemeen niet 
kan worden hersteld. De beïnvloeding van het grondwaterpeil is vooral 
waarneembaar door veranderingen binnen het biotisch milieu. 

Het feit dat een weg of spoorweg oppervlakte in beslag neemt zal in het al-
gemeen slechts voorde qua oppervlakte relatief kleine geologische ver-
schijnselen als onder andere peelrandbreuk onaanvaardbaar zijn vanwege 
de volstrekte plaatsgebondenheid en onvervangbaarheid. Ook een qua af-
meting beperkt en zeldzaam geomorfologisch type als het krijtgebied in 
Zuid-Limburg is zeer kwetsbaar voor ruimtebeslag. 

Voor de meeste door vormen en ontstaanswijze karakteristieke eenheden 
echter is het relatief zeer beperkte verlies van oppervlak veelal na afweging 
aanvaardbaar. Wèl dient zeer zorgvuldig te worden toegezien dat kleine ele-
menten die gebiedskarakteristiek zijn (vennen, rivierduinen etc), bij de tra-
cering worden ontzien. Bij de opdeling, de versnijding van een gebied die 
een weg of spoorweg veroorzaakt, moet de schaal van de elementen die het 
abiotisch aspect van het gebied karakteriseren in aanmerking worden geno-
men. In een stuwwallengebied met grootschalige, derhalve klein in aantal, 
elementen zal de opdeling al snel leiden tot, negatief te ervaren, versnippe-
ring. 

De invloed op het biotisch milieu 

De menselijke invloed op het biotisch milieu is aanmerkelijk. Deze invloed 
kan rechtstreeks zijn: plant- en diersoorten verdwijnen door menselijk han-
delen (betreden of plukken van planten, jacht, visserij enz.) of worden door 
import toegevoegd. Vaak wordt het biotisch milieu ook beïnvloed via wijzi-
ging van het abiotisch milieu. Menselijke handelingen, die volstrekt geen 
verandering van het biotisch milieu tot doel hebben kunnen ongewild toch 
tot belangrijke bedreigingen van soorten en ecosystemen leiden. Hoewel er 
diverse aanwijzingen zijn voor oorzakelijke verbanden tussen het verdwij-
nen van soorten en specifieke menselijke activiteiten is er een grote behoef-
te aan een overzicht en nader onderzoek van dit soort effecten. 

Qua oppervlakte laten de weg- en spoorweg-infrastructuur in principe ge-
noeg ruimte over. Echter, aangezien we te maken hebben met nog vele an-
dere menselijke activiteiten, die ruimte consumeren, dient in die ruimere sa-
menhang een nauwgezette afweging plaats te vinden, waarbij de handha-
ving van de afwisseling en de verscheidenheid van het natuurlijke milieu uit-
gangspunt moet zijn. Van groot belang zijn hierbij de abrupte of geleidelijke 
overgangen van één bepaald milieu naar een ander, bij voorbeeld van dro-
ge, hooggelegen zandige gronden naar vochtige, laaggelegen kleiige gron-
den, van voedselarm naar voedselrijk. Een doorsnijding van deze zgn. gra-
diënten van het natuurlijk milieu door het tracé van de infrastructuur is met 
name van belang voor de vegetatie. Neemt de infrastructuur de plaats in van 
één van de zones van de gradiënten dan betekent dit een verstoring van de 
gradiënt, wat een vermindering van soorten tot gevolg kan hebben; loopt de 
infrastructuur loodrecht op de gradiënt dan blijven de opeenvolgende stadia 
van de gradiënt ongestoord waardoor nauwelijks een vermindering van 
soorten op zal treden. 
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Een van de belangrijke aspecten van verkeers- en vervoerinfrastructuur is 
de ruimtelijke deling van oppervlakte en de barrièrewerking. Sommige dier-
soorten dienen overeen grote aaneengesloten oppervlakte te kunnen be-
schikken om hun voortbestaan te verzekeren. Voor andere dieren met trek-
bewegingen kan een weg of spoorweg de migratie onmogelijk of moeilijk 
maken, vaak vallen vele verkeersslachtoffers. Wildtunnels en migratievia-
ducten kunnen mogelijk een oplossing bieden, maar de ervaring daarmee is 
nog gering. In Zwitserland worden onder bepaalde omstandigheden nachte-
lijke rijverboden ingesteld in verband met periodieke migraties van amfibie-
en. 

Verdere invloed van een weg ontstaat als gevolg van de produktie van ge-
luid en uitlaatgassen door het verkeer erop en door het wegonderhoud en 
de visuele onrust. De geringere nestdichtheid van weidevogels in de nabij-
heid van een verkeersweg kan mogelijk veroorzaakt worden door een der 
genoemde invloeden. In enkele opzichten kan de weg ook een positieve in-
vloed op de natuur hebben. Vooral nu de laatste jaren het bermonderhoud 
qua maaifrequentie en door minder en selectiever gebruik van bestrijdings-
middelen is veranderd, zijn er wegbermen en spoordijken te vinden, die 
voor bestaande soorten flora en fauna als een soort natuurreservaat funge-
ren. Geluidhinder blijft beperkt tot de fauna, en de mens. Het effect daarvan 
voor de fauna is momenteel nog niet aan te geven. 

Het wegonderhoud (bermbespuiting en gladheidsbestrijding) heefteen 
duidelijke, lokale, schadelijke uitwerking op de vegetatie. Door opname van 
de bestrijdingsmiddelen in het grondwater kan bovendien niet-lokale scha-
de ontstaan, onder andere ten aanzien van waterwingebieden. Voorts kun-
nen de bodemprocessen worden verstoord door olie- en benzinelekkage. 

In de uitlaatgassen van het gemotoriseerd verkeer komen diverse schade-
lijke bestanddelen voor. Koolmonoxide is gevaarlijk voor mens en dier; voor 
planten alleen bij zeer hoge concentratie, die langs wegen niet voorkomt. 
Ethyleen kan al bij zeer lage concentraties schade veroorzaken (afvallen van 
bloemknoppen bij voorbeeld). Ten gevolge van chemische smogvorming 
kunnen plantencellen worden aangetast; bij mens en dier kan dit de long-
functie storen. Door de klimatologische omstandigheden in ons land is het 
gevaar voor smogvorming niet groot. Stikstofoxiden kunnen bij langdurige 
inwerking leiden tot sterke groeivertraging bij planten. Hoge loodconcentra-
ties in vegetaties onmiddellijk langs de weg maken deze ongeschikt voor 
plantenetende dieren. 

De functies die het biotisch (en abiotisch) rwilieu voor de mens heeft wor-
den op verschillende wijze beïnvloed. De occupatie van grond of grondver-
lies vermindert het functioneren van de «voorwaardefuncties» (produk-
tie, regulatie) maar doet de draagfunctie functioneren. 

Ten slotte heeft het milieu nog een algemeen informatieve functie die 
door de mens gebruikt wordt voor wetenschappelijke, historisch-weten-
schappelijke en educatieve doeleinden. Algemeen kan worden gesteld dat 
door de scheidende werking van de infrastructuur aantallen en soorten van 
flora en fauna kunnen afnemen. De informatiefunctie zal door dit verlies ver-
minderen. 

De invloed op het cultuurlijk milieu 

Hierbij dient onderscheid gemaakt te worden tussen individuele of in een 
groep voorkomende architectonische objecten en diverse typen cultuurland-
schappen. Conflicten tussen deze objecten en de infrastructurele werken 
dienen bij de afweging zoveel mogelijk te worden voorkomen, hetgeen qua 
ruimte doorgaans mogelijk is. Hierbij dient wel bedacht te worden, dat 
bouwwerken een zekere ruimte om zich heen nodig hebben, teneinde tot 
hun rechtte komen. 

Moeilijker is de relatie met de cultuurlandschappen, het door de mens 
beïnvloede natuurlijke milieu. Met doorgaans eenvoudige hulpmiddelen is 
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in de loop der eeuwen binnen ieder, door natuurlijke processen gekarakteri-
seerd, gebied een verscheidenheid ontstaan, welke veelal bepaald werd 
door het agrarisch gebruik, dat weer beïnvloed werd door het specifieke van 
het abiotische milieu. Bij voorbeeld vinden we op de relatief hoge gronden 
bij de kust terpdorpen met verspreide boerderijen en onregelmatige kavels; 
meer landinwaarts zijn er streekdorpen met strookvormige kavels enz. Uit-
breiding van bestaande, in deze kavel- en bebouwingsstructuren ingepaste 
wegen kan karakteristieken doen verdwijnen, daar de oorspronkelijke wegen 
qua schaal en belijning dikwijls een karakteristiek onderdeel van het cultuur-
landschap hebben gevormd en nog vormen. Bij de aanleg van weg- en 
spoorweginfrastructuur is het gevaar aanwezig, dat de voor het cultuurland-
schap karakteristieke verkaveling wordt aangetast en de agrarisch-histo-
risch-culturele samenhang verdwijnt. 

Invloed op het landschap 

Tot de 60-er jaren was de landschapstypering vooral gebaseerd op de his-
torisch-agrarische ontwikkeling (bijvoorbeeld esdorpen en terpenland-
schappen). De laatste jaren echter werd een indeling ontwikkeld die meer 
uitgaat van de visuele indruk (open en gesloten landschappen). In de Twee-
de Nota voor de Ruimtelijke Ordening (1966) werden begrippen als bos-, 
coulissen- en open landschap genoemd. Dus nog wel enigszins gebaseerd 
op vegetatie maar wel met het belangrijke visuele verschil tussen open en 
gesloten landschap. 

Een visuele indruk van de ruimte kan mede worden beppaald doortypi-
sche landschapselementen, zoals bijvoorbeeld reliëf. Ondanks dat er een be-
gin is gemaakt met een landschapskartering van visuele kenmerken zijn er 
nog weinig grijpbare gegevens van landschapsbelevingsonderzoek. 

De waardering is strikt subjectief en bovendien voor een ieder afhankelijk 
van tijdstip, seizoen etc. Normen zijn derhalve vrijwel niet vast te stellen en 
het handhaven van een zo hoog mogelijke diversiteit lijkt vooralsnog de bes-
te methode om zoveel mogelijk mensen landschappen te bieden die als 
mooi worden ervaren. De waarde van een zeldzaam landschap moet dan 
ook als bijzonder groot worden gezien en kan als zodanig als een objectieve 
maatstaf gelden. 

De nieuwe verkeers- en vervoerinfrastructuur gaat als onderdeel functi-
oneren van het bestaande landschap, of kan een overheersend element vor-
men en daardoor het type wijzigen, er ontstaat een nieuw landschap. In het 
algemeen is de zichtbaarheid van de weg in een open landschap beduidend 
groter dan in een gesloten coulissenlandschap of een reliëf rijk gebied. Het 
toevoegen van een grootschalig element in een kleinschalig landschap stelt 
landschappelijk geheel andere eisen dan toevoeging van datzelfde element 
aan een grootschalig landschap. De al of niet wenselijkheid van een nieuw 
element als een weg in een bepaald landschap zal mede afhangen van de 
mate van zeldzaamheid van het desbetreffende landschapstype. In het alge-
meen zal een weg visueel meer acceptabel zijn naarmate de vorm en de 
schaal beter aansluit bij de structuur en de schaal van het landschap. 

A.6.3. Verkeer en vervoer in relatie tot landbouw 

Verkeer en vervoer heeft ook voor het landelijk gebied een grote sociale en 
economische betekenis. Aangezien ongeveer 80% van het landelijke gebied 
in agrarisch gebruik is, vormt verkeer en vervoer dat met de agrarische ex-
ploitatie samenhangt een belangrijk onderdeel van het weggebruik. Een na-
dere behandeling van de ontsluiting van het landelijk gebied zal deel uitma-
ken van het structuurschema voor de landinrichting. 

De doorsnijding van het landelijk gebied door hoofdwegen en spoorlijnen 
is evenwel een aspect, dat steeds meer invloed heeft op de verschillende 
functies die het landelijk gebied vervult. De aanleg van nieuwe, grootschali-
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ge infrastructurele elementen als autosnelwegen dient waar nodig samen te 
gaan met herindeling van gronden, met aanpassing van de bestaande infra-
structuur en met zodanige landschappelijke voorzieningen, dat een verant-
woorde inpassing van nieuwe elementen in het buitengebied wordt bereikt. 
Zo mogelijk moet worden aangesloten op de bestaande kavelstructuur en 
dient hinder voor het landbouwverkeer en de bereikbaarheid van de be-
drijfsgronden te worden voorkomen. De afgelopen decennia is op dit terrein 
al veel bereikt, waarbij in vele gevallen de aanleg van nieuwe infrastructuur 
is gecoördineerd met de uitvoering van ruilverkavelingen. 

A.6.4. Geluidhinder 

Geluidhinder en trillingshinder 

Als een van de belangrijkste milieuhygiënische aspecten van het verkeer 
en vervoer kan de geluid- en trillingshinder ten gevolge van het verkeer wor-
den genoemd. 

Op basis van onderzoekingen kan ruwweg worden aangenomen dat mo-
menteel circa 35% van de Nederlandse bevolking regelmatig geluidhinder 
ondervindt van verkeerslawaai, waarvan 10% in ernstige mate. Deze cijfers 
hebben betrekking op de gezamenlijke invloed van wegverkeerslawaai en 
railverkeerslawaai, waarvan het wegverkeerslawaai echter verreweg de 
grootste rol speelt1. Soms treedt naast geluidhinder ook trillingshinder op. 
Bij trillingshinder gaat het hierbij om hinder of schade ontstaan ten gevolge 
van contacttrillingen, die afkomstig zijn van de verplaatsingen van het ver-
keer en die zich via de bodem voortplanten. Met name bij bebouwing op kor-
te afstand van wegen waarover veel vrachtvervoer plaatsvindt doet zich 
nogal eens trillingshinder voor. 

Bij geluidhinder gaat het om hinder of schade ontstaan ten gevolge van 
hoorbare trillingen. Als belangrijkste effecten van verkeerslawaai op de 
mens kunnen worden genoemd: 

- communicatieverstoring; 
- beïnvloeding van het vegetatieve zenuwstelsel; 
- beïnvloeding van het centrale zenuwstelsel; 
- verstoring van rust en slaap; 
- beïnvloeding van werkprestaties. 

In aansluiting op het in 1971 door de Gezondheidsraad uitgebrachte rap-
port «Geluidhinder» is door de Minister van Volksgezondheid en Milieuhy-
giëne in 1973 een circulaire «Geluidhinder» verzonden aan provinciale 
besturen en gemeentebesturen. In deze circulaire zijn o.a. richtlijnen ten 
aanzien van de toelaatbare geluidbelasting door wegverkeerslawaai opge-
nomen, terwijl ook grenswaarden voor de geluidbelasting zijn aanbevolen 
die een referentiepunt voor railverkeerslawaai kunnen zijn. De specifieke fac-
toren, die bij het railverkeerslawaai een rol spelen, kunnen echter aanleiding 
geven tot een andere benadering dan bij het wegverkeerslawaai en daar-
door leiden tot andere grenswaarden. Door de rijksoverheid wordt vanaf 
1973 bij de aanleg van rijkswegen met deze richtlijnen gewerkt. 

In het in 1975 bij de Tweede Kamer ingediende wetsontwerp «Regels inza-
ke het voorkomen of beperken van geluidhinder (Wet geluidhinder)» (zitting 
1975-1976 - 13 639) zijn regelingen opgenomen voor de bestrijding van het 
wegverkeerslawaai. Voor het railverkeerslawaai zullen overeenkomstige re-
gelingen bij algemene maatregel van bestuur in het kader van deze wet wor-
den vastgesteld. 

Voorts wordt in het wetsontwerp aandacht geschonken aan zgn. stiltege-
bieden. Dit zijn bij het streekplan aangegeven gebieden, waar de natuurlijke 
geluiden niet of nauwelijks worden verstoord. Voor deze gebieden dienen 

' informatie van het Ministerie van Voiks- gedeputeerde staten een intentieprogramma op te stellen, waarin maatrege-
gezondheid en Milieuhygiëne. | e n worden aangekondigd voor de verzekering van het stiltekarakter. 
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Over het effect van geluid op de fauna is momenteel nog slechts een be-
perkte hoeveelheid kennis aanwezig; nader onderzoek zal moeten aantonen 
in hoeverre schade optreedt bij bepaalde geluidgevoelige diersoorten. 

Met betrekking tot het weg- en railverkeerslawaai kan nog het volgende 
worden opgemerkt. 

Weg verkeerslawaai 

De hinder ten gevolge van verkeersgeluiden is in sterke mate gecorreleerd 
aan de geluidbelasting uitgedrukt in dB(A). Dit is dan ook de reden dat in het 
wetsontwerp, en ook in de eerdergenoemde circulaire, de grenswaarden 
voor de woonbestemming worden aangegeven in het zogenaamde equiva-
lente geluidniveau uitgedrukt in dB(A). De belasting wordt daarbij gemeten 
in een grootheid, samengesteld uit frequentie (toonhoogte) en volume (ge-
luidniveau), het zgn. met A-filter gecorrigeerde geluiddrukniveau. De geluid-
belasting vanwege een weg hangt in belangrijke mate af van de volgende 
factoren: 

- intensiteit van het verkeer; 
- snelheid van het verkeer; 
- samenstelling van het verkeer (percentage vrachtvervoer); 
- afstand tot de weg; 
- afscherming tussen weg en geluidgevoelige bestemming in de vorm 

van aarden wallen, schermen, beplanting e.d. 

Ingevolge het wetsontwerp zullen zones worden ingesteld langs nog aan 
te leggen en reeds bestaande wegen, waarbinnen geluidhinder zou kunnen 
optreden. Binnen deze geluidzones zijn de aanlegger van de weg (bij nieuwe 
wegen) en de gemeente (ten behoeve van de goedkeuring van een bestenv 
mingsplan en bij de bouw van huizen langs bestaande wegen) verplicht een 
akoestisch onderzoek in te stellen om te bezien of zonder bijzondere maatre-
gelen bepaalde wettelijke grenswaarden zouden worden overschreden. In-
dien dit het geval is dienen maatregelen te worden getroffen om overschrij-
ding van deze grenswaarden te voorkomen. Daarvan zijn die wegen vrijge-
steld waarop naar redelijke schatting over 10 jaar niet meer dan een nader 
vast te stellen aantal (dat lager moet zijn dan 2500) motorvoertuigen per et-
maal zullen rijden en wegen waarvoor het treffen van maatregelen naar het 
oordeel van de Minister van Volksgezondheid en Milieuhygiëne niet nodig 
is. 

Binnen de geluidzones gelden de in het wetsontwerp opgenomen grens-
waarden voor de woonbestemming; voor andere geluidgevoelige bestem-
ming dan woningen zullen grenswaarden bij algemene maatregel van be-
stuur worden vastgesteld. Voor nieuw te ontwerpen situaties geldt als toe-
laatbare geluidbelasting voor woningen een waarde van 50 dB(A)\ Via spe-
ciale procedures kan in bepaalde gevallen een hogere waarde worden toe-
gestaan. De Minister van Volksgezondheid en Milieuhygiëne is in dit kader 
belast met de coördinatie met betrekking tot de terugdringing van de milieu-
verontreiniging. 

De volgende maatregelen met betrekking tot de vermindering van geluid-
overlast door wegverkeer kunnen worden genoemd: 

1. maatregelen met betrekking tot de bron (het voertuig) en het voertuig-
gebruik: 

- stiller maken van het voertuig. Hierbij kan aan strengere typekeuringsei 
sen worden gedacht. 

- meer en betere controle op naleving van de gestelde geluideisen. Hier-
bij kan naast een verbetering van de bestaande straatcontrolemethode ge-
dacht worden aan periodieke autokeuringen en aan andere controles. Deze 
laatste zullen met name mogelijk worden door het instellen van geluidhin-
derdiensten zoals dit in het wetsontwerp geluidhinder is voorzien (i.h.b. voor 
industrielawaai). 

1 Tijdelijk zal hierbij een correctiefactor van 
5 dB(A) mogen worden toegepast in verband 
met de verwachting dat het ve'keer op de mid-
dellange termijn stiller zal worden. (Bron-
bestrijding). 
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- treffen van verkeersmaatregelen met het doel de geluidhinder te ver-
minderen. Vooral voor het beperken van verkeerslawaai op kritieke punten 
in binnensteden kunnen verkeersbeperkende en -regulerende maatregelen 
van belang zijn. 

- beperking van het autogebruik. 
- bevorderen van milieuvriendelijker vervoerwijzen. 

2. maatregelen met betrekking tot de overdracht en de bebouwing: 
- aanhouden van voldoende afstand tussen weg en geluidgevoelige be-

stemming. 
- aanbrengen van beplanting, aarden wallen en geluidschermen; 
- stedebouwkundige maatregelen, bij voorbeeld de planning van geluid-

ongevoelige bestemmingen zoals kantoren langs de weg en een goede in-
richting van verblijfsgebieden door wering van het doorgaande verkeer. 

- in bijzondere situaties kan worden gedacht aan het verhogen van de 
isolerende werking van gevels al of niet in combinatie met een aanpassing 
van de plattegrond van de woning (geluidongevoelige vertrekken aan de 
wegzijde). 

Spoorweglawaai 

Ook langs bestaande drukke spoorlijnen en met name daar waar veelvul-
dig sprake is van avond- en nachtvervoer van personen en goederen per 
spoor, kan overmatige geluidhinder optreden. In het wetsontwerp geluid-
hinder is de mogelijkheid opgenomen om voor het oplossen van deze knel-
punten een soortgelijke zoneringsregeling op te stellen als voor de wegen. 
Het hiervoor onderbouwde onderzoek is inmiddels op gang gebracht. 

Bij de aanleg van nieuwe spoorlijnen zal aandacht dienen te worden be-
steed aan het geluidhinderprobleem. Hiertoe zullen algemene grenswaar-
den voor de hoogst toelaatbare geluidbelasting van het spoorwegverkeer 
worden opgesteld. 

Bij de tracévaststelling van de Schipholspoorlijn zijn door de Commissie 
Tracévaststelling Schiphollijn grenswaarden opgesteld, die betrekking heb-
ben op een maximale geluidbelasting bij de passage van één trein en een 
toelaatbaar equivalent geluidniveau voor de dag-, avond- en nachtperiode. 
Deze grenswaarden gelden alleen voor de Schiphollijn en zijn nog van expe-
rimentele aard. Het ligt in de bedoeling om op het punt van de grenswaar-
den tot een beleid te komen, waarbij ook rekening moet worden gehouden 
met de specifieke eigenschappen van het railverkeerslawaai en de open-
baarvervoerfunctie van het railverkeer. 

Naast maatregelen aan en langs de spoorbaan kan met name door het 
aankopen van geluidarmer materiaal de verdere toename van de geluidbe-
lasting langs bestaande lijnen ten gevolge van het opvoeren van de snel-
heid, dan wel het opvoeren van de treinfrequentie, worden tegengegaan. 
Gezien het specifieke karakter van het railverkeer als openbaar-vervoervoor-
ziening, dient de afstand tussen de bebouwing en de halteplaats om exploi-
tatieve redenen zo klein mogelijk gehouden te worden. Om geluidhinder in 
de omgeving van de stations zoveel mogelijk te beperken kan gedacht wor-
den aan maatregelen in de stedebouwkundige sfeer, en indien mogelijk aan 
maatregelen aan de baan, zoals lage schermen. 

A.6.5. Luchtverontreiniging 

De Wet inzake de Luchtverontreiniging (1970) verstaat onder luchtveront-
reiniging de aanwezigheid in de buitenlucht van verontreinigende stoffen, 
vaste, vloeibare of gasvormige (niet splijtstoffen, ertsen of radioactieve 
stoffen in de zin van de Kernenergiewet), die in de lucht - op zich zelf dan 
wel te zamen of in verbinding met andere stoffen - hetzij nadeel voor de ge-
zondheid van de mens of hinder voor de mens opleveren, hetzij schade kun-
nen toebrengen aan dieren, planten of goederen. 
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Uitlaatgassen van benzine- en dieselmotoren bevatten schadelijke stoffen. 
Vooralsnog is volledige verbranding in deze motoren niet mogelijk en ko-
men in de uitlaatgassen koolmonoxyde, koolwaterstoffen, loodprodukten, 
nitreuze dampen, zuren, zwaveldioxyde, ammoniak en andere chemische 
verbindingen voor met mogelijke schadelijke werking. Daarnaast wordt 
vooral door dieselmotoren een vrij aanzienlijke hoeveelheid roet en stof af-
gescheiden, evenals polynucleaire aromaten (enkele met kankerverwekken-
de eigenschappen). Dieselmotoren produceren echter minder koolmonoxy-
de, koolwaterstof en lood dan benzinemotoren. Welke van beide het minst 
luchtverontreinigend werkt is niet te zeggen. Een bromfietsmotor werpt on-
danks zijn kleine cilinderinhoud meer koolwaterstoffen, ongeveer dertig pro-
cent van de koolmonoxyde en rond tien procent van de stikstofoxyden uit, in 
vergelijking met de uitworp van de gemiddelde auto. 

De verontreinigende stoffen zijn ten dele irriterend en giftig en kunnen on-
der invloed van zonlicht tot reacties aanleiding geven waardoor zogenaam-
de «smog» vorming kan optreden. Zij zijn boven bepaalde concentraties 
schadelijk voor planten en dieren en voor de gezondheid van de mens. Ook 
kunnen zij bouwmaterialen aantasten. De gevaren voor planten zijn niet zo 
groot, alhoewel - mede als gevolg van hoge concentratie en langdurige in-
werking - wel invloed valt te constateren. Langs de weg, in de onmiddellijke 
nabijheid, worden hoge loodconcentraties aangetroffen. 

Naast de verontreiniging door uitlaatgassen kunnen gladheidsbestrijding 
en bermbespuiting een lokale schadelijke uitwerking hebben. Opname in het 
grondwater kan bovendien tot niet-lokale schade leiden, terwijl olie- en ben-
zinelekkage bodemprocessen kunnen verstoren. Met betrekking tot de 
bermbespuiting kan worden gesteld dat thans een ander regime terzake 
wordt gehanteerd. 

Het concentratieniveau van de door het verkeer uitgeworpen stoffen is on-
der andere afhankelijk van de verkeerssamenstelling, de verkeersintensiteit 
en haar afwikkeling, de weers- en terreinomstandigheden en de afstand tot 
de verkeersstroom. De mate van verkeersafwikkeling bepaalt mede de sa-
menstelling van de uitlaatgassen en daarmee mede de aard van de luchtver-
ontreiniging. 

Detemperatuuropbouw van de atmosfeer en afwisselend grondgebruik 
hebben een soortgelijk effect als de wind, de turbulentie die hierbij optreedt 
verspreidt de verontreiniging. De kustprovincies hebben daarvoor een gun-
stiger «windpatroon»; steden hebben baat bij vele afwisselingen tussen 
bebouwing en beplanting. Dit laatste is te meer van belang omdat planten 
diverse chemische stoffen uit de lucht kunnen binden en dus daaraan ont-
trekken. 

Bepaalde weersomstandigheden kunnen tot secundaire verontreinigin-
gen leiden, zoals de vorming van ozon, fotochemische ««smog»vorming, en 
dergelijke. 

De schade en/of hinder ten gevolge van luchtverontreiniging is veelal 
moeilijk te taxeren. Voor het milieu bestaat de schade uit functieverlies van 
de lucht maar ook van de verontreinigde omgeving. Over het verband tussen 
emissie en functieverliezen is te weinig bekend om een taxatie te plegen. 
Hoogstens kunnen ramingen worden gemaakt over rechtstreekse schade-
kosten of kosten ter voorkoming van verontreiniging. 

De eerdergenoemde wet geeft de Minister van Volksgezondheid en Mi-
lieuhygiëne de bevoegdheid grenswaarden voor het gehele land vast te stel-
len inzake de toelaatbare luchtverontreiniging; dit tezamen met de andere 
betrokken ministeries en de Raad inzake de luchtverontreiniging, gehoord 
de Gezondheidsraad. Overschrijding of dreigende overschrijding van grens-
waarden wordt aangemerkt als ernstige luchtverontreiniging. Mogelijkhe-
den en maatregelen om de verontreinigende uitworp te verminderen kun-
nen zijn: 

- maatregelen aan de bron, verbetering van de motor en/of wijziging van 
de brandstof (samenstelling), 
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- verkeersmaatregelen ter vermindering van concentratie van verontrei-
niging, onder andere in verkeersvrije of verkeersluwe zones, beperking van 
stagnatie, 

- stedebouwkundige maatregelen, zoals het ruim opzetten van woonwij-
ken, fu nctioneel plaatsen van groen, e.d. 

Gecombineerde maatregelen kunnen elkaar versterken en het resultaat 
gunstiger doen zijn. Verwacht wordt dat de maatregelen aan de bron het 
meest effectief en doelmatig kunnen zijn, mede omdat de gebruiker dan de 
kosten van de verbetering betaalt. In belangrijke mate is sprake van een 
technisch en financieel probleem. 

A.6.6. Verontreiniging van bodem en grondwater 

Algemeen 

De aanleg van wegen brengt in het algemeen een aantasting van de na-
tuurlijke bodemstructuur teweeg en betekent een gevaar voor de kwaliteit 
van het grondwater; het gebruik van wegen verhoogt het risico van veront-
reiniging van het grondwater. Tijdens de aanleg van een weg zijn de bodem 
en het grondwater extra kwetsbaar voor verontreiniging. Deze kan bij voor-
beeld worden veroorzaakt door het opbrengen van verontreinigd materiaal 
voor de opbouw van het weglichaam, of door het morsen of lekken van olie 
uit vrachtauto's en wegenbouwmachines. Bronnen van verontreiniging bij 
het gebruik van wegen zijn: 

- de neerslag uit uitlaatgassen; 
- slijpsel van banden en remvoeringen; 
- pekel gebruikt bij gladheidsbestrijding; 
- bestrijdingsmiddelen, gebruikt bij het onderhoud van wegbermen; 
- olie en benzine, gemorst of verloren gegaan in diverse omstandighe-

den; 
- andere gevaarlijke stoffen, gemorst of bij ongelukken vrijgekomen uit 

tankauto's. 

Winplaatsen van grondwater ten behoeve van openbare drinkwater-
voorziening 

De bovengenoemde omstandigheden maken de aanleg van wegen in de 
nabijheid van grondwaterwinplaatsen voor de openbare drinkwatervoorzie-
ning in hoge mate ongewenst. Gerekend wordt, dat risico's aanwezig zijn 
binnen een gebied waar het grondwater 25 jaar nodig heeft om de putten te 
bereiken.dat wil zeggen binnen een straal van 1,5 a 2 km van de putten. Bij 
de aanleg van wegen binnen dit gebied dienen maatregelen te worden ge-
troffen om verontreiniging van bodem en grondwater tegen te gaan of al-
thans zoveel mogelijk te beperken. Deze maatregelen kunnen bestaan uit: 

- het zoveel mogelijk ondoorlatend maken van de weg en de vluchtstro-
ken; 

- afvoer van hemelwater van dit weggedeelte, door middel van riolering, 
naar een plaats buiten het beschermde gebied; 

- het vermijden van de aanleg van benzinestations en parkeerplaatsen 
binnen het beschermde gebied; 

- een verbod tot het vervoer van voor de grondwaterkwaliteit gevaarlijke 
stoffen over het weggedeelte binnen het beschermde gebied. 

Bij de aanleg van wegen binnen een beschermd gebied is het uiteraard 
noodzakelijk maatregelen te treffen om bodem- en grondwaterverontreini-
ging zoveel mogelijk te vermijden, onder andere door: 

- voor de constructie van het weglichaam uitsluitend niet-vervuilend ma-
teriaal te gebruiken; 
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- het onderhoud van graaf- en transportmater iaal ui ts lui tend op een be-
schermende plaats, en 20 mogel i jk buiten het beschermde gebied, te doen 
plaatsvinden. 

Om de gebruikers van de weg te waarschuwen, dat zij zich binnen een be-
schermd gebied bevinden, dienen waarschuwingsborden («waterwin-
plaats») te worden geplaatst. 

A.6.7. Sociaal-economische aspecten van verkeer en vervoer 

Algemene economische aspecten 

De economische ontwikkel ing, die tot onze huidige welvaart leidde, was 
mogel i jk door een groot aantal factoren. Een ervan is de nationale en inter-
nationale (markt)ontslui t ing door het transportstelsel. Het vervoer over de 
grens is voor een open economie als de onze uiteraard van eminent belang. 
Een stuk internationale arbeidsverdel ing (specialisatie) werd voor ons prof i j -
teli jk, mede begunst igd door de l igging van ons land. Als poort voor Europa 
ten behoeve van doorgaande goederenstromen kon ter plaatse van de over-
slag tussenbewerkingsindustr ie worden gevest igd. 

Van nature begif t igd met uitstekende waterwegen naar het achterland kon 
de economische opbloei vooral vanuit de internationale t ranspor tknooppun-
ten op gang komen. Toch zou deze ontwikkel ing beperkt zijn gebleven indien 
niet ook de overige delen van ons land door een goede infrastructuur voor 
het binnenlandse vervoer mede daarin zouden zijn betrokken. Vele plaatsen 
in den lande zijn vanouds specifieke vest igingsplaats voor bepaalde takken 
van bedri jv igheid, soms door aanwezigheid van grondstof fen, maar meer 
nog door aanwezigheid van speciale vaardigheden. Vroeger, voor de reeen-
te geli jktrekking van beloningen, was men voor arbeidsintensieve produktie-
processen aangewezen op de regio's met een talri jke bevolking en een lager 
inkomensniveau. 

De gespreide activiteiten maakten vervoer van grondstof fen, hulpmater i -
alen en produkten van en naar de afnemers in den lande en het Europese 
achterland, of via de zeehavens voor de overzeese markt, noodzakelijk. De 
lokale industriële vest igingen her en der in het land werden polen van activi-
teit. Het levenspeil werd geleideli jk hoger en st imuleerde handel en d ien-
stensector. De betere verb indingsmogel i jkheden brachten het platteland 
dichter bi j de activiteitscentra. Ui ts t roming van arbeid uit de agrarische sec-
tor verhoogde daar de arbeidsprodukt iv i tei t , terwi j l de vervoermogel i jkhe-
den de agrariër een groeiende afzetmarkt boden. 

De zeer sterke economische opgang na 1950, niet in de laatste plaats door 
een groter gezamenli jk optreden van de Europese landen, zou niet mogeli jk 
zijn geweest zonder de natuurl i jke en aangelegde vaarwegen en de aanleg 
van een goede weginfrastructuur. Het (vracht)autotransport heeft een enor-
me vlucht genomen, terwi j l ook het spoorwegvervoer lange t i jd van beteke-
nis is geweest maar deze groei niet heeft kunnen volgen. 

Regionale economische stimulering 

In ons land zijn alle plaatsen en gebieden ontsloten voor de auto; de trans-
portkostenverhouding heeft zich zodanig ontwikkeld dat verreweg het groot-
ste deel van de binnenlandse transporten over de weg gaat. Ligging aan het 
hoofdwegennet is een belangri jke vestigingsplaatsfactor geworden. Daar-
door treedt de laatste t i jd vooral een verschuiv ing van arbeidsplaatsen op 
vanuit de tradit ionele centra, die geen ru imte meer bieden voor u i tbre id ing, 
naar lokaties nabij (kruispunten van) het hoofdwegenstelsel . Ook waren lo-
katies met een ruimere arbeidsmarkt of met voldoende woongelegenheid 
voor de werknemers in trek. Wel vormde ook in deze gevallen een goede 
wegverb ind ing met de oude economische centra een voorname nevenvoo r 
waarde. De groei van de weginfrastructuur bood de mogel i jkheid tot sprei-
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ding vanuit de traditionele polen met behoud van een voortgaande econo-
mische ontwikkeling. 

Zoals gezegd is een der gevolgen echter geweest dat daarmee tevens 
spreiding van de bevolking over het ontsloten gebied mogelijk werd ge-
maakt. De omvang van de spreiding was veel groter dan de bedoeling was 
en had een zich zelf versterkend effect. Het verkeers- en vervoerstelsel kwam 
dientengevolge vervolgens weer onder druk te staan. 

Verbetering van de transportinfrastructuur kan een stimulans vormen 
voor de regionale economische ontwikkeling. Uiteraard spelen daarbij ook 
vele andere factoren een rol, zoals de arbeidsmarkt, het voorzieningenni-
veau en de overige infrastructuur. In ons land is de aanwezigheid van kwan-
titatief en kwalitatief adequate transportinfrastructuur een noodzakelijke, 
maar niet altijd voldoende voorwaarde voor de stimulering van de regionale 
economische ontwikkeling. 

Werkgelegenheid door verkeer en vervoer 

Het transport over de weg en de rail heeft een niet onaanzienlijke beteke-
nis voor de werkgelegenheid. Hier zou nogmaals gewezen kunnen worden 
op de communicatiefunctie ervan binnen het economisch stelsel. Liever ech-
ter beperken wij ons tot de min of meer directe werkgelegenheidseffecten. 
Te denken valt aan de arbeidsplaatsen in het transport zelve en aan de on-
middellijk er mee samenhangende bedrijven en diensten; zie voor de jaren 
1963 en 1974 tabel A-33. Allerlei achterliggende werkgelegenheid is daarin 
niet opgenomen. Men denke bij voorbeeld aan raffinageprocessen, assuran-
tiebedrijven en beleidsvoorbereiders bij de diverse overheden, maar ook 
aan parkeerwachters, auto- en rijwielhandel. Ook de belangrijke groep van 
eigen vervoer ontbreekt wegens gebrek aan betrouwbare gegevens. Deze 
groepen vergroten dus nog het aandeel van de verkeers- en vervoersector in 
de beroepsbevolking. Een verantwoorde becijfering ervan is niet eenvoudig 
te geven; de relatie met verkeer en vervoer is vaak rekbaar en derhalve niet 
verder uitgewerkt. 

Werkgelegenheidsprognoses op middellange termijn zijn voor de autofa-
bricage minder gunstig en voor de fietsenindustrie redelijk. De situatie in het 
wegtransport is aarzelend gezien tegen de achtergrond van de in het alge-
meen vertraagde groei in de handel. De concurrentie wordt scherper. Ook 
geldt dit voor de wegenbouw, omdat daar minder geld beschikbaar komt 
dan in een eerdere periode werd verondersteld. De grootste groei is, naar 
mag worden verondersteld, achter de rug. Een zekere verzadiging komt ge-
leidelijk in zicht en het investeringsniveau zal dientengevolge dalen. 

Tabel A 33. Aantallen werkzame personen in duizendtallen 

Standaardbedrijfsindeling 15-10-'63 31-3-'74 

Transportmiddelenindustrie (excl. spoorweg-
werkplaatsen en wegenbouw) 
Auto-industrie, vliegtuigindustrie en reparatie-
bedrijven 
Carrosserie" en aanhangwagenfabrieken 
Au to-onderdelenf abrieken 
Rijwiel" en motorri jwielfabrieken 
Autoreparatiebedrijven en -garages 
Rijwiel en motorrijwielreparatiebedrijven 
Weg-, spoor- en waterbouwbedrijven (voor 60% 
van het totaal) 
Spoorwegen 
Tram- en autobusdiensten 
Taxi- en tourwagenbedrijven 
Goederen wegvervoer bedrijven 

83,1 88,2 

13,4 19,2 
8,0 7,0 
1,6 2,4 
6,1 4,0 

45,2 53,6 
3,5 3,9 

46,2 42,0 
25,2 27,6 
20,2 20,2 

7,3 8,9 
51,7 60,3 

Totaal 311,5 337,1 

Bron: CBS 3e Algemene Bedrijfstelling 
1963 en Statistiek Werk/ame Personen 
1974. 
Totale arbeidsvolume volgens CBS 

Statistisch Zakboek 1975 

1963 

4422 

1974 

4831 
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A.6.8. Het beslag op nationale middelen 

De sector verkeer en vervoer heeft vooral na 1960 in toenemende mate be-
slag gelegd op collectieve middelen. De aanvankelijke achterstand in de 
wegaanleg leidde evenals de daarna stijgende behoefte aan wegcapaciteit 
tot toenemende bedragen aan investeringen op alle overheidsniveaus, 
maar in het bijzonder bij het Rijk. In de tweede helft der zestiger jaren wer-
den bovendien de openbaar vervoerbedrijven deficitair en moest het Rijk ge-
leidelijk enorme sommen bijpassen. 

Tabel A-34. Exploitatiekosten, opbrengsten en tekorten van het openbaar 
personenvervoer en het nationaal inkomen 1970 t/m 1974 

Omschrijving (absolute 
bedragen in min. gld.) 1970 1971 1972 1973 1974 

kosten openbaar vervoer 1077 1270 1444 1626 1973 
index 100 118 134 151 183 
opbrengsten openbaar vervoer 743 805 867 929 1019 
index 100 108 117 125 137 
exploitatietekort openbaar vervoer 334 465 577 697 954 
index 100 139 173 209 286 
nationaal inkomen index 100 113 129 146 163 
kosten openbaar vervoer in 
procenten van het nationaal 
inkomen 1,02 1,07 1,07 1,07 1,10 
index 100 105 105 105 108 
tekort openbaar vervoer in 
procenten van het nationaal 
inkomen 0,32 0,39 0,43 0,46 0,56 
index 100 114 127 146 171 

De door Verkeer en Waterstaat ten behoeve van het verkeer en het vervoer 
uitgetrokken bedragen namen dientengevolge sterk toe. Vooral de exploita-
tietekorten van het openbaar vervoer stegen; samen met de investeringsbij-
dragen nemen deze in 1976 ruim 25% van de totale begroting van Verkeer 
en Waterstaat in beslag. 

Ook op andere departementen worden gelden gebruikt voor verkeer en 
vervoer. Men denke daarbij aan Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, 
dat vooral bijdragen verstrekt aan steden ter verbetering van de structuur, 
waaronder verkeersinfrastructuur, en dat eveneens subsidieert in de tijdige 
aanleg van verkeersinfrastructuur ten behoeve van groeikernen, aan Land-
bouw en Visserij alsmede aan Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk, 
waar wordt (mee-)betaald aan verbetering van de verkeerssituatie in te her-
structureren agrarisch gebied, resp. rond recreatieve attractiepunten. Voorts 
aan Economische Zaken dat subsidieert in de aanleg van ontsluitende infra-
structuur voor industrieterreinen en verbetering van de aansluiting van klei-
nere kernen op het hoofdwegennet. Ten slotte hangen ook nog een deel van 
de uitgaven voor het politie- en justitiële apparaat samen met verkeer en 
vervoer. Eveneens in de personele sfeer ligt de relatief sterke groei van de 
diensten van Verkeer en Waterstaat, de provinciale waterstaten en de 
gemeentelijke diensten. Alhoewel anders van karakter, en meer in de private 
sector, dient ook nog te worden gewezen op het maatschappelijke offer voor 
het in stand houden van dat deel der ziekenhuizen en revalidatie-inrichtin-
gen dat op het conto van verkeer en vervoer kan worden geschreven. Daar-
naast zijn ook particuliere kosten in de sfeer van verkeer en vervoer toegeno-
men, onder andere in de vorm van stijgende garage-, verzekerings- en medi-
sche kosten. De prijzen van auto's, benzine en motorrijtuigenbelasting zijn 
achtergebleven bij het inflatietempo, dus in reële zin afgenomen. De tarie-
ven van het openbaar vervoer liggen daarentegen, ondanks een toenemend 
overheidsaandeel in de kosten, in 1974 in reële zin hoger dan in 1964. Het 
reële tarief is in die periode niet steeds gestegen en heeft een verschillend 
verloop voor verschillende onderdelen van het openbaar vervoer. 
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De ontwikkelingen in verkeer en vervoer leiden voor de overheid naar een 
benarde situatie. Enerzijds de schaarbeweging van kosten en opbrengsten, 
waardoor de financiën van het openbaar vervoer in toenemende mate een 
beroep op de collectieve middelen noodzakelijk maken. Anderzijds de wen-
selijkheid van een voortdurend hoog investeringsniveau voor aanleg van 
primaire, secundaire, tertiaire en stedelijke wegen alsmede de nodige kunst-
werken in verband met de toenemende verkeersdruk, maar mede met het 
oog op het werkgelegenheidseffect voor de bouwwereld. Voorts de grotere 
eisen aan onderhoud en verkeersveiligheid in verband met de toegenomen 
verkeersintensiteit op de wegen. 

Tabel A-35. Ontwikkeling van enkele uitgavenposten van Verkeer en Waterstaat en van het Rijkswegenfonds (in min. gld.) 

1950 1960 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 

aanleg rijkswegen en fietspaden 14 99 629 747 634 677 768 862 685 517 
onderhoud rijkswegen 13 42 168 171 143 190 203 255 262 283 
Wet Uitkering Wegen 20 66 310 345 348 397 418 484 513 546 
bijdrage stedelijke 
verkeeisvoorzieningen 27 25 27 29 35 44 50 82 
bijdiage fietspaden 1 9 35 
bijdrage nieuwe lijnen NS 2 17 35 55 105 
bijdrage stedelijke 
vervoersvoorzieningen 20 26 62 67 71 107 140 158 
openbaar vervoer 146 186 378 512 699 1021 1585 1776 

47 207 1300 1500 
bijdragen in de tekorten van het openbaar vervoer naar onderdelen 

lokaal vervoer 
streekvervoer 
NS (openbare 
dienstverplichting) 

1592 1874 2211 2809 3299 3502 

31 32 43 78 116 199 658 768 
15 49 70 108 168 268 307 336 

100 105 265 326 415 554 620 672 

Bron: 1950 t /m 1974 rekeningen 
1975: slotwet 
1976: vermoedelijk beloop 
1977: begroting 1977 
Tekorten openbaar vervoer 
1976+ 1977: incl. bejaar-
denpaspoort. 

A.7. Onderzoek 

De ontwikkeling van het verkeer en vervoer geeft aanleiding tot velerlei 
onderzoekactiviteiten. Vroeger waren onderzoek en studie in hoofdzaak ge-
richt op de technologie van het verkeer en vervoer. De overheid als beheer-
der van de infrastructuur heeft altijd veel aandacht besteed aan de verbete-
ring van de vormgeving, de constructie en de inrichting van de wegen. De 
resultaten van verricht onderzoek zijn toegepast bij de bouw van autosnel-
wegen, die zijn geëvolueerd tot een geperfectioneerde infrastructuur voor het 
autoverkeer. Recente ontwikkelingen zijn gericht op beveiliging en regulering 
van autostromen van grote dichtheid, die ontstaan op die gedeelten van het 
autowegennet, die tot hun capaciteit worden belast. Met variabele signalen 
kunnen aanwijzingen gegeven worden aan het gemotoriseerd verkeer, waar-
door men de snelheid kan aanpassen aan de verkeerssituatie, die bij hoge au-
todichtheid in labiel evenwicht verkeert en zeer gevoelig is voor verstoringen. 

Ook in het spoorwegverkeer zijn grote vorderingen gemaakt in de perfec-
tionering en automatisering van het seinwezen en in de uitbouw van het 
e " c , o n m w o " ■ ■ ■ ♦ • « " " « ♦ l « « t « » t r o i n h 0 „ « ; i m i n n ar> _ ̂ g j p , v | Q g f j j p g | _ | e ( C O m f O r t V 8 n 
nu i i c i i i i i j ei i OUIUI I laiibdi ii ly voii i iet 5>ei i iwezei t tri i ui ue UIL 
systeem van automatische treinbeveiliging en -beïnvloedir 
de reiziger en de efficiency in het gebruik van het materieel wordt vergroot 
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door verbeteringen in de vormgeving en constructie van het spoorwegmate-
rieel. 

Aanvankelijk werd verkeer bestudeerd als verschijnsel op zichzelf. Ver-
keerstellingen werden gehouden om «de vinger aan de pols te houden», om 
ontwikkelingen in verkeersintensiteiten te kunnen volgen en het verkeer- en 
vervoerstelsel daarop te kunnen afstemmen. Periodieke verkeerstellingen 
worden op de rijkswegen gehouden sinds 1937. 

In de vijftiger jaren zijn uitgebreide studies op gang gekomen naar het ver-
band tussen verkeer en grondgebruik en tussen de wijze van deelnemen aan 
het verkeer en de sociaal-economische kenmerken van de verkeersdeelne-
mer. 

Vóór de tweede wereldoorlog waren reeds incidenteel onderzoekingen 
verricht aan de hand van tijdreeksen. Tot het eind van de 60-er jaren waren 
de studies in hoofdzaak gericht op het afleiden van de verkeersbehoefte uit 
de maatschappelijke ontwikkelingen. De aldus geraamde verkeersbehoefte 
werd richtlijn en maatstaf voor de op te stellen plannen voor de landelijke en 
stedelijke verkeers- en vervoervoorzieningen. 

In de 70-er jaren is het besef doorgedrongen dat het verkeer en vervoer 
niet alleen als een afgeleide kan worden beschouwd van andere maatschap-
pelijke verschijnselen, maar dat er een wederzijdse beïnvloeding optreedt. 
Een grotere kennis van de onderlinge verwevenheid is noodzakelijk om met 
vrucht verkeers- en vervoerbeleid te kunnen formuleren. 

Het verbeterde inzicht heeft op rijksniveau geleid tot een geïntegreerde 
benadering van vraagstukken van ruimtelijke ordening en verkeers- en ver-
voerordening. Organisatorisch is deze aanpak versterkt door de instelling 
van de Stuurgroep Verkeer en Vervoer, een groep waarin wordt samenge-
werkt op directieniveau tussen het Ministerie van Verkeer en Waterstaat en 
het Ministerie van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening. De groep heeft 
als hoofdopdracht de voorbereiding van een geïntegreerd verkeers- en ver-
voerbeleid. Integratie moet plaatsvinden zowel tussen ruimtelijke en ver-
keers- en vervoerordening als tussen de verschillende vervoerwijzen. 

Voor begeleiding van de verkeers- en vervoerstudies, die door de nieuwe 
aanpak wordt vereist is het Projectbureau Integrale Verkeers- en Vervoerstu-
dies ingesteld. Dit Projectbureau waarin onderzoekers zijn gedetacheerd van 
de DG Verkeer, de DG van de Rijkswaterstaat, de Rijksplanologische Dienst 
en de Nederlandse Spoorwegen begeleidt opdrachten aan binnenlandse en 
buitenlandse instituten, die erop zijn gericht de fundamentele samenhangen 
tussen het verkeers- en vervoergebeuren en andere maatschappelijke ver-
schijnselen en factoren te verduidelijken. Op deze wijze kunnen modellen 
worden verkregen, die het verkeers- en vervoersysteem beter beschrijven en 
de mogelijkheid geven tot betere voorspelling van de invloed van beleids-
maatregelen en maatschappelijke ontwikkelingen op het verkeer en vervoer. 

Naast onderzoek met betrekking tot de beheersing van het verkeer en ver-
voer wordt ook onderzoek verricht dat erop gericht is de negatieve effecten 
van het gemotoriseerde verkeer te verminderen. Door de Werkgroep « Ver-
keersleefbaarheid in steden en dorpen» zal binnenkort een studie over de 
verkeersleefbaarheid worden afgerond. De in het Beleidsplan voor de Ver-
keersveiligheid genoemde stuurgroep voor de verkeersleefbaarheid in ste-
delijke gebieden zal op korte termijn worden opgericht ter bevordering van 
een geïntegreerde benadering van het verkeersleefbaarheidsvraagstuk. 

Onder de coördinatie van de Minister van Volksgezondheid en Milieuhy-
giëne zijn in het kader van het werk van de Interdepartementale Commissie 
Geluidhinder onderzoekprogramma's opgesteld voor de bestrijding van het 
verkeerslawaai en het spoorweglawaai. De onderzoeken richten zich op de 
volgende terreinen, nl. beperking van de geluidemissie bij de bron (het voer-
tuig), maatregelen die geluidoverdracht beperken en maatregelen bij de 
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ontvanger (bijvoorbeeld verbetering geluidsisolatie van huizen). Trillings-
hinder vormt een onderdeel van deze programma's. 

Naast deze onderzoeken kunnen met betrekking tot de bestrijding van èn 
geluidhinder èn luchtverontreiniging nog worden genoemd lopende onder-
zoeken naar het effect van de toepassing van LPG voor stadsbussen, de ont-
wikkeling van de Stirlingmotor en de ontwikkeling van een schone diesel-
motor. 

Op het Departement van Volksgezondheid en Milieuhygiëne wordt thans 
een onderzoeksprogramma bodembescherming opgesteld. Dit programma 
zal mede projecten bevatten gericht op het verkrijgen van meer inzicht in de 
gevolgen van wegaanleg op de milieucomponent bodem. De resultaten van 
de verschillende onderzoeken zullen ten grondslag komen te liggen aan de op 
grond van de Wet bodembescherming tot stand te brengen uitvoerings-
maatregelen. 

Tweede Kamer, zitting 1976-1977, 14390, nrs. 1-2 160 



Bijlage bij A.5.3 Vervoersamenstelling van de Nederlandse binnenvaart, wegvervoer en 
spoorwegen in de jaren 1960, 1965,1970 en 1974. 

Tabel A-36. 

Vervoertechniek Vervoerd gewicht 

1960 

min . ton 

1965 

m in . ton 

1970 

min. ton 

1974 

min. ton 

Binnenlands vervoer 
Beroepsvervoer 
— binnenvaart 
— spoor 
— vrachtauto 

Eigen vervoer 
— binnenvaart 
— vrachtauto 

Grensoverschr. 
vervoer 
Beroepsvervoer 
— binnenvaart 
— spoor 
— vrachtauto 

Eigen vervoer 
— binnenvaart 
— vrachtauto 

Totaal vervoer 

251,9 
146,0 
33,3 
16,2 
96,5 

105,9 
28,7 
77,2 

62,9 
56,1 
41,9 
10,2 
4,0 

6,8 
4,7 
2,1 

314,8 

11 
5 

31 

9 
25 

13 
3 
1 

1 
1 

100 

353,7 
194,2 
38,0 
15,6 

140,6 

159,5 
44,2 

115,3 

79,5 
72,0 
53,4 
11,4 

7,2 

7,5 
5,9 
1,6 

433,2 

9 
4 

33 

10 
27 

12 
2 
2 

100 

408,6 
238,2 

45,8 
11,5 

180,9 

170,4 
46,8 

123.6 

106,1 
95,8 
68,2 
14,1 
13,5 

10,3 
7.6 
2,7 

514,7 

422,3 
248,3 

9 40,4 
2 6,8 

35 201,1 

174,0 
9 45,5 

24 128,5 

126,2 
113,7 

13 81,5 
3 9,4 
3 22,8 

12,5 
1 9.1 
1 3,4 

100 548,5 

77 
45 

6 
1 

37 

32 
8 

23 

23 
21 
15 
2 
4 

2 
2 
1 

100 

Vervoersamensteiling van de Nederlandse binnenvaart, wegvervoer en 
spoorwegen in het jaar 1974. 

Tabel A-37 

Sector Vervoerd gewicht Vervoerprestatie 

min. ton % miljard tonkm 

Binnenlands vervoer 422,3 24,3 
beroepsvervoer 248,3 16,0 
— binnenvaart 40,4 7 4,1 
— spoor 6,8 1 1,2 
- vrachtauto 201,1 37 10,7 
eigen vervoer 174,0 - 8,3 
— binnenvaart 45,5 9 3,3 
— vrachtauto 128,5 23 5,0 

Grensoverschrijdend vervoer 126,2 _ _ 
beroepsvervoer 113,7 -

binnenvaart 81,5 15 -
- spoor 9,4 2 2,3 ' 
— vrachtauto 22,8 4 -
eigen vervoer 12,5 — -
— binnenvaart 9,1 1 — 
— vrachtauto 3,4 1 ~ 
Totaal vervoer 548,5 100 -

Waarvan op Nederlands grondgebied 
0,142 mid. tonkm. 
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Bijlage bij A.5.5 De afwikkelingsniveaus A t/m F op autosnelwegen 

De afwikkelingsniveaus zijn bepaald door een groot aantal factoren, die 
een nogal uiteenlopende waarde hebben voor elk van de niveaus, deze fac-
toren zijn onder andere de verkeersintensiteit, de gemiddelde rijsnelheid, de 
bewegingsvrijheid van de voertuigen, de veiligheid, de kans op plotselinge 
filevorming en het rijcomfort. 

De overgangspunten van hogere naar lagere afwikkelingsniveaus worden 
gekenmerkt door een maximale verkeersintensiteit en een bijbehorende mi-
nimale kruissnelheid. De kruissnelheid is de snelheid, die bij gunstig weer 
onder de optredende verkeersomstandigheden nog juist op veilige wijze kan 
worden onderhouden. Het karakter van de afwikkelingsniveaus laat zich als 
volgt beschrijven, zie volgende blz. 

Hieronder is het verband weergegeven tussen de kruissnelheid in kilometer 
per uur, de afwikkelingsintensiteit en het daarbij behorende afwikkelingsni-
veau. De grenswaarden van de afwikkelings-intensiteiten worden gegeven in 
het aantal personenauto's per uur en per rijstrook van een 2x2 strooks autos-
nelweg. Vrachtauto's tellen hierbij voor 2 a 3 personenauto's. 

Figuur A-7. Afwikkelingsniveaus op een 2 x 2 strooks autosnelweg 

kruissnelheid in km/uur 

112 

96 
88 
80 

64 
48 -56 

700 1000 1500 1800 2000 
afwikkelingsintensiteit in aantal personenauto's per uur per rijstrook 

Afwikkelingsniveau A: 
De verkeersafwikkeling is volledig vrij, de intensiteit is laag, de te rijden 

snelheid met inachtneming van geldende snelheidslimieten kan hoog zijn, 
de weggebruikers worden niet door medeweggebruikers belemmerd in de 
keuze van rijstrook en snelheid. 

capaciteit 
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Bijlage bij A.5.5 Afwikkelingsniveau B: 
De verkeersafwikkeling is zeer regelmatig, de wederzijdse beïnvloeding 

tussen de weggebruikers is nog betrekkelijk gering, evenals de kans op ver-
storing van de regelmatige verkeersafwikkeling. 

Afwikkelingsniveau C: 
De verkeersafwikkeling is nog regelmatig te noemen, doch de keuzevrij-

heid met betrekking tot snelheid, rijstrook en het al of niet inhalen is beperkt, 
ondanks de betrekkelijk hoge snelheden. 

Afwikkelingsniveau D: 
Hierbij wordt een toestand benaderd van onregelmatige verkeersafwikke-

ling. De kruissnelheden worden sterk beïnvloed door fluctuaties in de ver-
keersomstandigheden. De bewegingsvrijheid is zeer beperkt. Onder deze 
omstandigheden neemt de kans op aanrijdingen toe. 

Afwikkelingsniveau E: 
De verkeersafwikkeling is zeer onregelmatig, waarbij de verkeersintensi-

teit de capaciteit nadert. De kruissnelheden zijn gedaald tot ongeveer 50 
km/uur. Plotselinge filevorming is mogelijk, waarbij de kans dat daarbij kop-
staartbotsingen optreden groter is dan bij afwikkelingsniveau D. 

Afwikkelingsniveau F: 
Er heerst hierbij een toestand van gedwongen verkeersafwikkeling, waar-

bij de snelheden laag zijn en de intensiteiten beneden de capaciteit komen te 
liggen. Deze vorm van congestie kan leiden tot langdurige filevorming, 
waarbij over bepaalde afstanden het verkeer tot stilstand kan komen. 
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Bijlage bij A.5.5 figuur A 8 
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Bijlage bi j A.5.5 f iguur A-9 
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VERKEERSONTWIKKELING IN WEST-NEDERLAND 1960-1974 

INDICES VAN ETMAALINTENSITEITEN : MOTORVOERTUIGEN EN REIZIGERS (NS). 

Tweede Kamer, zitting 1976-1977, 14390, nrs. 1-2 166 



Figuur A-10 
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VERKEERSONTWIKKELING IN NOORD- EN OOST-NEDERLAND 1960-1974 

INDICES VAN ETMAALINTENSITEITEN : MOTORVOERTUIGEN EN REIZIGERS (NS). 

Tweede Kamer, zitt ing 1976-1977, 14390, nrs. 1-2 167 



Bijlage bij A.5.6 

Tabel A-38. Globale ontwikkeling tariefstructuur van het streekvervoer, gemiddelde 
tarieven op interlokale autobuslijndiensten 

Jaar Kaart- Afstand in kilometer 
soort 

12 16 

Bedragen in cent 

A B C A B C A B C A B C 

1960 

1965 

1970 

1975 

1960 

1965 

1970 

1975 

20 

30 

50 

70 

35 

50 

90 

125 

12 

20 

40 

56 

30 

40 

70 

90 

50 

70 

125 

160 

17 

27 

56 

72 

45 

55 

85 

120 

75 

95 

155 

215 

26 

37 

68 

96 

60 

70 

100 

140 

100 

120 

180 

250 

35 

47 

80 

112 

Afstand in kilometer 

4 8 12 16 

Bedragen in gulden 

D E D E D E D E 

5,6 8,4 12,6 16,8 
4,4 6,6 9,9 13,2 

8,7 11,6 16,0 20,3 
6,6 8,8 12,1 15,4 

15,0 21,0 25,5 30,0 
11,5 16,1 19,6 23,0 

21,0 27,0 36,0 42,0 
17,5 22,5 30,0 35,0 

A = enkele reis 
B » retour 
C = rittenkaart prijs per rit 
D = maandkaart 
E " jeugdmaandkaart. 
Bron: Min. V en W. 
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Bijlage bij A.5.7 

Tabel A 39. Tariefstructuur van 3 gemeentelijke vervoerbedrijven (prijzen in gld.) 

1960 1965 1970 1975 

per 1-5-'59 per 1-9-'65 per 1-10-'68 per 3-3-'75 

voll. met voll . met voll . met vol l . met 
tarief reductie tarief reductie tarief reductie tarief reductie 

a. HTM 

Coupon zonder overstap 0,50 0,25 0,95 
Coupen met overstap 0,30 0,15 0,50 0,25 
Rittenkaart zonder overstap' 0,25 0,75 
Rittenkaart met overstap' 0,28 0,38 0,40 
Voorverkoop: 
Rittenkaart zonder overstap' 0,28 0,31 0,53 
Rittenkaart met overstap' 0,32 0,16 0,36 0,19 0,61 
Maandabonnementen: 
1 l i jn 1 5 , - 4,50 15.- 5,50 1 6 , - 6,60 26 , -
1 l i jn 19 dagen per maand 1 2 . -
2 lijnen 1 8 , - 6 , - 1 8 . - 7 , - 18, - 8,-
alle lijnen 24, - 24, - 24, - 3 0 . -
alle lijnen 19 dagen per maand 17, 
alle lijnen NS deel kaart 22, 
alle lijnen 5 dagen per maand 4,85 
alle lijnen +NS 3 5 , -

0,50 

0,31 

In 1960 waren nog weekabonnementen 
voor één of twee lijnen te koop (f 2,40 
resp. f 2,75), in 1975 bestaat een week-
abonnement voor alle lijnen (f 1 7,— ), de 
dagkaart (f 2,75) en voor alle lijnen (al 
dan niet inclusief NS) en voor één l i jn 
(f 300 , - / f 3 5 0 . - resp. f 260, - ) 
' Prijzen per rit. 

Tabel A 39. Tariefstructuur van 3 gemeentelijke vervoerbedrijven (prijzen in gld.) (vervolg) 

1960 1965 1970 

per 1-4-'70 

voll . reduc- voll . reduc- voll . reduc-
tarief tie tarief tie tarief tie 

b. RET 

Coupon z.o. 
Coupon m.o. 

Rittenkaart z.o. 
Rittenkaart m.o. 
Voorverkoop: 
Rittenkaart z.o. 

Dagkaart 
Weekabonnement 

Maandabonnement 1 lijn 
Maandabonnement 2 lijnen 
Maandabonnement 3 lijnen 
Maandabonnement zone 2 t/m 6 

Jaarabonnement 

0,20 0,10 0,40 0,20 0,50 0,25 
0,25 0,50 

0,17 
0,52 

12,50 

2 1 . -

0,17 
0,35 

0,13 

0,85/1,10' 2 ,50 ' 

0,41 

0,31 

2,-
5,50' 

13,50 
15,50 8,10 
17,50 9,30 
22,50 10,50 2 3 , -

0,22 

0,17 

13, 

m.o. 1 zone 
z.o. 2 zones 
m.o. 2 zones 
m.o. 3 zones 
m.o. alle zones 

zone 2 t/m 6 
alle zones 

zone 2 t /m 6 
alle zones 
zone 2 t/m 6 
alle zones 

1975 

vol l . 
tarief 

reduc 
tie 

z.o. 1 zone 0,75 0,5 
m.o. 2 zones 1,25 0,7 
m.o. 3 zones 1,50 1 , -
m.o. alle zones 1,75 1,2 

0,50 0,2 
0,60 0,2 
0,80 0,4 
1,10 0,5 
1,40 0,7 
3, 
B . - 4 , -

o,- B,-

3 2 , - 1 6 , -
40, - 2 0 . -

320, - 160, -
400, 200, 

2 Scholieren 1, resp. 2 li jnen. 
' Zone 2 t/m 6. 

z.o. « zonder overstappen 
m.o. ■ met overstappen 
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Bijlage bij A.5.7 

Tabel A-39. Tariefstructuur van 3 gemeentelijke vervoerbedrijven (prijzen in gld.) (vervolg) 

1960 1965 1970 1975 

per 1-1 '65 per 1-3-'69 per 1-9-'75 

vol l . reduc- vol l . reduc- voll . reduc- vol l . reduc 
tarief tie tarief tie tarief tie tarief tie 

c. ÜVB 

Coupon z.o. 0,50 0,25 
Coupon m.o. 0,35 0,15 0,40 0,20 1 , -
Rottenkaart m.o. 0,25 0,10 0,31 0,14 0,43 0,22 0,50 
Voorverkoop: 
Rittenkaart m.o. 0,67 0,33 
Weekkaart net 1,60 1,85 7,50 
Weekkaart l i jn 40 + 4 1 2,50 
Weekkaart 1 l i jn 3,75" 2 ,60 ' 3,50* 

3 , - 7 

3,50" 
Dagkaart 2 , - 3 , -
Maandabonnement net 12,50 5,50 17,50 6,50 27,50 9 , - 20, 10, -
Maandabonnement 1 l i jn 5 dagen 13, — 14 , -
Jaarabonnement net 211,20 110.-
Jaarabonnement 1 lijn 5 dagen 143,— 

4 7 dagen. 
5 Tussen 16.30 en 18.30 nm. 
* 5 dagen. 
1 5 dagen 2 x 2 uren. 
8 6 dagen 2 x 2 uren. 
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Bijlage bij A.5.7 

Tabel A 40. Kostenstructuur 3 gemeentelijke vervoerbedrijven 

Omschrijving Indexcijfers 

1960 1965 1970 

DEN HAAG 

Lonen + sociale lasten ■• 100 156 
Afschrijvingen 112 100 123 
Rente 103 100 182 
Overige kosten • • 100 142 

Exploitatiekosten 73 100 151 
Absoluut x 
f 1000 

ROTTERDAM 

Lonen + sociale lasten 52 100 158 
Afschrijvingen 70 100 211 
Rente 40 100 592 
Overige kosten 75 100 162 

Exploitatiekosten 59 100 174 
Absoluut x 
f 1000 

AMSTERDAM 2 

Lonen + sociale lasten 53 100 155 
Afschrijvingen •• 100 132 
Rente •• 100 234 
Overige kosten 76 100 151 

Exploitatiekosten 63 100 156 
Absoluut x 
f 1000 

1 In 1971 zijn de civieltechnische metro-
activa naar de RET overgeboekt. De kapi-
taallasten zijn daardoor aanzienlijk gestegen. 
2 Incl. veren en ponten. 
' 1974 voorlopige cijfers. 

Bron: Jaarverslagen. 

In % van het geheel 

1974 1960 1965 1970 1974 

278 • • 60,9 63,0 62,6 
232 12,0 7,8 6,4 6,7 
354 6,3 4,5 5,4 5,8 
252 26,8 25,3 24,9 

271 100 100 100 100 

26 194 36 099 54 395 97 749 

269 57,6 65,2 59,1 56,7 
328 10,0 8,4 10,2 8,9 
1845 1,7 2,5 8,5 14,9' 
253 30,7 23,9 22,2 19,5 

310 100 100 100 100 

33 173 56 578 98 395 175 130 

261 56,7 66,9 66,7 58,3 
263 18,7 8,4 7,1 7,3 
839 4,4 6,5 12,2 
326 24,6 20,3 19,7 22,1 

299 100 100 100 100 

44 791 66 239 103 490 198 558 
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Bijlage B B. VERKENNINGEN 

B I Inleiding 

Een vergelijking van de doelstellingen van het verkeers- en vervoerbeleid 
met de feitelijke ontwikkelingen in het verkeer en vervoer, zoals beschreven 
in bijlage A, leert dat veel goeds tot stand is gebracht, maar ook dat er sprake 
is van ernstige tekorten en van soms zorgwekkende perspectieven. Para-
graaf B.2 is aan deze evaluatie gewijd en met name is daarin verkend voor 
welke problematiek het verkeers- en vervoerbeleid thans is geplaatst. De 
hoofddoelstelling en de richtlijnen in hoofdstuk 2 leiden niet automatisch tot 
een oplossing voor de verkeers- en vervoerproblematiek. Daarvoor is het ge-
hele stelsel te complex. Aan een bepaalde richtlijn kan soms op verschillen-
de wijzen worden voldaan. Ook kan het voldoen aan de ene richtlijn strijdig 
zijn met andere richtlijnen. De wijze waarop men de problematiek te lijf gaat 
blijft dus toegankelijk voor verschillende beleidskeuzen, waarbij maatschap-
pelijke waarden en normen een rol spelen. Bovendien zullen deze keuzen al 
naar gelang de situatie verschillen naar plaats of tijd. 

De vrijheid van keuze binnen het raam van de doelstelling is echter niet 
ongelimiteerd. De grenzen worden bepaald door datgene wat men, tegen-
over de verkregen voordelen nog juist aan negatieve gevolgen aanvaard-
baar acht. In paragraaf B.3 is getracht de beleidsruimte voor de toekomst te 
verkennen en af te bakenen. Deze afbakening is geschied door beurtelings 
de nadruk te leggen op één van de twee te onderscheiden hoofdproblemen 
van het verkeer en vervoer, dan wel door geen van beide te aanvaarden. AI-
dus zijn drie z.g. «grensalternatieven» ontstaan. Van elk daarvan is een zo il-
lustratief mogelijk beeld geschetst dat zowel de te verwachten verkeers- en 
vervoersituatie op lange termijn omvat als de bijbehorende beleidsmaatre-
gelen. 

De grensalternatieven kunnen elk voor zich worden beschouwd als een 
denkbare, maar niet haalbare beleidsmogelijkheid. In werkelijkheid zal het in 
een bepaald geval te kiezen beleidsalternatief liggen binnen het door de 
grensalternatieven afgebakende gebied. Al naar gelang de situatie, de plaats 
en de tijd zal de beleidskeuze meer naar het ene dan wel naar het andere 
grensalternatief tenderen. 

Zowel op als buiten het terrein van verkeer en vervoer zijn recent beleids-
uitspraken gedaan die op het te kiezen verkeers- en vervoerbeleid van grote 
invloed zijn. Dit betreft met name het Meerjarenplan Personenvervoer en de 
Verstedelijkingsnota; daaraan worden in de paragrafen B.6 en B.7 dan ook 
de grensalternatieven getoetst. Essentieel voor het te kiezen beleid is voorts 
de vraag in hoeverre aan de diverse aspecten van de hoofddoelstelling 
wordt voldaan. Daartoe worden in paragraaf B.8 de grensalternatieven met 
de hoofddoelstelling en de richtlijnen vergeleken. Deze confrontatie van de 
beleidsruimte met de relevante recente beleidsuitspraken en de hoofddoel-
stelling monden uit in het beleid zoals dat in hoofdstuk 3 voor de lange ter-
mijn wordt geformuleerd. 

B.2. De hoofddoelstelling en het huidige verkeer en vervoer 

Het eerste deel van de hoofddoelstelling luidt: 
«Tegemoet komen aan de vraag naar vervoer van personen en goede-

ren».» 
Nederland beschikt, mede door de grote inspanningen van de laatste 10 

jaar, over een dicht wegennet van goede kwaliteit, waarover vrijwel iedere 
bestemming in Nederland per auto relatief vlot en comfortabel kan worden 
bereikt. Het huidige rijkswegenbouwbeleid is gericht op het voltooien van 
verbindingen met de regio's en het opheffen van knelpunten. De intensiteit 
op de hoofdverbindingen neemt echter toe en soupeert geleidelijk en vooral 
in de Randstad de nog aanwezige overcapaciteit op. Nieuwe knelpunten 
moeten dan ook worden verwacht, met name in de nabijheid van de grote 
steden. 
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Oudere delen van steden zijn doorgaans niet op de huidige verkeersstro-
men berekend en daar is vaak een tekort aan parkeerruimte. De uitbreiding 
van het wegennet is in de steden onvermijdelijk verder bij de groei van het 
autogebruik achtergebleven dan buiten de steden. Gedurende enkele uren 
van de dag treedt een verminderde bereikbaarheid van de centra van de 
grootste steden op, maar de mate van congestie zoals die in sommige bui-
tenlandse steden wordt aangetroffen doet zich in Nederland nog niet voor. 

Nederland beschikt naar verhouding over een goed openbaar- vervoer-
stelsel. De verplaatsingsmogelijkheden per trein - vooral op het intercity-net 
- zijn op enkele knelpunten na goed. De bereikbaarheid van dunbevolkte ge-
bieden is beperkt door een minimale frequentie van het streekvervoer ter 
plaatse, maar er is wel een tamelijk fijnmazig net. Ook de grootste steden 
hebben een fijnmazig openbaar- vervoernet, terwijl daar de frequentie in de 
spitsen, maar vaak ook daarbuiten, hoog is. De regelmaat van het openbaar 
vervoer in de steden komt steeds meer in het gedrang door het overige ver-
keer en dientengevolge de omloopsnelheid. De spreiding van de stedelijke 
activiteiten is nadelig voor de bereikbaarheid per openbaar vervoer. 

Voor fiets en bromfiets is de bereikbaarheid in de betrekkelijk kleine Ne-
derlandse steden in het algemeen vrij goed. Het ontbreken van voldoende 
veilige en aantrekkelijke fietspaden, vooral in de dichtbevolkte oudere stads-
delen doet echter aan de bereikbaarheid steeds meer afbreuk. De toenemen-
de verplaatsingsafstanden, met name in de grootste steden, verminderen de 
mogelijkheden voor het gebruik van de fiets. 

Volgens de hoofddoelstelling moet aan de vraag naar vervoer worden te-
gemoet gekomen «voorzover de bijdrage aan het welzijn van de gemeen-
schap per saldo positiefis». 

Het welzijn van de gemeenschap heeft vele facetten die in het navolgende 
nog aan de orde komen. De bijdrage aan het welzijn door het vervoer ver-
schilt vaak van groep tot groep, van individu tot individu. De lusten en lasten 
van verkeer en vervoer en hun verdeling hangen vaak samen met de woon-
situatie, welke veelal wordt bepaald door de inkomenspositie. Gedacht kan 
daarbij worden aan de overlast door het verkeer, en door geparkeerde auto's 
vooral in oudere woongebieden, en het gebrek aan voldoende parkeerruinv 
te. 

De stedeling ondervindt in het algemeen meer hinder van het verkeer dan 
de bewoners van landelijke gebieden. Daartegenover staat echter een aan-
zienlijk groter scala van vervoersmogelijkheden voor de stadsbewoner. 

De belangen van toekomstige generaties, waaronder die betreffende het 
grondstoffen- en energieverbruik, worden thans in ongunstige zin beïnvloed 
door de toenemende verplaatsingsafstanden en het toenemende aandeel 
van de auto in het totaal van de verplaatsingen. 

De groeiende afhankelijkheid van de auto vermindert de keuzevrijheid en 
vergroot de kwetsbaarheid van het verkeers- en vervoerstelsel. De toene-
mende spreiding van activiteiten over ons land vermindert voorts de toe-
komstige inrichtingsmogelijkheden. 

De hoofddoelstelling zegt ook dat aan de vraag naar vervoer moet worden 
tegemoet gekomen op zodanige wijze dat «de totstandkoming van een ge-
wenste ruimtelijke ordening wordt bevorderd». 

In vooral de oudere delen van de steden, maar ook in vele dorpskernen is 
te zien hoe slecht het sterk gegroeide (auto)verkeer en de ruimtelijke situatie 
op elkaar zijn afgestemd. De vaak historisch bepaalde stedelijke schaal is 
duidelijk niet berekend op de huidige nog steeds groeiende stromen auto's 
en openbaar vervoer, noch op het parkeren van zeer vele voertuigen. Maar 
ook in betrekkelijk nieuwe woonlokaties, die wel op autogebruik zijn inge-
richt, bestaan tekorten ten aanzien van het leefmilieu. 

De stedelijke structuur is vooral in de oudere stadsdelen vaak ernstig aan-
getast door doorbraken ten behoeve van het wegenstelsel, de grote schaal 
van sommige verkeersvoorzieningen en kaalslag. Verkregen open ruimte 
blijkt reeds terstond te worden ingenomen en leidt tot extra verkeer, waar-
door de problemen elders weer toenemen. 
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De aantasting van de stedelijke structuur door verkeersvoorzieningen ver-
toont in combinatie met een sterk stijgende ruimteconsumptie als gevolg 
van suburbanisatie, functiescheiding en schaalvergroting een zichzelf ver-
sterkend karakter; openbaar vervoer en fiets komen daardoor als vervoer-
middel steeds minder in aanmerking en de behoefte aan voorzieningen voor 
de auto wordt steeds groter. Uitholling van de stedelijke functies is een niet 
gewenst aspect van de ruimtelijke structuur zoals wordt toegelicht in de 
Oriënteringsnota en de Verstedelijkingsnota. 

Het wegtrekken van bevolking uit de stad om een betere woongelegen-
heid elders te vinden strekt zich reeds over grote afstanden uit. Met name 
tussen Noord-Brabant en Gelderland, en de Randstad ontstaan groeiende 
forensenstromen. De verspreide suburbane vestigingen, maar soms ook de 
geplande groeikernen liggen niet altijd gunstig ten opzichte van de bestaan-
de infrastructuur. Bij kruising met belangrijke wateren ontstaan soms knel-
punten die slechts met zeer hoge kosten kunnen worden opgelost. 

Een volgend onderdeel van de hoofddoelstelling is dat «schade aan na-
tuurlijk milieu en landschap zoveel mogelijk wordt vermeden». 

Een keerzijde van het dichte wegennet waarover ons land beschikt is dat 
de wegen diep in het landschap penetreren. Zelfs niet-planwegen manifeste-
ren zich thans door hun verharding en vormgeving veel meer in het land-
schap dan voorheen. 

Brede lagen van de bevolking richten heden ten dage een deel van hun 
openluchtrecreatie op het natuurlijke buitengebied en onze resterende ka-
rakteristieke landschappen. In een toenemend aantal gevallen wordt de druk 
te groot. Bezinning op deze punten is de laatste tijd aan de orde. 

Bij het traceren van nieuwe infrastructuur speelt reeds enige tijd de inpas-
sing in het landschap en het natuurlijk milieu een belangrijke rol. Bij het af-
wegen van de vele belangen is steeds meer nadruk komen te liggen op het 
open houden van nog aanwezige aaneengesloten open ruimten en het spa-
ren van natuurgebieden. Het is thans dan ook een aanvaard uitgangspunt 
dat zo mogelijk eerst de bestaande infrastructuur wordt uitgebreid. Bij de af-
weging wordt ook steeds meer rekening gehouden met de mogelijkheden 
die het openbare vervoer kan bieden. 

De hoofddoelstelling zegt voorts dat ervoor zorg moet worden gedragen 
dat «de verkeersveiligheid wordt bevorderd». 

De verkeersonveiligheid is wel een van de meest wrange gevolgen van de 
toegenomen mobiliteit. Het is dan ook een van de meest klemmende proble-
men waarmee het beleid voor de komende 25 jaar wordt geconfronteerd. 

Dankzij de inspanningen voor een grotere veiligheid, onder andere door 
veiliger wegen, voertuigen, uitrustingsstukken, en dergelijke is het aantal 
ongevallen per reizigerskilometer sterk afgenomen. Het totaal aantal doden 
en gewonden in het verkeer is evenwel ook heden ten dage nog onaan-
vaardbaar hoog. Veel slachtoffers vallen binnen de bebouwde kom en voor-
al bij de jeugd en onder de ouderen, in het bijzonder (brom)fietsers en voet-
gangers. De ernstige afloop wordt meestal veroorzaakt doordat een auto bij 
een ongeval is betrokken. 

Naast deze objectieve veiligheid is ook de subjectieve veiligheid, welke 
van wezenlijk belang is voor het zich welbevinden van de mens, sterk afge-
nomen. Dit geldt in het bijzonder voor de zwakke categorieën weggebrui-
kers. 

De verkeersveiligheid is reeds enige tijd onderwerp van bijzondere zorg. In 
november 1975 is het Nationale Beleidsplan Verkeerveiligheid gepubliceerd 
met een procesmatige vormgeving van het beleid ter zake. De initiatieven tot 
herinrichting van het stedelijk gebied en tot aanleg van fietsroutes hebben 
mede de verkeersveiligheid als achtergrond. 

Aan het openbare vervoer worden reeds lang zeer hoge veiligheidseisen 
gesteld. Vergeleken met het particuliere vervoer is de veiligheid in het open-
bare vervoer dan ook zeer hoog, in het bijzonder bij de spoorwegen en bij 
ander openbaar vervoer op vrije baan. 
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Het toegenomen verkeer van zware wegtransporten en gevaarlijke stoffen 
vormt een ander veiligheidsprobleem. De verkeersrisico's op het wegennet 
worden erdoor vergroot, terwijl de leefbaarheid in steden en dorpen er in 
een aantal gevallen door wordt bedreigd. 

Een volgende voorwaarde in de hoofddoelstelling is dat «zoveel mogelijk 
voldaan wordt aan op grond van aan het woon- en leefmilieu te stellen ei-
sen, bij voorbeeld betreffende parkeerhinder, uitworp van luchtverontreini-
gende stoffen, geluidhinder en visuele hinder». 

De sterk toegenomen vervoermogelijkheden, met name door de komst 
van de auto hebben mede zeer velen in staat gesteld een omgeving te kiezen 
waar aan een groot deel van hun woon- en leefeisen wordt voldaan. In de 
meeste nieuw gebouwde woongebieden is voldoende ruimte voor de auto 
gereserveerd; de inrichting met het oog op veiligheid en erffuncties laat nog 
wel eens te wensen over. In oudere woongebieden wordt echter in de huidi-
ge situatie de kwaliteit van het woon- en leefklimaat steeds ernstiger aange-
tast door rijdende en stilstaande vervoermiddelen. 

Hoewel in het algemeen nog steeds wordt gestreefd naar een zo goed mo-
gelijk voorzien in de behoefte aan parkeergelegenheid, wint toch de gedach-
te veld het parkeren als instrument te gebruiken ten behoeve van een betere 
verkeersbeheersing, bij voorbeeld in recente verkeerscirculatieplannen en in 
de Nota Parkeerbeleid. Ook waar het parkeren visuele hinder oplevert ziet 
men reeds hier en daar een beperking, bij voorbeeld bij monumenten. 

Er zijn voorts kortelings initiatieven genomen tot herinrichting van het ste-
delijk gebied in specifieke verkeersruimten en verblijfsgebieden. In de ver-
blijfsgebieden wordt het autogebruik meer in overeenstemming gebracht 
met het belang van de overige (erf(functies. 

Bij de planning van woongebieden en belangrijke wegen in deze gebieden 
wordt momenteel nog niet altijd in voldoende mate aandacht besteed aan 
het tegengaan van geluidhinder. Voor een groot deel van de bestaande be-
bouwing, vooral in steden en dorpen, is de geluidsoverlast van (vracht)au-
to's, bromfietsen en openbaar vervoer veel te hoog. 

Het onlangs bij de Tweede Kamer ingediende wetsontwerp geluidhinder 
wil dit euvel bestrijden door o.a. eisen te stellen aan voertuigen en door een 
wettelijke verplichting op te leggen om geluidwerende maatregelen te tref-
fen als de geluidsbelasting hoger is dan wettelijke grenswaarden. Het ver-
minderen van de geluidhinder in bestaande situaties vormt een onderdeel 
van de in het wetsontwerp opgenomen regelingen. In deze laatstgenoemde 
situaties dienen mogelijk te treffen verkeersmaatregelen ter vermindering 
van de geluidhinder mede bezien te worden. Een voorgenomen wijziging 
van de wegenverkeerswetgeving zal dit mogelijk maken. 

Luchtverontreiniging als gevolg van het verkeer speelt primair binnen de 
bebouwde kom en nauwelijks buiten de bebouwde kom. In sommige drukke 
en nauwe straten kan zij te grote hinder opleveren, zodat bestrijding wense-
lijk is. Voorts kan stank, schadelijk of niet, mensen ervan weerhouden te fiet-
sen of te wandelen in die omgeving. Grootschalige voorzieningen voor au-
to's en openbaar vervoer worden thans - vooral in de steden - ook ten aan-
zien van hun milieuaspecten, zoals de visuele hinder, barrièrewerking en an-
dere verstoringen aan een kritische afweging onderworpen. 

Aan de hoofddoelstelling is voorts toegevoegd dat «een gewenste sociaal-
culturele en economische ontwikkeling wordt bevorderd». 

Door het beschikbaar stellen van een goede infrastructuur voor verkeer en 
vervoer, en een goed functionerend openbaar vervoer zijn uitgebreide com-
municatie- en contactmogelijkheden geschapen en is goederenuitwisseling 
nationaal en internationaal mogelijk. Ter ontwikkeling van regio's, maar ook 
van het internationaal vervoer zijn tijdig verkeers- en vervoerinfrastructuur 
aangelegd. Zowel de sociaal-culturele als de economische sector hebben 
daar de vruchten van kunnen plukken. Daarbij is het aandeel van het verkeer 
en vervoer in het totale proces moeilijk aan te geven. 

De infrastructuur maakt dat afstanden gemakkelijk zijn te overbruggen. Dit 
vermindert de noodzaak tot stedelijke compactheid. Naast een ondersteu-
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ning van sociaal-cultureel leven en de economie dreigt dus het uithollen van 
het typisch stedelijke leefpatroon. 

Verkeer en vervoer en de daarmee verbonden activiteiten leveren een niet 
onaanzienlijk deel in het totale werkgelegenheidspakket (circa 8 a 10%). Na 
een vrij sterke groei van het aantal arbeidsplaatsen in de sector verkeer en 
vervoer in de voorafgaande jaren is er thans sprake van stabilisatie. Het aan-
deel van de sector verkeer en vervoer in de bruto nationale investeringen 
wordt voor ontwikkelde landen geacht te liggen tussen 20 en 40%. In 1970 
was dit aandeel voor Nederland ongeveer 21 %, hierbij moet rekening wor-
den gehouden met de bescheiden positie van Nederland bij de automobiel-
produktie. 

Aan de hoofddoelstelling is nog toegevoegd dat «het gebruik van schaar-
se grondstoffen wordt beperkt». 

De groei van het totale aantal verplaatsingen en de groter wordende ver-
plaatsingsafstanden, maar vooral de verschuiving daarbij in de richting van 
meer autogebruik resulteren in een sterke toename van het grondstoffen- en 
energieverbruik. Met uitzondering van een kortstondige bezinning ten tijde 
van de energiecrisis is van een wijd verbreid besef van de noodzaak tot be-
perking van het gebruik van schaarse grondstoffen, in het bijzonder aard-
olie, thans niet veel te merken. 

Als laatste voorwaarde, maar zeker niet als minst belangrijke is aan de 
hoofddoelstelling toegevoegd dat «het beslag op de overheidsmiddelen 
wordt beperkt». 

Reeds een aantal jaren nemen de kosten van het openbare vervoer voort-
durend toe onder invloed van de inflatie en stijging der lonen, terwijl deta-
riefopbrengsten uit sociale en politieke overwegingen en ter vermijding van 
vervoerverlies dit groeitempo niet volgen. 

De laatste jaren werd een tariefstijging toegestaan van globaal iets meer 
dan de algemene prijsstijging. De overheid subsidieert thans ruim 50% van 
de kosten bij NS en streekvervoer en bijna 70% bij de overige vervoerbedrij-
ven. Naast deze subsidies bij het openbare vervoer worden in de eerste 
plaats door het Departement van Verkeer en Waterstaat, maar ook door ver-
schillende andere departementen, aanzienlijke investeringsbijdragen ver-
strekt voor infrastructuur en uitgaven gedaan voor politie en justitieel appa-
raat. 

Aan de gebruikers van infrastructuur en voorzieningen voor auto's en 
(brom)fietsen worden doorgaans de kosten niet rechtstreeks in rekening ge-
bracht. Uitzonderingen zijn tolwegen en parkeer- en stallingsgelden. Als be-
lastingplichtigen leveren deze weggebruikers via de motorrijtuigenbelas-
ting, benzine-accijns, b.t.w. enzovoorts aanzienlijke bijdragen aan de alge-
mene middelen. 

Met betrekking tot de doelmatigheid valt het op dat vele beslissingen inza-
ke infrastructuur en voorzieningen voor openbaar vervoer en particulier ver-
keer min of meer onafhankelijk van elkaar worden genomen op rijks-, pro-
vinciaal of gemeentelijk niveau dan wel in de particuliere sector. Zij zijn 
doorgaans gebaseerd op behoeften die zich in een bepaalde vervoertak, bij 
een bepaalde bestuurlijke instantie of bij de directe gebruikers openbaren. 

De laatste jaren is in toenemende mate de weg ingeslagen van een meer 
geïntegreerd verkeers- en vervoerbeleid. Dit uit zich onder andere in ver-
keerscirculatieplannen, het streekplanwerk en samenwerkingsverbanden, 
de huidige tracévaststellingsprocedures voor hoofdwegen, de koppeling 
van wegenplannen van verschillende bestuurlijke niveaus in de Wet Uitke-
ring Wegen. 

Ondoelmatig is de wijze waarop heden ten dage de diverse vervoervoor-
zieningen worden gebruikt. De gemiddelde bezettingsgraad van zowel 
openbaar vervoer als van de particuliere auto is laag en ook de verdeling van 
de verplaatsingen over de uren van de dag, de spits-dalverhouding is on-
doelmatig. De maatschappelijke, economische en ruimtelijke ontwikkeling 
leidt tot toenemende eenzijdigheid van de vervoerstromen. Het groeiende 
verkeer leidt in de steden tot een steeds grotere schaarste aan ruimte en 
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daardoor tot een ondoelmatige verkeersafwikkeling op een toenemend aan-
tal plaatsen en tijdstippen. De laatste jaren zijn er initiatieven genomen om 
juist ook in gebieden met schaarste aan ruimte te komen tot vrije banen voor 
openbaar vervoer. 

Bedrijfseconomisch gezien functioneren de openbaar- vervoerbedrijven 
redelijk doelmatig binnen het raam der mogelijkheden. De omloopsnelheid 
en de regelmaat bij met name het stedelijk vervoer worden echter sterk ge-
hinderd door de menging met het overige verkeer. De onderlinge afstem-
ming van de diverse openbaar- vervoerdiensten en de afstemming van 
openbaar vervoer en particulier vervoer op elkaar laat nog veel te wensen 
over. Wel worden er op verschillende plaatsen «parkeeren laat je rijden» 
(park and ride) voorzieningen getroffen, terwijl hier en daar in het openbaar 
vervoer tarievenintegratie plaatsvindt en pogingen in het werk worden 
gesteld om dienstregelingen op elkaar af te stemmen. 

B.3. De problematiek van het huidige verkeer en vervoer 

De confrontatie in de voorafgaande paragraaf van het huidige verkeer en 
vervoer met de hoofddoelstelling laat zien dat in het verleden veel tot stand 
is gebracht dat in overeenstemming is met hetgeen het huidige beleid be-
oogt. Maar ook blijkt dat er op vele fronten en in toenemende mate tekortko-
mingen zijn. Van de belangrijkste problemen wordt thans een samenvatting 
gegeven. 

B.3.1. Aantasting van het leefmilieu en van de stedelijke functies 

Het toenemen van de verkeersdruk in stedelijk gebied leidt tot verlies van 
een deel van de «leeffunctie» van dit gebied. Deze verslechtering van het 
woonklimaat te zamen met de toename van de welvaart hebben tot vertrek 
van bewoners uit de steden naar aantrekkelijker woonoorden geleid. De ge-
spreide vestiging brengt grotere verplaatsingsafstand met zich mee en een 
toenemen van het autogebruik, waardoor de milieudruk in de vorm van hin-
der en ruimtebeslag door rijdend en stilstaand verkeer vergroot. Tot voor 
enkele jaren is dientengevolge ook de onveiligheid sterk toegenomen en het 
woon- en leefklimaat vooral in de oudere stadsdelen verslechterd. 

De groeiende in- en uitgaande verkeersstromen als gevolg van de subur-
banisatie, leiden tot zware belasting van het stedelijke wegennet. Een net dat 
gaandeweg het verkeer moeilijker kon verwerken. De nieuwe woonplaatsen 
liggen te verspreid voor voorzieningen met goed openbaar vervoer en te 
veraf om de woon-werkafstand per fiets af te leggen. Ook is het «verkeers-
klimaat» voor de fiets ongunstiger geworden. 

Het proces van verslechtering van het leefmilieu en verdere uitholling van 
de culturele en economische stedelijke functies versterkt daardoor zichzelf. 
De ongelijkheid tussen hen die de lasten moeten dragen en degenen die de 
vruchten plukken nam toe. Hoewel de laatste jaren op diverse deelterreinen 
initiatieven tot verbetering van het leefmilieu in de steden zijn genomen 
moet dit, ook thans nog voortgaande, proces worden beschouwd als een 
van de belangrijke met het vervoer samenhangende problemen. 

B.3.2. Aantasting van natuurlijk milieu en landschap 

Ook buiten de steden is het autoverkeer sterk toegenomen. Niet alleen als 
gevolg van de suburbanisatie, een suburbanisatie die zich thans tot in Bra-
bant en Gelderland uitstrekt, maar ook door het sterk stijgende recreatiever-
keer. In vele gevallen wordt door dit verkeer en de daarvoor benodigde infra-
structuur afbreuk gedaan aan natuurlijke milieus en waardevolle landschap-
pen, ondanks de zorgvuldigheid die daarbij wordt betracht. 
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B.3.3. Verkeersveiligheid 

Een van de meest wrange gevolgen van de toegenomen (auto-)mobiliteit 
in ons dichtbevolkte land is de verkeersonveiligheid. Hoewel het aantal ern-
stige ongevallen in het verkeer een daling heeft ondergaan is het aantal do-
den en gewonden, dat vooral valt onder kinderen en bejaarden, onaanvaard-
baar hoog. 

B.3.4. Exploitatietekorten van het openbare vervoer 

Het in stand houden van goede openbaar- vervoervoorzieningen wordt 
steeds moeilijker, de concurrentie met de auto steeds zwaarder. Het reizi-
gersaanbod stagneert de laatste jaren terwijl voor nieuwe uitbreidingen het 
aantal voertuigkilometers moet worden verhoogd. 

Het grote reizigersaanbod in de spitsuren in gebieden met een grote ver-
keersdruk leidt tot een zeer onevenwichtige spits-dalverhouding. Juist in die 
uren wordt de regelmaat en de doorstroming van een deel van het openbaar 
vervoer sterk verstoord en gehinderd. 

Als gevolg van de sterke loonstijging, waar geen gelijke produktiviteitsstij-
ging tegenover kan staan, en de bezwaren om de kostenstijging in de prijzen 
door te berekenen, vanwege de concurrentiepositie met de auto, zijn de 
door de overheid te subsidiëren tekorten zeer hoog geworden. Zij stijgen bo-
vendien snel. 

B.3.5. Perspectief bij een ongewijzigde ontwikkeling 

Indien de ontwikkeling van de laatste jaren met betrekking tot de groei van 
het autobezit en -gebruik en de exploitatietekorten van het openbaar vervoer 
zich in gelijke mate blijft voortzetten dan zullen alle genoemde negatieve ge-
volgen voor de leefbaarheid en het functioneren van de steden, voor de ver-
deling van lusten en lasten over de bevolkingsgroepen, voor het functione-
ren van het openbaar vervoer en voor het overheidsbudget nog in ernst toe-
nemen. Stedelijke activiteiten zullen verder afnemen of verdwijnen, de 
drang tot perifere vestigingen van winkelcentra, werkgelegenheid en wonen 
aan de rand of buiten de steden zal worden versterkt. Voor het privéverkeer 
zal op langere termijn meer infrastructuur nodig zijn dan wat thans aan-
vaardbaar wordt geacht, met alle bezwaren van dien. Handhaving van het 
voorzieningenniveau van het openbare vervoer zal dan moeilijk te verdedi-
gen zijn. 

De conclusie moet zijn dat bij een voortgaande ontwikkeling als in de laat-
ste jaren aan vrijwel geen of slechts een enkel aspect van de hoofddoelstel-
ling aan het verkeers- en vervoerbeleid zal zijn voldaan. 

B.4. Verkenning van de manoeuvreerruimte voor het beleid in de 
toekomst 

B.4.1. Grenzen van de beleidsruimte 

Generaliserend kan de problematiek van het verkeer en vervoer in twee 
hoofdgroepen worden verdeeld. Enerzijds de problemen die samenhangen 
met de omvang en de groei van het autogebruik, anderzijds de omvang van 
de toenemende exploitatietekorten van het openbaar vervoer. Dat wil uiter-
aard niet zeggen, dat problemen als de verkeersveiligheid, de ruimtelijke 
ontwikkeling, de rol van het langzame verkeer of een evenredige lastenver-
deling van minder gewicht zouden zijn, maar deze hangen voor een goed 
deel samen met de rol die aan de auto wordt toebedeeld. 

Het beleid kan zich in beginsel op vier verschillende wijzen op de beide 
hoofdproblemen richten; de eerste drie zijn: 
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I. Door het zwaartepunt van het beleid uitsluitend te leggen bij het beper-
ken van het beslag op de overheidsmiddelen door het openbare vervoer en 
daarbij aan de vraag naar autovoorzieningen zo goed mogelijk te voldoen. 

II. Door ter wille van de leefbaarheid het zwaartepunt van het beleid te 
leggen bij het beperken van het autogebruik en daarbij de exploitatietekor-
ten van het openbaar vervoer te aanvaarden. 

III. Door ter wille van de leefbaarheid te streven naar beperking van het 
autogebruik, maar tegelijkertijd de exploitatietekorten van het openbaar ver-
voer zo laag mogelijk te houden. Dit is alleen te bereiken door verkorting van 
de verplaatsingsafstanden. 

In deze drie gevallen wordt op verschillende wijze voldaan aan de hoofd-
doelstelling van verkeer en vervoer, waarbij beurtelings de nadruk wordt ge-
legd op verschillende richtlijnen, terwijl aan andere richtlijnen minder goed 
of niet wordt voldaan. Vooraf kan worden gesteld dat een vierde theoreti-
sche mogelijkheid, waarbij ervan zou worden uitgegaan, dat zowel de ver-
langde autovoorzieningen worden getroffen als een goed openbaar vervoer 
in stand wordt gehouden met aanvaarding van de exploitatietekorten, geen 
nadere beschouwing rechtvaardigt. De kosten zouden in een dergelijk geval 
zeer hoog oplopen. Het autogebruik zou zich tot een maximale omvang ont-
wikkelen en het rendement van het openbaar vervoer zou tot een minimum 
afnemen. De andere drie mogelijke beleidsrichtingen zullen echter in de vol-
gende paragrafen op een zodanige wijze worden uitgewerkt, dat zij kunnen 
worden gezien als «grensalternatieven» die de manoeuvreerruimte voor het 
beleid in de toekomst afbakenen. De te schetsen beelden kunnen als uiter-
sten worden gezien, maar zijn elk op zich niet voor het beleid te hanteren. De 
beleidskeuze voor de komende 25 jaar zal elementen bevatten van alle drie 
de grensalternatieven, elk met een verschillend gewicht al naar gelang 
plaats, tijdstip of omstandigheden. Gemakshalve zullen de grensalternatie-
ven elk worden genoemd naar het aspect dat het belangrijkste stempel daar-
op drukt, namelijk: 

I. Hetauto-grensalternatief. 
II. Het openbaar vervoer grensalternatief. 
III. Het mobiliteitbeperkend grensalternatief. 

B.4.2. Toekomstige ontwikkeling van enkele algemene aspecten 

De toekomstige ontwikkeling van een aantal maatschappelijke, economi-
sche en ruimtelijke aspecten zal niet of in slechts geringe mate worden beïn-
vloed door de keuze van het verkeers- en vervoerbeleid. Omgekeerd kan die 
ontwikkeling wel voor dit beleid van betekenis zijn. Welvaart, energie en 
technische vooruitgang zijn van dit soort aspecten, evenals de toekomstige 
maatschappijstructuur. Over dit laatste is in het kader van deze nota weinig 
concreets te zeggen. 

Voor de welvaartsontwikkeling in de komende 25 jaar wordt in het alge-
meen een verminderde groei verondersteld vergeleken bij de naoorlogse 
periode tot circa 1950. Daarbij wordt voorts rekening gehouden met een 
voortgaande groei van de welvaart in de breedte, dat wil zeggen dat een gro-
ter deel van de bevolking van de welvaartsontwikkeling zal profiteren. Dit zal 
er toe bijdragen dat de auto nog meer gemeengoed wordt. 

De ontwikkeling van de grondstoffenmarkt, vooral die van energie, zal niet 
nalaten zijn stempel te drukken op de ontwikkeling van het verkeer en het 
vervoer. Voorshands lijken de onzekerheden over beschikbare hoeveelhe-
den aan grondstoffen voor vloeibare brandstof nog groot en het zicht op al-
ternatieve brandstoffen voor de automotor nog onvoldoende om deze as-
pecten nu reeds in het verkeers- en het vervoerbeleid te betrekken. Zodra ter 
zake meer duidelijkheid voor de toekomst wordt verkregen zal het verkeers-
en vervoerbeleid hierop inhaken. 
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Ten aanzien van technische vern ieuwingen lijken vooral die ontwikkel in-
gen van belang waarbi j met de bestaande infrastructuur een grotere ver-
voercapaciteit of een hogere snelheid kan worden bereikt, dan wel waarb i j 
vervoersystemen operationeel kunnen worden die minder ru imte innemen 
of minder mi l ieuverstorend werken. Vernieuwingen die berusten op een 
structureel nieuwe conceptie komen in de verkeers- en vervoersector we in ig 
voor. Met name zijn nog geen toepasbare systemen bedacht waarbi j de 
voordelen van openbaar vervoer en particulier vervoer zijn verenigd en een 
aantal negatieve aspecten daarvan ontbreken. De lopende onderzoekingen 
worden nauwlet tend gadegeslagen en zo nodig getoetst op hun praktische 
bruikbaarheid. Beloftevolle projecten zullen met exper imenten worden be-
geleid. 

De ontwikkel ing van een groot deel van de hier bedoelde aspecten met in-
vloed op de ontwikkel ing van het verkeer en vervoer v indt een graadmeter 
in het bezit en het gebruik van personenauto's. Aan bestaande verbanden is 
in bi j lage A aandacht gegeven, hieronder zal het autobezit en autogebruik 
nog nader worden beschouwd. 

B.4.3. Toekomstige ontwikkeling van autobezit en autogebruik 

Ten opzichte van de andere vervoerwi jzen heeft de auto in vele opzichten 
zeer gunst ige eigenschappen. Dit leidt e r t oe dat in de gegeven omstandig-
heden vr i jwel iedereen, die in staat is een auto te besturen en zich het bezit 
f inancieel w i l en kan veroor loven, een auto zal bezitten of er althans over zal 
kunnen beschikken. 

De grotere verplaatsingsmogel i jkheden die door het bezit van een auto 
binnen het bereik van de betrokkene komen, maar vaak ook het bezit als zo-
danig leveren een belangri jke bi jdrage aan het welzi jn van de mens. De 
weerslag van een en ander in het verkeers- en vervoerbeleid v indt men in de 
doelstel l ingen. Geen van de doelstel l ingen, met ui tzondering van die inzake 
beperking van ruimtebeslag in gebieden met hoge bevolkingsdichtheid en 
van het beslag op schaarse grondstof fen en energie, verzet zich tegen het 
autobezit. De acties van de overheid richten zich voornamel i jk op de negatie-
ve effecten die verbonden zijn aan het gebruik van een auto. 

Bij iedere beleidskeuze binnen het raam van de gegeven doelstel l ingen zal 
mede als gevolg van de toename van de bevolk ing, de groei van het inko-
men en dergeli jke het autobezit nog aanzienl i jk toenemen, ook al worden 
aan het gebruik relatief veel beperkingen opgelegd. De groei van het autobe-
zit zal evenwel niet in alle alternatieven even groot zi jn, enig effect van de be-
perkingen ten aanzien van het autogebruik op het autobezit mag worden 
verwacht. De volgende veronderstel l ingen zijn hierop van toepassing. (Zie 
ook bij lage bij B4.3, bldz 195) 

Thans beschikt reeds ongeveer 60 % van de Nederlandse huishoudens over 
één en bijna 10 % over twee of meer auto's. Al vri j spoedig zal het merendeel 
van de toeneming bestaan uit aangeschafte tweede of volgende auto's in 
een gezin. Een toenemend deel van de tweede auto's zal alleen worden aan-
geschaft voor het doen van boodschappen, afhalen van kinderen en voor so-
ciale contacten. De eerste auto bli jft in vele gevallen voorbehouden aan 
woon-werkre la t ies , vakanties en gezamenli jke gezinsactiviteiten. Zodra de 
eerste auto niet of wein ig voor woon-werkre la t ies word t gebruikt heeft een 
tweede auto wein ig zin. 

In de grensalternatieven II en III, waar in wordt gestreefd naar een beper-
king van het gebruik, in het bijzonder in de woon-werksfeer , mag een gerin-
ger autobezit worden verwacht dan in het grensalternatief I waarbi j aan de 
auto de nodige vr i jheid word t gelaten. In grensalternatief I mag worden aan-
genomen dat het aantal r i jbewijsbezitters evenals het aantal eigenaars van 
een auto beide tot een hoog niveau zullen ui tgroeien. Evenwel zal niet ieder-
een die in staat is een r i jbewijs te halen dit ook doen, terwi j l ook niet iedere 
ri jbewijsbezitter een auto zal aanschaffen. Alhoewel er dus een verzadi-
gingsniveau bestaat voor het autobezit, blijft het aantal auto's in de toe-
komst moeil i jk te ramen door de vele invloeden die daarbi j een rol spelen. 
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Enigermate arbitrair is aangenomen dat in grensalternatief I het aantal per-
sonenauto's in 2000 zal stijgen tot rond 6 min., terwijl dit aantal voor de 
grensalternatieven II en III voor het jaar 2000 op rond 5 min. is gesteld. De 
uitkomsten van eerder in Nederland gemaakte ramingen lopen uiteen van 
4,5 tot 6,7 min. of meer. 

Ook het autogebruik is moeilijk te voorspellen. In bijlage A is vermeld dat 
het gemiddelde jaarkilometrage per auto een geleidelijke daling laat zien. 
Naar het motief van de verplaatsing is dit verloop evenwel zeer verschillend. 
Tegenover stijgende kilometrages in het woon-werkverkeer, in vakanties en 
in het overige particuliere vervoer staat een relatief sterke daling van het za-
kelijk gebruik. Onafhankelijk van het te kiezen beleidsalternatief zal zich bij 
het zakelijk gebruik een stabilisatie voordoen. 

Voorshands wordt aangenomen dat in de grensalternatieven II en III het 
gemiddelde jaarkilometrage zal dalen van 16 900 km thans tot 15 000 in het 
jaar 2000. In het grensalternatief I stijgt het jaarkilometrage tot 17 000 km. 

Deze gemiddelde jaarkilometrages ontlopen elkaar weinig als gevolg van 
de tegengestelde ontwikkeling per motief en de rol van de tweede (en vol-
gende) - relatief weinig gebruikte - auto in grensalternatief I. 

Op grond van het voorgaande kan het totale jaarkilometrage worden bere-
kend door vermenigvuldiging van het aantal auto's met het gemiddeld jaar-
kilometrage per auto. Voor grensalternatief I komt men dan op rond 100 
mld. autokilometer in het jaar 2000, voor de andere grensalternatieven op 
rond 70 a 80 mld. autokilometer tegenover 55 mld. in het jaar 1975. 

Hoewel zowel grensalternatief II als grensalternatief III op beperking van 
het autogebruik zijn gericht kunnen daarin door een verschillend verplaat-
si ngspatroon enige verschillen in zowel het autobezit als het autogebruik op-
treden. 

Ogenschijnlijk is de beleidsmarge gerekend naar de landelijke gegevens 
niet erg groot; het is evenwel van bijzonder belang waar de te verwachten 
groei zich als gevolg van het te voeren verkeers- en vervoerbeleid zal mani-
festeren en in welke vorm. 

Het ruimtegebrek en de aantasting van woon- en verblijfsklimaat manifes-
teren zich heviger in de grotere steden in de Randstad en in enkele grote ste-
den daarbuiten dan in de kleinere steden en op het platteland. Maatregelen 
ter beperking van het autogebruik zoals in de grensalternatieven II en III zul-
len dan ook in en om de grote steden veel meer effect op het totale jaarkilo-
metrage en het autobezit hebben dan daarbuiten. 

B.5. Nadere specificatie van de grensalternatieven 

B.5.1. Grensalternatief I: het autogrensalternatief 

In dit eerste alternatief voor de toekomstige ontwikkeling van het verkeer 
en vervoer wordt de nadruk gelegd op de volgende twee elementen in de 
richtlijnen: 

Zoveel mogelijk tegemoet komen aan de potentiële vraag naar vervoer 
per auto, en 

Zoveel mogelijk beperken van het beslag op overheidsmiddelen door het 
openbaar vervoer. 

Autovoorzieningen 
Het autobezit en -gebruik groeit in dit grensalternatief tot de eerder ge-

noemde waarden van rond 6 min. auto's en 100 mld. autokilometer per jaar. 
De bereikbaarheid per auto van de diverse bestemmingen stelt bijzonder ho-
ge eisen aan de infrastructurele voorzieningen in de stad en ten plattelande. 
Parkeer- of stallingsmogelijkheden op betrekkelijk korte afstand van woning, 
bedrijf en winkel zijn daar een onderdeel van. Aan de vraag naar parkeermo-
gelijkheden wordt zo nodig door de bouw van parkeergarages voldaan. 
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Er is een dicht net van verzamelwegen en stedelijke hoo fdwegen, waarop 
opk l immend per wegcategor ie, relatief hoge snelheden mogel i jk zi jn. Het 
verschaft een vlotte toegang tot het landelijke (hoofd)wegennet. Rondom de 
binnensteden worden een r ingwegstelsel en toevoerende radialen aange-
legd. Plaatselijk zijn er in de steden grootschal ige - wel l icht ongeli jkvloerse -
kru ispuntoplossingen en geavanceerde verkeersl ichtenregel ingen. De 
druk op u i tbre id ing van het bestaande stratennet ten koste van andere func-
ties is groot ; hier en daar zijn doorbraken en dergeli jke noodzakeli jk. 

Ook in dit alternatief worden zoveel mogel i jk specifieke verbl i j fsgebieden 
voor wonen en winkelen gecreëerd. Met name de woongeb ieden zijn daarbi j 
van bescheiden omvang en bij hun inr icht ing word t met penetratie van de 
auto tot vóór of in de won ing rekening gehouden. De verkeersvei l igheid ver-
eist het treffen van vele vaak kostbare voorzieningen. 

Ook buiten de steden is er een dicht, hiërarchisch opgebouwd regionaal 
wegenstelsel dat een goede onts lu i t ing paart aan een vlotte toegang tot het 
hoofdwegennet . De capaciteit en de vormgev ing van de bestaande wegen 
worden in een aantal gevallen verbeterd en vooral in de gebieden waarop de 
suburbanisat ie zich richt worden ook nieuwe verbindingen aangelegd. 

De wegenstelsels van lagere orde vormen in tegenstel l ing tot het hoofd-
wegennet op zichzelf geen gesloten cont inue netten. De eis die aan de in-
r icht ing van deze netten en tevens aan het hoofdwegennet word t gesteld is, 
dat zij tezamen een stelsel van op elkaar afgestemde wegen vormen waarbi j 
overal vandaan het hoofdwegennet binnen een gel imiteerde reisti jd kan 
worden bereikt. 

Het hoofdwegennet bestaat in principe uit autosnelwegen. Het verbindt 
ons land met het bui tenland, maar ook de landsdelen onder l ing alsmede de 
centra van economische, recreatieve en andere activiteiten. Het afwikke-
l ingsniveau op deze wegen is niet slechter dan C. In de stedeli jke gebieden 
kan afwikkel ingsniveau D worden aanvaard, mits er voorzieningen voor de 
verkeersvei l igheid worden getroffen. Het net is vol ledig en cont inu, een rij-
snelheid van 90 a 100 km/uur kan op deze wegen worden gehandhaafd en er 
zijn geen omwegen of hiaten die kortslui t ingen via n iet-hoofdwegen doen 
ontstaan. In een ontwikkel ing als deze is aanzienlijk meer wegcapacitei t 
noodzakeli jk dan nu aanwezig is of in de bestaande plannen word t voorzien. 
Met name zullen in de omgev ing van de grotere agglomerat ies en in de «lan-
ge forensenrelat ies», die in een dergeli jk alternatief tussen bij voorbeeld 
Noord-Brabant en Gelderland en de Randstad moeten worden verwacht, 
n ieuwe autosnelwegen of andere ontlastende wegen moeten worden aan-
gelegd. Evenzeer geldt dit voor recreatieve bestemmingen op de Veluwe, in 
Drenthe, Zeeland, enz. 

Openbaar vervoer 
Het streven naar een min imumbes lag op de overheidsmiddelen en goede 

autovoorz ieningen leiden tot een sterk dalende vraag naar openbaar-ver-
voervoorz ieningen. Een m i n i m u m aan openbaar vervoer blijft gehandhaafd 
voor diegenen die niet over een auto kunnen beschikken. 

In die stedelijke gebieden waar onvoldoende voorzieningen voor de auto 
kunnen worden getroffen zal het openbaar vervoer bij gebrek aan beter wor-
den gehandhaafd. De tarieven kunnen in die gevallen hoog zijn en steun in 
indiv iduele gevallen voor personen die aangewezen zijn op het openbaar 
vervoer noodzakeli jk maken. 

Bij het stedelijk openbaar vervoer zijn de zwakke, wein ig gebruikte l i jnen 
opgeheven en de frequenties in de dal-uren - vooral 's avonds - aanzienlijk 
verminderd. Gedacht kan worden aan een halvering van netlengte en fre-
quentie. 

In het streekvervoer zal de vraag naar verwacht ing het sterkst dalen. Ook 
hier zijn de zwakke lijnen opgeheven en parallele l i jnen samengevoegd. Op 
een aantal plaatsen worden systemen van «individueel openbaar vervoer" 
toegepast (telefoonbus e.d) . Ook hier valt te denken aan halvering van net-
lengte en frequentie. 
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Voor de NS blijft, met uitzondering van enkele reeds lang zwakke nevenlij-
nen het huidige net gehandhaafd. De frequenties zijn teruggebracht tot één-
uursdiensten op de «grote» en twee-uursdiensten op de «kleine» lijnen ten-
zij hogere frequenties rendabel zijn. Een aantal kleine stations is gesloten. 
De dienstverlening voor de langere afstanden geschiedt met waar nodig lan-
ge treinen en met een dienstregeling als vóór «Spoorslag 70». In het alge-
meen is van een verminderd comfort met betrekking tot staanplaatsen en 
accommodaties sprake. 

Langzaam verkeer 
Het lopen en fietsen ondervindt in dit grensalternatief de nadelen van het 

intensieve en diep penetrerende autoverkeer door de barrièrewerking, 
ruimtegebrek, milieuhinder en de in het algemeen grotere afstanden. Waar 
mogelijk worden vooral omwille van een zo groot mogelijke veiligheid af-
zonderlijke (brom)fietspaden, beveiligde kruisingen en dergelijke aange-
legd. 

Het aandeel van het (brom)fietsverkeer, dat in de steden thans nog een 
derde tot soms zelfs de helft van alle ritten omvat, loopt in dit alternatief 
sterk terug. 

Hef goederenvervoer 
Het goederenvervoer wordt evenals de privé-auto goed bediend. Alle ge-

bieden zijn voor autoverkeer ontsloten; tijdverlies door congesties treedt 
weinig op. Wel zijn aan- en afvoerlijnen door een grotere spreiding wat lan-
ger geworden. 

De spoorlijnen bieden voldoende capaciteit voor het goederenvervoer per 
trein. De op de auto gerichte ruimtelijke ontwikkeling, dus spreiding, biedt 
het spoor minder kansen voor het goederenvervoer. 

Gevolgen voor de ruimtelijke, maatschappelijke en economische 
ontwikkeling 

Ruimtebeslag, milieuhinder, verdringing van erffuncties e.d. gaan voort 
door het treffen van voorzieningen voor de auto. Het leefklimaat in de steden 
blijft dientengevolge afnemen, zodat zoals eerder gesignaleerd het meest 
koopkrachtige deel van de bewoners wegtrekt. Ook bedrijven trekken weg 
uit de centra, niet zozeer vanwege een onvoldoende bereikbaarheid, maar 
op grond van andere vestigingsvoordelen. In de lijn van dit grensalternatief 
ligt het toestaan van perifere winkelvestigingen met ruime parkeeraccom-
modaties (weidewinkels e.d.). 

Op stadsgewestelijke schaal geeft het verkeer en vervoer impulsen voor 
een sterk suburbane spreiding van woon- en arbeidsplaatsen met het daar-
bij behorende diffuse vervoerpatroon en een aantasting van nu nog open 
gebieden. Een strak ruimtelijk beleid is met een dergelijk verkeers- en ver-
voerbeleid in feite niet in overeenstemming (zeker niet in een grensverken-
nend denkbeeldig alternatief). De stadsgewesten strekken zich dan ook zeer 
ver uit, zelfs interprovinciaal. Het belang van de oorspronkelijke stadscentra 
neemt steeds verder af. 

Ook de dag- en grote delen van de weekendrecreatie ontwikkelen zich nog 
verder interprovinciaal. Ondanks de grote zorg die aan de tracering en inpas-
sing van de diverse wegen wordt besteed kan een zekere aantasting van na-
tuurlijke milieus en waardevolle landschappen niet worden ontgaan. Er ont-
staat een «Los Angeles»-achtige situatie. 

B.5.2. Grensalternatief II: het openbaar vervoer grensalternatief 

In dit grensalternatief ligt de nadruk op het leefmilieu en dus op het terug-
dringen van het autogebruik. Om aan de verplaatsingsbehoefte te kunnen 
blijven voldoen wordt een goed openbaar vervoer aangeboden en worden 
zoveel mogelijk voorzieningen voor het langzame verkeer getroffen. De ex-
ploitatietekorten van het openbaar vervoer worden in beginsel in dit grens-
alternatief aanvaard. 
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Autovoorzieningen 
De ruimtelijke, economische en maatschappelijke inrichting zal in dit alter-

natief aanzienlijk minder zijn afgestemd op het gebruik van auto's dan in 
grensalternatief I. Eerder is uiteengezet dat omstreeks het jaar 2000 toch 
hierbij een autopark van rond 5 min. stuks mag worden verwacht en een au-
tokilometrage van 70 a 80 mld. per jaar. 

Het terugdringen van het gebruik van de auto richt zich vanzelfsprekend 
vooral op die plaatsen en tijdstippen waarop de nood het hoogst is. Te we-
ten de woongebieden en de stadscentra tijdens de spitsuren. De maatrege-
len betreffen zowel de voorzieningen als de kosten van de diverse vervoer-
wijzen. In de verblijfsgebieden (wonen, winkelen of anderszins) is het vrij-
elijk op straat parkeren geen regel meer. Alleen op daartoe geschikte plaat-
sen - vaak alleen ondergronds - wordt parkeer- en stallinggelegenheid ge-
boden, waarbij flinke loopafstanden tot woning of bedrijf kunnen voorko-
men. De inrichting en de afmetingen van de verblijfsgebieden worden in dit 
grensalternatief gebonden aan eisen met betrekking tot draagvlak en situ-
ering van winkels, scholen, groenvoorzieningen en dergelijke en in principe 
dus pas op de tweede plaats aan de eisen van het (auto)verkeer. De beper-
kingen in de centra betreffen in de eerste plaats het langparkeren, maar zo 
nodig ook het kortparkeren, zeker indien andere vervoeralternatieven aan-
wezig zijn. Het parkeren is instrument in het reguleren van de omvang en de 
plaats van de autostromen, aan de vraag wordt niet steeds volledig voldaan. 

Het stedelijke wegenstelsel wordt opgezet als bij voorbeeld een sectoren-
systeem, waarbij vrij grote gebieden (500 x 500 a 1000 x 1000 m) slechts op 
enkele plaatsen toegankelijk zijn en het doorkruisen ervan onmogelijk of ont-
moedigend is. Het stedelijk hoofdwegennet is wijdmazig (bij voorbeeld 1500 
a 2000 m). Wel is er een evenwicht tussen de grotere intensiteiten die door 
wijdmazigheid in de verkeersruimten ontstaan en de wens om grootschalige 
oplossingen dan wel al te ernstige barrières te vermijden. Van wezenlijk be-
lang is het voorkómen van inbreuk op grote schaal op bestaande bebou-
wing, danwei het geweld aandoen van de stedelijke intimiteit en de «mense-
lijke schaal» ten behoeve van het verkeer. In de steden worden verschillende 
geprojecteerde stelsels van ringwegen en toevoerende radialen niet of op 
bescheidener schaal gerealiseerd, terwijl zoveel mogelijk van de bestaande 
structuren gebruik wordt gemaakt. Op verschillende plaatsen wordt op be-
staande wegen of straten ten koste van de auto ruimte gereserveerd voor 
vrije banen voor het openbaar vervoer of het langzame verkeer. 

Het bemoeilijken van het gebruik van de auto in de steden vindt zijn door-
werking in de verkeersintensiteiten op het regionale en het hoofdwegen-
stelsel. De afwikkelingsniveaus op deze wegen zijn in overeenstemming met 
de opnamecapaciteit van autoverkeer in de steden. 

Aan de tracering, vormgeving of aanwezigheid van wegen worden met 
het oog op behoud van landschap en natuurlijk milieu eisen gesteld. Nood-
zakelijke uitbreiding van capaciteit wordt in de eerste plaats tot stand ge-
bracht door verbreding van bestaande wegen. 

Voor het hoofdwegennet blijft uit maatschappelijke en economische over-
wegingen gelden dat dit voorziet in een vlotte verbinding van ons land met 
de belangrijke economische en bestuurlijke concentraties in het buitenland 
en in een vlotte verbinding tussen de landsdelen. Deze wegen zijn door-
gaans van het type autosnelweg met een afwikkelingsniveau dat niet lager 
ligt dan C. In de verstedelijkte gebieden, ook voor het passeren daarvan, 
wordt in voorkomende gevallen een afwikkelingsniveau D/E aanvaardbaar 
geacht. Het hoofdwegennet hoeft in deze gebieden niet per se uit autosnel-
wegen te bestaan. Het kunnen ook autowegen zijn waarop bij voorbeeld ge-
lijkvloerse kruisingen voorkomen en de maximumsnelheid 70 km/uur be-
draagt. In sommige gevallen kunnen, mits een voldoende mate van veilig-
heid is verzekerd en overmatige schade en hinder voor de omgeving wordt 
voorkomen, bepaalde congesties worden aanvaard. 
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Het hoofdwegenstelsel behoeft in dit grensalternatief dus geen gesloten 
net van autosnelwegen te vormen; de discontinuïteiten mogen evenwel 
geen gevarenpunten zijn. Overgangen zijn voldoende gemarkeerd en ver-
oorzaken geen files op de autosnelwegen. Ongewenste sluiproutes worden 
voorkomen door het gebruik daarvan als alternatieve route onaantrekkelijk 
te maken. Het huidige net van autosnelwegen zal in het algemeen voldoen-
de zijn. In sommige gevallen worden zelfs wegen overgeheveld naar netten 
van lagere orde. 

De toegang tot het hoofdwegennet in de richting van congestiegebieden 
wordt op strategische punten zo nodig en zo mogelijk gerantsoeneerd. 

Ter verbetering van de concurrentiepositie van het openbaar vervoer wor-
den de kosten van het autorijden zoveel mogelijk variabel gemaakt. Gedacht 
kan daarbij worden naast benzine en onderhoudskosten aan de verhouding 
tussen benzine-accijns en motorrijtuigenbelasting, e.d. Daarenboven aan 
gedifferentieerde kosten naar plaats en tijd, zoals gedifferentieerde parkeer-
heffingen in de zwaarst door het verkeer belaste gebieden en (zo mogelijk) 
door een systeem van prijsmechanisch rijden. De autokosten stijgen aan-
zienlijk sneller dan thans, na een inhaalperiode volgt er een gelijkopgaande 
kostenstijging tussen openbaar vervoer en auto. 

Openbaar vervoer 
In dit grensalternatief nemen het openbare vervoer en het langzame ver-

keer met hun relatief gunstig ruimtegebruik een geringere aantasting van 
het milieu, zoveel mogelijk taken van het autoverkeer over, vooral op plaat-
sen waar en tijdstippen waarop de auto te veel hinder veroorzaakt. Behalve 
het centrumgerichte vervoer in de grootste steden betreft dit ook een groot 
deel van de op belangrijke centra gerichte stadsgewestelijke en langere ver-
plaatsingen die met streekvervoer en NS kunnen worden afgewikkeld. 

Het openbaar vervoer richt zich niet op niet-autobezitters alleen, maar 
moet met name een zo groot mogelijk aandeel verwerven in het woon-werk-
verkeer en in andere grote vervoerstromen (bij voorbeeld recreatieverkeer). 
De mogelijkheid bestaat dat daarbij de ongunstige verhouding tussen spits 
en dal nog wordt versterkt. De capaciteit neemt op vele plaatsen aanzienlijk 
toe en het lijnennet wordt uitgebreid, met name voor ontsluiting van nieuwe 
woonwijken. De tarieven van het openbaar vervoer worden afgestemd op de 
concurrentie met het autovervoer. Aangenomen wordt dat de tarieven even-
als in het Meerjarenplan Personenvervoer tenminste de stijging van de kos-
ten van levensonderhoud volgen. Dit zal wel tot grote tekorten leiden, waar-
bij moet worden bedacht dat de investeringen voor het autoverkeer alsmede 
bepaalde kosten in de sociale sfeer dientengevolge enigermate kunnen da-
len of minder stijgen dan anders het geval zou zijn. 

De grootste bijdrage zal worden gevraagd in het stedelijk openbaar ver-
voer van de grootste stadsgewesten. Netlengte en frequentie ondergaan 
hier globaal een verdubbeling. Waar dat (nog) mogelijk is wordt een stedelij-
ke inrichting gekozen die is afgestemd op kleine voor- en natransportafstan-
den naar de halten van het openbaar vervoer. De voorkeur gaat daarbij uit 
naar kleinschalige, weinig verstorende openbaar-vervoervoorzieningen, te 
weten busvervoer en lichte railtechnieken zoals trams en sneltrams. Op 
sommige plaatsen, waar zware vervoerstromen ontstaan, worden ongelijk-
vloerse oplossingen gekozen. 

In de middelgrote en kleine steden worden in een aantal gevallen maatre-
gelen getroffen ten behoeve van een vlotte doorstroming en een beter com-
fort. In het algemeen blijft echter de rol van openbaar vervoer in deze steden 
aanvullend. 

Het streekvervoer fungeert inde relaties van de kleinere steden en het 
platteland met de grotere steden als alternatief van de auto. Voor deze rela-
ties worden frequentie, snelheid en lijndichtheid eveneens globaal verdub-
beid en voldoen comfort en aansluiting op het stedelijke net aan hoge eisen. 
Buiten de stedelijke gebieden worden netlengte en frequentie van het 
streekvervoer gehandhaafd op het huidige peil. Ook kunnen hier systemen 
van «individueel openbaar vervoer» worden toegepast. 
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De verbetering van het intercitynet van de NS, dat thans reeds voldoet aan 
zeer hoge eisen, bestaat in belangrijke mate uit betere voorzieningen voor 
het voor- en natransport, zoals betere afstemming van het lokale vervoer, 
voorzieningen voor «parkeer- en laat je rijden». Langere treinen worden in-
gezet en hier en daar wordt de frequentie nog enigszins verhoogd. In de lan-
delijke gebieden wordt het huidige voorzieningenniveau op zijn minst ge-
handhaafd en worden (ook per fiets) goed bereikbare haltes geopend. In de 
stadsgewesten, waar aanzienlijke vervoerstromen te verwachten zijn, zoals 
bij voorbeeld bij groeikernen, wordt in (nieuw) spoorwegvervoer dan wel 
sneltrams e.d. voorzien. De rol van het NS-vervoer wordt in stadsgewesten 
voorts versterkt door het openen van meer (voorstad)haltes; voorts het op-
lossen van knelpunten en het (her)inrichten van stedelijk gebied ten gunste 
van het spoorwegvervoer (voetgangers- en fietsroutes, alsook woningbouw 
bij haltes en stations, enz.). Men zou voor de stadsgewesten kunnen denken 
aan een aanzienlijke stijging (anderhalf maal) van de huidige produktie. Alle 
nieuwe raillijnen waarvan thans sprake is zijn in dit grensalternatief ook in-
derdaad aangelegd. 

Langzaam verkeer 
Vooral in het stedelijke gebied wordt voor het (brom)fietsverkeer een net 

van aantrekkelijke en veilige, bij voorkeur afzonderlijke (brom)fietsroutes 
aangelegd. Zo nodig gaat dit ten koste van de ruimte of de voorrang voor 
de auto. Dit net maakt alle belangrijke centra van activiteiten met name de 
binnensteden, maar ook scholen, sportvelden e.d. rechtstreeks bereikbaar. 
Een handicap voor het fietsen is dat ook in dit grensalternatief de verplaat-
singsafstanden vrij groot zijn. In het bijzonder wordt aandacht besteed aan 
de aanvullende rol die de (brom)fiets kan spelen ten opzichte van het open-
bare vervoer. Niet alleen voeren de netten langs stations en haltes van de 
NS, het tram- en busnet, maar tevens wordt in ruime mate voorzien in over-
stapaccommodaties, stallingsfaciliteiten en dergelijke. Ook elders worden 
ruimschoots stallings-, schuil- en andere voorzieningen voor de fietsers ge-
troffen. 

Buiten de steden, waar de afstanden voor de fiets weliswaar veel groter en 
de noodzaak tot het terugdringen van de hinder door de auto geringer zijn, 
worden niettemin uit veiligheidsoverwegingen waar nodig vrijliggende 
(brom)fietspaden aangelegd. In de recreatieve sfeer worden fietsroutes aan-
gelegd om zoveel mogelijk de autodruk op natuurgebieden en aantrekkelijke 
landschappen weg te nemen. Voorts worden recreatiegebieden op fietsaf-
stand van de steden gesitueerd en in het bijzonder voor fietsers ontsloten. 
Aan de situering en lengte van de toeleidende routes door de steden wordt 
veel aandacht besteed. 

Goederenvervoer 
Het goederenvervoer over de weg ontmoet in dit grensalternatief meer 

moeilijkheden dan in het eerste, autogerichte grensalternatief. Op het we-
gennet buiten de steden kan door congesties tijdverlies optreden. De grofma-
zigheid van het wegennet en een relatief laag niveau van voorzieningen lei-
den ertoe dat bestemmingen minder gemakkelijk bereikt kunnen worden. 
Grote en middelgrote steden zijn niet op de ontvangst van zwaar vrachtver-
keer berekend. Bij deze steden maken overlaadvoorzieningen aan de stads-
rand de distributie in de steden met kleine vrachteenheden mogelijk. In (win-
kel)voetgangersgebieden is leverantie en het bezoek van handelsreizigers 
e.d. aan bepaalde uren van de dag gebonden. In woongebieden zorgen aan-
gepaste voetpaden e.d. dat het bezorgen, verhuizen en de toegang voor de 
brandweer mogelijk is. De beperkingen van het wegvervoer bieden in be-
paalde gevallen kansen voor het vervoer per spoor. Overigens zal het spoor-
wegnet reeds zwaar belast zijn. Enige verschuiving van bulkgoed naar de 
binnenscheepvaart lijkt niet uitgesloten. 
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De gevolgen voor de ruimtelijke culturele en economische ontwikkeling 
Het terugdringen van de ruimte vergende en het milieu aantastende auto 

verschaft de mogelijkheid in de stad een beter woon-en verblijfsklimaat en 
een grotere bebouwingsdichtheid te realiseren, als dat noodzakelijk is voor 
het goed functioneren van de steden. Omgekeerd worden door de hogere 
concentratie en kleinere verplaatsingsafstanden betere kansen geschapen 
voor een doelmatiger openbaar vervoer en voor de fiets. In de verkeersruim-
ten zal de milieuhinder en de barrièrewerking o.a. ten gevolge van vrije 
openbaar-vervoerbanen niet kunnen worden vermeden. Gezien de nog te 
verwachten aanzienlijke «verdunning» van het oudere stedelijke gebied en 
de bevolkingsgroei zullen nieuwe bouwplaatsen moeten worden gezocht. 
Deze worden in dit grensalternatief aan bestaande of bij tijds te realiseren 
openbaar-vervoervoorzieningen gesitueerd en krijgen een aan het openbaar 
vervoer aangepaste stedebouwkundige inrichting en dichtheid. Het groten-
deels onafhankelijk van het verkeer en vervoer verlopende proces van het 
verplaatsen van bedrijven uit de centra naar de periferie van steden en naar 
voorsteden of buitenwijken wordt deels tegengegaan en deels zodanig be-
geleid, dat het openbaar vervoer in de bereikbaarheid van die bedrijven een 
voldoende rol kan blijven spelen. Overigens komt met een dergelijk ver-
keers- en vervoerbeleid ook een stringent ruimtelijk ordeningsbeleid goed 
overeen, met andermaal als doel gunstige ruimtelijke voorwaarden te 
scheppen voor een goede bereikbaarheid door openbaar vervoer en voor 
langzaam verkeer. 

De eerdergenoemde grote bebouwingsdichtheden, gevoegd bij de ver-
minderde toegankelijkheid voor de auto, kan een belangrijke steun zijn bij 
het voorkomen van ongewenste suburbanisatie. 

Doordat in de mobiliteit als zodanig niet wordt ingegrepen en er met name 
voorzieningen voor het openbaar vervoer over langere afstanden worden 
getroffen dan wel nieuwe uitbreidingen langs raillijnen worden gesitueerd, 
moet ook in dit grensalternatief gerekend worden op vrij grote stadsgewes-
ten. Deze bereiken echter niet de uitgestrektheid (in verband met de nu een-
maal langere reistijd die het openbaar vervoer vergt), als in grensalternatief 
I. Ook de vorm zal anders zijn, nl. meer gebundelde in plaats van vrijelijk ge-
spreide vestiging. De centrale kernen behouden of versterken hun functies. 
Op veel grotere schaal dan in grensalternatief I is conservering van natuur-
gebieden en waardevolle landschappen mogelijk. 

B.5.3. Grensalternatief III: mobiliteit-beperkend grensalternatief 

In dit grensalternatief ligt evenals in het vorige de nadruk op die richtlijnen 
die de nadelen van het autogebruik voor het leefmilieu bestrijden. Tegelijk 
wordt evenwel gestreefd naar beperking van de exploitatietekorten van het 
openbare vervoer. Aan dit streven kan worden voldaan door de verplaat-
si ngsbehoefte zoveel mogelijk te beperken, zowel per auto als per openbaar 
vervoer. Het verplaatsen op zich zelf is onderdeel van de ontplooiingsmoge-
lijkheden die de mens worden geboden en als zodanig een belangrijk wel-
vaarts- en welzijnsaspect. Vermindering van de verplaatsingsmogelijkheden 
zal door individu en gemeenschap al gauw als negatief worden ervaren. Het 
beleid zal zich dan ook in het grensalternatief niet richten op vermindering 
van het aantal verplaatsingen, maar streven naar vermindering van de leng-
te van de verplaatsingen, zodat een nadruk kan worden gelegd op lopen en 
(brom)fietsen. 

Autovoorzieningen 
Evenals in grensalternatief II zijn de ruimtelijke inrichting, alsmede de so-

ciaal- en cultureel-economische aspecten afgestemd op het verminderen 
van het gebruik van de auto. Toch loopt ook hier zoals gezegd het aantal au-
to's nog op tot rond 5 min. en het aantal afgelegde autokilometers rond 70 a 
80 mld. 
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Voor de inrichting en afmetingen van de verblijfsgebieden, de parkeer-
voorzieningen en het wegenstelsel alsmede voor de autokosten geldt het-
zelfde als in grensalternatief II. Alleen de schaal kan verschillen doordat de 
stadsgewesten een geringere omvang hebben. 

Bij de afweging van de aanleg of verbinding van de verbindingen van het 
wegenstelsel en bij het maken van aansluitingen ligt in het bijzonder de na-
druk op het voorkomen van ongewenste (suburbane) verstedelijking. 

Openbaar vervoer 
De kosten van het openbaar vervoer moeten in dit grensalternatief zoveel 

mogelijk worden beperkt, terwijl dit vervoer geen bijdrage mag leveren aan 
een ongewenste - de mobiliteit vergrotende - verstedelijking. Hoewel naar 
verplaatsingsafstanden wordt gestreefd die per (brom)fiets overbrugbaar 
zijn is, uitgaande van de bestaande situatie, toch nog een aanzienlijke stede-
lijke openbaar-vervoervoorziening nodig. Het voorzieningsniveau van dit 
stedelijke openbaar vervoer moet redelijk in overeenstemming zijn met de 
gewenste stedelijke kwaliteit in dit alternatief. Dit komt neer op ongeveer het 
huidige niveau en in de daluren, vooral 's avonds een frequentieverlaging 
alsmede een aanpassing naarmate het aantal werk- en woonplaatsen in de 
steden terugloopt. De tarieven zouden evenals in grensalternatief I sneller 
kunnen stijgen dan het loonniveau, zeker nu ook de variabele kosten van het 
autorijden tegelijk flink omhoog gaan en meer autobeperkende maatregelen 
worden genomen. 

Het streekvervoer wordt conform grensalternatief I teruggebracht, de pro-
duktie gemeten naar netlengte en frequentie zou aanzienlijk (b.v. tot de helft) 
kunnen dalen. De tarieven stijgen met het loonniveau. Ook geldt voor het 
streekvervoer dat niet aan een eventuele grotere vraag wordt voldaan als 
daarmee de gewenste verstedelijking in gevaar wordt gebracht. 

Evenals in het grensalternatief I blijft om de daar genoemde redenen het 
grootste deel van het huidige NS-railnet behouden. Enkele reeds lang zwak-
ke nevenlijnen met name in het noorden en in het oosten van ons land wor-
den opgeheven. De frequenties worden, mede afhankelijk van de vraag, te-
ruggebrachttot minimaal één-uursdienst of twee-uursdienst. De tarieven 
stijgen overeenkomstig het loonniveau. In sommige gevallen kan in dit 
grensalternatief een frequentieverhoging of andere voorzieningen achter-
wege blijven om een ongewenste suburbanisatie te helpen vermijden. 

Het langzame verkeer 
Dit grensalternatief zou ook het langzaam verkeer grensalternatief kunnen 

worden genoemd. Er wordt op grotere schaal dan in alternatief II voorzien in 
een dicht net van aantrekkelijke veilige en beschutte (brom)fiets- en looppa-
den waarmee de lokatiesvan wonen, werken en winkelen, maar ook scholen 
en recreatiegebieden onderling zo rechtstreeks mogelijk worden verbonden. 

Op zichzelf zijn deze voorzieningen niet voldoende. Met name dienen de af 
te leggen afstanden beperkt te blijven en zal een zo gunstig mogelijke con-
currentiepositie ten opzichte van de veel comfortabeler en snellere auto 
moeten worden geschapen. Daarvoor is het nodig dat herkomsten en be-
stemmingen zoveel mogelijk op niet meer dan fietsafstand uit elkaar liggen. 
Door keuze van route en behandeling moet de fietser daarbij de concurrentie 
met de auto en eventueel ook met het openbaar vervoer in gunstige zin voor 
de fiets ervaren. Er wordt dan ook gestreefd naar een vermenging van de 
stedelijke functies, alsmede naar een omvang van de steden en van de ver-
zorgingsgebieden die de fietsmaat zo min mogelijk te boven gaat. In de drie 
grootste stadsgewesten zijn de mogelijkheden voor een dergelijke ontwikke-
ling uiteraard relatief gering. Hier zal onder meer een goede afstemming van 
fietsvoorzieningen en openbaar vervoer op elkaar een vereiste zijn. 
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Goederenvervoer 
Het goederenvervoer over de weg ondervindt ongeveer dezelfde proble-

men als in grensalternatief II. Voor het goederenvervoer per trein ontstaan in 
dit grensalternatief echter betere kansen voor zover het de «ruimte» op het 
spoorwegnet betreft. 

In dit grensalternatief kan de spreiding van de diverse functies nadelig zijn 
voor een doelmatig transportsysteem. 

De gevolgen voorde ruimtelijke, culturele en economische ontwikkeling 
In dit grensalternatief wordt een bijzonder zware claim door verkeer en 

vervoer gelegd op de inrichting van het stedelijk gebied, op de schaalgrootte 
en de (hoge) dichtheid. Er ontstaan betrekkelijk veel kleinere stadsgewesten, 
die de «fietsmaat» niet te boven gaan. Ter beperking van het interlokale 
(spits)vervoer, zowel per auto als per openbaar vervoer, woont men zo 
enigszins mogelijk in de stad waar men werkt. Deconcentratie zonder verlies 
van integratie van stedelijke functies moet de verplaatsingsafstanden verder 
beperken. De inrichting van verblijfsgebieden wordt uiteraard op langzaam 
verkeer afgestemd en de specifieke recreatiegebieden worden in de onmid-
dellijke omgeving van de steden gesitueerd en voor de fiets ontsloten. 

In de drie grootste stadsgewesten zijn de bestaande verplaatsingsafstan-
den voor een belangrijk deel al groter dan voor fietsen aanvaardbaar is. 
Door integratie van openbaar vervoer en langzaam verkeer zijn er in de trant 
van dit grensalternatief nog wel mogelijkheden. Door het ontbreken van een 
ruime mate van goed openbaar vervoer neemt de auto in de steden toch nog 
een centrale plaats in. Ook het feit dat familie- en andere sociale contacten 
zich over grotere afstanden zullen uitstrekken werkt autogebruik in de hand. 

B.6. Confrontatie van beleidsruimte en Meerjarenplan Personenvervoer 

Het Meerjarenplan Personenvervoer (MPP) is gebaseerd op dezelfde doel-
stellingen als het Structuurschema Verkeer en Vervoer (SVV). Het MPP be-
schrijft het verkeers- en vervoerbeleid voor de komende drie tot vijf jaar. Het 
is in de eerste plaats gericht op concrete beleidsmaatregelen voor actuele 
problemen en gaat uit van een onveranderde ruimtelijke situering geduren-
de de planperiode. Ondanks de beperkte reikwijdte van het MPP geeft dit 
toch aanzetten voor het beleid op langere termijn, zoals dat in dit SVV wordt 
uitgestippeld. Zelfs zijn in het MPP - waar dat voor een zinvolle beleidsfor-
mulering noodzakelijk was - lijnen doorgetrokken naar de toekomst. 

Zowel in het MPP als in het SVV zijn de hoofdproblemen: de nadelige ef-
fecten van het groeiende autogebruik, en de omvang van de exploitatiete-
korten van het openbaar vervoer. 

De volgens het MPP te treffen maatregelen zijn gericht op het beperken 
van de groei van het aantal reizigerskilometers met nadruk op die per auto 
en op een naar verhouding toenemend gebruik van openbaar vervoer en 
(brom)fiets. Daarbij zijn er verschillen qua aard en gewicht tussen de grote 
stadsgewesten, de middelgrote- en de kleine steden, alsmede het landelijk 
gebied. Verschillen die we ook bij de eerder beschreven grensalternatieven 
van de beleidsruimte hebben aangetroffen. 

De grootste problemen doen zich volgens het MPP voor in de grote stads-
gewesten. Een steeds moeizamere bereikbaarheid, ruimtegebrek, verkeers-
onveiligheid en een vaak onaantrekkelijk verblijfsklimaat bedreigen gedu-
rende een steeds groter aantal uren van de dag het functioneren van de 
hoofdcentra, een functioneren dat een van de meest wezenlijke elementen 
van het stedelijke leven betreft. De maatregelen in het MPP zijn - althans in 
hun algemeenheid - gericht op het ondervangen van deze problemen. Met 
name geldt dat voor het parkeerbeleid, het bevorderen van de doorstroming 
en de regelmaat van het openbaar vervoer, het treffen van afzonderlijke 
voorzieningen voor het langzame verkeer en de wensen ten aanzien van de 
kostenstructuur van het autorijden. 
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Ook in de oudere dichtbebouwde woongebieden rondom de centra in de 
grote stadsgewesten doen zich blijkens het MPP zeer ernstige problemen 
voor met betrekking tot het woon- en verblijfsklimaat, de veiligheid voor be-
woners en langzaam verkeer, alsmede de afwikkeling van het onder meer op 
het centrum gerichte verkeer. Ook hierop zijn een groot deel van de maatre-
gelen in het MPP bij uitstek gericht, zoals de herinrichting in verblijfsgebie-
den en verkeersruimten, voorzieningen voor openbaar vervoer en langzaam 
verkeer, alsmede het parkeerbeleid. Minder groot worden de problemen ge-
acht in de perifeer gelegen nieuwere woongebieden, waar (nog) voldoende 
ruimte is. Wel laten ook hier de verkeersveiligheid en het leefklimaat door 
een niet ideale inrichting nog vaak te wensen over. Een bijzonder probleem 
vormt blijkens het MPP de verbinding van deze gebieden met de centrale de-
len van het stadsgewest. De fietsafstanden zijn te groot en de gespreide be-
bouwing bemoeilijkt de bediening door openbaar vervoer. De maatregelen 
betreffende de herinrichting en de veiligheid van vooral het langzaam ver-
keer in het MPP strekken zich ook uit tot deze nieuwere woongebieden. Voor 
de relaties met de centra wordt het systeem van «parkeer en laat je rijden» 
gepropageerd en integratie van verschillende vormen van vervoer voorge-
staan. 

De problemen in de middelgrote en kleine steden, waar de afstanden in 
het algemeen niet zo groot zijn en de ruimte minder beperkt, worden in het 
MPP minder groot geacht dan in de grote stadsgewesten. De huidige aan-
vullende rol van het openbaar vervoer wordt hier gehandhaafd, terwijl na-
druk op fietsvoorzieningen wordt gelegd. Ook voor deze steden zijn de maat-
regelen in het MPP met betrekking tot leefklimaat en veiligheid van toepas-
sing. 

In het landelijke gebied worden voor het openbaar vervoer en de fiets wei-
nig méér mogelijkheden gezien dan thans. De aandacht van het MPP valt 
hier vooral op de verkeersveiligheid en het behoud van landschap en na-
tuurlijk milieu. Met betrekking tot het hoofdwegennet wordt een terughou-
dendheid betracht waarbij gelet wordt op een goede afstemming op de ge-
wenste stedelijke verkeers- en vervoersituatie. Het nationale openbare-ver-
voernet behoudt grosso modo zijn huidige niveau en functie. 

Gesteld kan worden dat het beleid zoals dat uitgestippeld is in het MPP het 
meest neigt in de richting van grensalternatief II. Dat geldt niet alleen voor 
de aard van de maatregelen, maar ook voor de nuancering naar plaats en 
tijd. Deze overeenkomst geldt vooral voor de grote stadsgewesten. 

In de middelgrote en kleine steden kan, gezien de nadruk die daar op de 
fiets ligt, van een accent in de richting van grensalternatief III worden ge-
sproken, maar het openbaar-vervoerbeleid van het MPP is daarmee al min-
der in overeenstemming. In dit verband kan worden opgemerkt dat in de 
kleinere steden en het landelijke gebied de verschillen tussen de grensalter-
natieven II en III in feite niet te groot zijn, althans voor wat de specifieke ver-
keers- en vervoeraspecten betreft. 

In concrete uitwerking gaat dit beleid volgens het MPP veel minder ver 
dan dat volgens grensalternatief II. Voorbeelden zijn het met name in de gro-
te stadsgewesten grosso modo gelijkhouden van het voorzieningenniveau 
van het openbaar vervoer en de moeilijkheden om het variabele deel van de 
autokosten zelfs maar beperkt te verhogen. Bovendien dragen in het MPP de 
maatregelen tot het terugdringen van de milieuhinder, het voorkomen van 
doorbraken, voorrang voor openbaar vervoer en langzaam verkeer, het par-
keren e.d. veelal nog slechts het karakter van wensbeelden zonder dat al 
concreet is aangegeven welke projecten het betreft en binnen welke termijn 
wordt gedacht. Het betreft daarbij voor het merendeel taken die rusten op de 
schouders van de gemeentelijke overheden, waarbij het Rijk slechts stimule-
rend optreedt. 

Voor zover bij het beleid voor de toekomst, na de MPP-periode, een ster-
ker accent dan bij het MPP in de richting van grensalternatief II zal moeten 
worden gelegd, dan wel een ombuiging zal moeten plaatshebben in de rich-
ting van één van de grensalternatieven I of III, dient er rekening mee te wor-
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den gehouden dat slechts een geleidelijke bijstelling van het beleid mogelijk 
zal zijn. Een abrupte wijziging moet uitgesloten worden geacht, vele effecten 
werken pas op langere termijn. Voorts zijn reeds vele lokaties van wonen en 
werken en voorzieningen voor de recreatie, alsmede voor verkeer en ver-
voer voor langere tijd vastgelegd. De benodigde bouwtijd leidt ertoe dat de 
eerstkomende jaren vele beslissingen moeten worden genomen die voor 
een groot deel de toekomstige structuur mede zullen bepalen. 

Verwacht wordt dat de voor het verkeer en vervoer belangrijke ontwikke-
ling van het bezit aan auto's en rijbewijzen haar beslag grotendeels zal krij-
gen in de komende tien jaar en dat deze ontwikkeling een tamelijk autonoom 
- onafhankelijk van externe invloeden - karakter zal hebben. Wel lijkt het 
mogelijk enigermate het menselijk gedrag in bepaalde richting te stimuleren 
dan wel af te remmen. 

Wanneer het inrichtings- en parkeerbeleid, de voorzieningen voor het 
openbaar vervoer in de grote stadsgewesten en een gebundelde uitbreiding 
van de grootste stadsgewesten inderdaad in de komende jaren op de in het 
MPP gestelde wijze van de grond komen, dan is voor die stadsgewesten een 
afbuiging daarna in de richting van grensalternatief III aanzienlijk moeilijker 
dan in de richting van grensalternatief I. Maar ook een afbuiging naar grens-
alternatief I in een later stadium zal moeilijker zijn dan ingeval onmiddellijk 
op dit grensalternatief zou worden afgekoerst. Buiten de grote stadsgewes-
ten zijn de gevolgen van de beleidsingrepen op korte termijn aanzienlijk 
minder verstrekkend dan voor het beleid op langere termijn en resteert een 
relatief nog grote vrijheid om het beleid alsnog te veranderen. 

B.7. Confrontatie beleidsruimte en Oriënteringsnota/Verstedelijkings-
nota 

De Oriënteringsnota richt zich op de ruimtelijke problematiek van het ge-
hele land, de Verstedelijkingsnota op die van de stedelijke gebieden in het 
bijzonder. Te zamen omvatten zij mede voor verkeer en vervoer relevante 
beleidsterreinen; deze zijn: 

- het spreidingsbeleid 
- het stimuleringsbeleid 
- het inrichtingsbeleid. 
Onder dit laatste is mede begrepen het beleid ten aanzien van de infra-

structurele voorzieningen. 
De drie genoemde soorten beleid zijn in de Oriënteringsnota niet zodanig 

uitgewerkt dat daaruit een voorkeur voor één van de grensalternatieven zou 
kunnen blijken. De geconcentreerde wijze van structurering wijst in de rich-
ting van grensalternatief II, evenwel ligt gezien de grote verplaatsingsafstan-
den en de ruimtelijke effecten een verkeers- en vervoerbeleid in de richting 
van grensalternatief I meer voor de hand. In de doelstellingen is ook de naar 
grensalternatief III tenderende mogelijkheid opengehouden. 

Het stadsvernieuwingsbeleid in de Oriënteringsnota streeft naar een 
bloeiend voortbestaan van de bestaande stedelijke structuren en het tegen-
gaan van verarming van de stad. Bij het verstedelijkingspatroon blijft het 
principe van de gebundelde deconcentratie als richtsnoer gehandhaafd. Dit 
beleid vertoont het meest de kenmerken van grensalternatief II, met name 
waar het gaat om het vergroten van het stedelijke draagvlak en de nadruk op 
de bundeling bij de deconcentratie. Aan sommige desiderata wordt echter be-
ter tegemoetgekomen door een beleid in de trant van alternatief III. Dat geldt 
bij voorbeeld voor de woonerven in sociaal zwakkere en oude wijken, het 
tegengaan van de ontvolking en het versterken van de sociale structuur. 

Het infrastructuurbeleid mag blijkens de Oriënteringsnota niet initiërend 
werken op de ontwikkeling van de (verplaatsings)behoeften. Grensalterna-
tief III ter beperking van de mobiliteit voldoet daaraan het best. Groei van de 
mobiliteit laat zich moeilijk beperken in het auto-alternatief (I). Bij het infra-
structuurbeleid zal steeds maximale aandacht worden geschonken aan de 
verkeersveiligheid. De daarvoor te leveren inspanningen zullen bij grensal-
ternatief I relatief groot zijn, bij grensalternatief III kan met de minst kostbare 
voorzieningen worden volstaan. 

Tweede Kamer, zitting 1976-1977, 14390, nrs. 1-2 191 



In de Verstedelijkingsnota zijn de congestieverschijnselen en onevenwich-
tigheid in de stedelijke opbouw als knelpunten gesignaleerd. De congestie-
verschijnselen dreigen behalve in het westen ook te ontstaan in West-Bra-
bant, Gelderland en Zuid-Limburg. Bestrijding moet geschieden door een 
zorgvuldig inrichtingsbeleid. Grensalternatief III lijkt hier het meest accent te 
moeten krijgen, maar de realiseringskansen van een dergelijk verkeers- en 
vervoerbeleid zijn in zulke gebieden gering. Grensalternatief II zal daar vaak 
de nadruk moeten krijgen, en lijkt uit praktische (haalbaarheids)overwegin-
gen ook het meest geschikt om open ruimte en ecologisch of landschappe-
lijk waardevolle gebieden te sparen. 

Als knelpunt voor het stedelijke inrichtingsbeleid geldt het functieverlies 
van verouderde woongebieden. Het na te streven herstel en behoud van die 
functies laat zich het beste rijmen met een naar grensalternatief III tenderend 
beleid, het grensalternatief I past hier het minst. 

Een viertal knelpunten waar het verstedelijkingsbeleid op gericht is ver-
toont sterke samenhang met verkeer en vervoer. Het betreft de bevolkings-
overloop uit de steden door diverse oorzaken, te grote afstanden tussen wo-
nen en werken, de toenemende verplaatsingsbehoefte en het recreëren op 
grote afstanden. Het verstedelijkingsbeleid richt zich op deze knelpunten 
door stadsvernieuwingsactiviteiten en zuinig ruimtegebruik, door het schep-
pen van concurrerende woonmilieus met hogere dichtheden bij openbaar-
vervoerhaltes in nieuwe wijken van steden. Voorts moeten integratie van 
wonen, werken en diverse voorzieningen, waaronder recreatie, de verplaat-
si ngsbehoefte verkleinen en fietsgebruik mogelijk maken. 

Zo dit niet mogelijk is moet het gebruik van openbaar vervoer worden ge-
stimuleerd. Ook zullen woningbouw in Noord- en Zuid-Holland naast creatie 
van werkgelegenheid in Brabant en Gelderland hetforensisme moeten ver-
minderen. 

Het is duidelijk dat deze aspecten van het verstedelijkingsbeleid vrijwel 
per definitie wijzen in de richting van een verkeers- en vervoerbeleid con-
form grensalternatief III voor de steden, en waar dat moeilijkheden geeft zo-
als in de grotere stedelijke gebieden (Randstad) in de richting van grensal-
ternatief II. Grensalternatief I past ook hier het minst bij de verstedelijkings-
eisen. 

Het verstedelijkingsbeleid ten aanzien van het behoud van levendige bin-
nensteden stelt eisen die eveneens het best door een verkeers- en vervoer-
beleid worden gesteund dat tendeert naar de grensalternatieven II of III. Het 
sparen van open ruimten en ecologisch of landschappelijk waardevolle ge-
bieden strookt niet met grensalternatief I en ook in geringe mate met grens-
alternatief III. 

Het regeringsbeleid met betrekking tot spreiding, verstedelijking en mobi-
liteit vraagt een verkeers- en vervoerbeleid dat bij voorkeur zoveel mogelijk 
de trekken zou moeten vertonen van grensalternatief III (beperking van de 
groei van de mobiliteit). In de grotere stedelijke gebieden, met name de 
Randstad, heeft dit alternatief echter weinig realiteitswaarde en is een beleid 
in de richting van grensalternatief II het meest aangewezen. 

B.8. Confrontatie met de doelstellingen 

De beleidsruimte is in feite afgebakend door steeds een bepaald aspect 
van de hoofddoelstelling te benadrukken. Voor een afgewogen beleidskeuze 
is het nodig aan te geven op welke wijze en in hoeverre aan de verschillende 
aspecten van de hoofddoelstelling wordt voldaan. Aan de grote en nog 
groeiende vraag naar voorzieningen voor autogebruik wordt het beste vol-
daan in grensalternatief I, waarbij echter in mindere mate wordt voldaan aan 
de vraag naar openbaar vervoer voor diegenen die daarop zijn aangewezen. 
In de alternatieven II en III wordt de vraag naar voorzieningen voor het ge-
bruik van de auto niet geheel bevredigd. De geboden vervoeralternatieven 
zijn voor een groot aantal autobezitters van mindere kwaliteit dan bij gebruik 
van de auto. 
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In het licht van de Oriënteringsnota en de Verstedelijkingsnota wordt bij 
een verkeers- en vervoerbeleid volgens grensalternatief I in de steden en 
stadsgewesten een negatieve bijdrage geleverd aan een gewenste ruimte-
lijke structuur. Grensalternatief III zou hier in theorie het beste voldoen maar 
gelet op het reeds bestaande is grensalternatief II de meest zinvolle keuze. 
Buiten de steden hebben alternatief II en III niet veel betekenis. Dit vraagt 
duidelijke oplossingen voor de overgang van platteland naar stad (parkeer 
en laat je rijden, e.d.). In grensalternatief I komt de grootste druk te staan op 
het landschap en het natuurlijk milieu, overigens is ook grensalternatief III 
hier problematisch. 

Zoals eerder gezegd wordt bij alle beleidskeuzen een maximale veiligheid 
nagestreefd, de kosten bij grensalternatief I zijn het hoogst. Bij I zijn meer 
parkeervoorzieningen noodzakelijk, de hinder door luchtverontreiniging, 
motorlawaai en visuele belemmering zijn relatief het grootst, bij grensalter-
natief III het geringst. 

De gewenste culturele en economische ontwikkeling wordt evenals de in 
de Oriënteringsnota en de Verstedelijkingsnota gewenste ruimtelijke ont-
wikkeling het beste bevorderd door grensalternatief II en in sommige aspec-
ten door grensalternatief III. 

Grensalternatief I zal door het grotere autogebruik het grootste beslag leg-
gen op energie en grondstoffen. Grensalternatief II legt het grootste beslag 
op overheidsmiddelen door de exploitatietekorten van het openbaar ver-
voer. De meerdere uitgaven ten behoeve van de aanleg van infrastructuur in 
grensalternatief I wegen daar hoogstwaarschijnlijk bij lange na niet tegenop. 

Bepaling van de bijdrage aan het welzijn bij een bepaalde keuze van een 
grensalternatief is niet eenvoudig te geven en zal mede afhangen van plaats, 
tijdstip en omstandigheden. Globaal gezien gaat hierbij de beleidskeuze in 
de richting van grensalternatief II voor de grootste stadsgewesten, naar 
grensalternatief III in de middelgrote en kleinere steden. Daarbuiten is welis-
waar in aansluiting op de stedelijke problemen (capaciteitsaanpassing) en 
ter wille van het behoud van landschap en milieu terughoudendheid vereist 
in de wegenaanleg. De bijdrage aan een goede ruimtelijke, culturele en eco-
nomische ontwikkeling kan daar echter in feite alleen door gebruik van de 
auto worden verkregen. 

B.9 Enige conclusies en kwantificering 

Uit de gegeven verkenning van de ruimte voor het verkeers- en vervoerbe-
leid blijkt dat verschillen in resultaten van uiteenlopende beleidskeuzen 
vooral voorkomen in de grote stadsgewesten. De verschillen betreffen zowel 
het verkeers- en vervoerstelsel als de uitgestrektheid en de wijze van functi-
oneren van de stadsgewesten. 

De beleidsmarge is voor middelgrote en kleine steden, het landelijk ge-
bied en de nationale netten van hoofdwegen en spoorwegen veel geringer. 
Dit is een gevolg van de belangrijke positie die de auto in die gebieden bij 
het verkeer en vervoer kan en zal blijven innemen. Plaatselijk kunnen uiter-
aard nog grote verschillen optreden. 

In Oriënteringsnota en Verstedelijkingsnota is in feite gekozen voor een 
beleid waarbij het verkeers- en vervoerbeleid tendeert naar grensalternatief 
III en voor sommige aspecten naar II. Een beleid dat streeft naar behoud van 
de steden, kleinere verplaatsingsafstanden en grotere leefbaarheid. 

Het Meerjarenplan Personenvervoer maakt een start in de richting van 
grensalternatief II; een dergelijke ontwikkeling voldoet voorshands het beste 
aan de hoofddoelstelling van het verkeers- en vervoerbeleid. Deze startrich-
ting geldt voor de korte termijn van het MPP en past binnen het kader dat 
voor de langere termijn in Oriënteringsnota en Verstedelijkingsnota is uitgezet. 

De beleidsruimte is voornamelijk in kwalitatieve zin verkend. Wel zijn, uit-
gaande van plausibele veronderstellingen, zeer globale cijfermatige excerci-
ties uitgevoerd. Een kwantitatieve beschrijving is voor de stadsgewesten 
vrijwel onmogelijk, gezien de belangrijke verschillen onderling en het com-
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plexe geheel. Alleen uitvoerige integrale studies voor ieder stadsgewest af-
zonderlijk kunnen enig kwantitatief inzicht bieden. Wel is lering getrokken uit 
stedelijke ontwikkelingen en het verkeer en vervoer in soortgelijke steden en 
stedelijke gebieden elders ter wereld. 

Via de genoemde globale cijfermatige excercities is een poging gewaagd 
om voor het interlokale verkeer op het nationale hoofdwegennet en spoor-
wegennet enig kwantitatief houvast te krijgen voor de toekomst. Op basis 
van een enigermate verbeterd NEI-model van de landelijke integrale ver-
keers- en vervoerstudie zijn berekeningen gemaakt voor de verkeersomvang 
op het hoofdwegennet. De uitspraken voor het verkeer rond de steden heb-
ben slechts een oriënterend karakter, omdat niet geheel kan worden over-
zien welke doorwerking het beleid van beperking van het autoverkeer bin-
nen de steden zal hebben op het interlokale verkeer. Voor de berekening van 
het gehele openbaar vervoer is van een afwijkende methode gebruik ge-
maakt; wel zijn dezelfde uitgangspunten gehanteerd als bij de berekeningen 
voor het hoofdwegennet. Goederenvervoer en recreatieverkeer zijn, voor zo-
ver van belang voor het spitsvervoer, mede in de beschouwing betrokken. 

Enige uitgangspunten voor de berekeningen voor het jaar 2000 zijn: 
- 15,6 inwoners; 
- 85% van de huishoudens beschikt over 1 of meer auto's; 
- circa 120 min. autokilometers gemiddeld per werkdag, exclusief lokale 

en internationale verplaatsingen; 
- lokaties van wonen en werken conform de Verstedelijkingsnota; 
- een over het algemeen gelijkblijvend voorzieningsniveau en passa-

giersaanbod van het openbaar vervoer, een iets hoger niveau in de drie 
grote steden; 

- enkele nieuwe raillijnen, terwijl enkele onrendabele raillijnen vervangen 
zijn door buslijnen; 

- openbaar-vervoertarieven en onkosten gelijk aan inkomensontwikke-
ling; 

- een (aangenomen) gelijkblijvende verhouding tussen de gemiddelde 
zondagsintensiteit en de gemiddelde werkdagintensiteit; dit houdt in dat 
voor verschillende wegen op sommige zon- en feestdagen de werkdaginten-
siteiten met 30 tot 90% worden overschreden; 

- het vrachtvervoer is op de verkeersintensiteiten op het hoofdwegennet 
gesuperponeerd, het huidige aandeel van 10 tot 12% in de spits wordt ver-
wacht nog iets te dalen. 

Met deze uitgangspunten zijn voor het jaar 2000 de verkeersintensiteiten 
op een «aannemelijk» hoofdwegennet berekend. Voorts is aangenomen dat 
voor 1990 een groot deel van de groei reeds zijn beslag heeft gekregen en de 
raming is voor dat jaar 10% lager gekozen dan die voor het jaar 2000. Zoals 
reeds vermeld is nog onzeker in welke mate beperking van het autogebruik 
in de steden zal doorwerken in de verkeersintensiteiten op het interlokale 
wegennet. In de prognoses is met deze mogelijke doorwerking voorshands 
rekening gehouden door het toepassen van reducties op de verkeersinten-
siteiten op het wegennet in de omgeving van de grote steden en in en om de 
stadsgewesten. Verwacht wordt dat het de intensiteit van het verkeer op het 
regionale en hoofdwegennet buiten de Randstad en de omgeving van de 
grote steden weinig afhankelijk zal zijn van een beleidskeuze binnen de door 
de grensalternatieven afgebakende beleidsruimte. 

De uitkomsten van de berekeningen voor de jaren 1990 en 2000 zijn in 
kaartvorm in de bijlagen opgenomen. 

Ten slotte zij opgemerkt dat de vooruitberekeningen op een dergelijk lan-
ge termijn van de verkeersstromen slechts een indicatie voor de te kiezen 
beleidsrichting kunnen geven. 
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Bijlage bij B.4.3 Raming van de omvang van het personenautopark in 1990 en 2000 

Dit is een herziene prognose t.o.v. die uit 
MPP, gebaseerd op meer recente CBS-
cijfers. 

Bij de ramingen van de verkeersbelastingen is uitgegaan van een omvang 
van het personenautopark van 5,77 min. in het jaar 2000. Uitgaande van een 
inwonertal van 15,6 min., overeenkomstig alternatief B van de CBS-progno-
se, vermeerderd met een migratie-effect van 0,2 min., komt dit neer op een 
autodichtheid van 370 personenauto's per 1000 inwoners. 

De raming van de omvang van het personenautopark is gebaseerd op een 
analyse en prognose van het rijbewijsbezit in Nederland, zoals dit in op-
dracht van het Projectbureau Integrale Verkeers- en Vervoerstudie is uitge-
voerd door drs. A.A.J. van den Broecke. Uit deze analyse blijkt, dat op 31 de-
cember 1974 84% van de mannen en 58% van de vrouwen in de leeftijds-
groep 25-29 jaar een rijbewijs bezaten. De genoemde leeftijdsgroep kan re-
presentatief geacht worden voor het in de toekomst te verwachten verzadi-
gingsniveau, met dien verstande, dat verwacht mag worden, dat met na-
me bij de vrouwelijke bevolking nog wel van een toename sprake zal zijn. Op 
basis van deze analyse wordt het verzadigingsniveau in enige leeftijdsklasse 
voor mannen op 86% en voor de vrouwen - bij de bestaande maatschappe-
lijke verhoudingen - op 67% geraamd. 

Voor de leeftijdklasse 20-64 jaar betekent dit, dat van de mannelijke bevol-
king 81 % en van de vrouwelijke bevolking 60% een rijbewijs zal bezitten. 
Naar het zich thans laat aanzien zal dit niveau reeds in 1990 zijn bereikt ter-
wijl in de periode 1990-2000 geen noemenswaardige toename van het aan-
deel van de bevolking, dat een rijbewijs bezit, meer te verwachten valt. 

De verhouding van het aantal rijbewijzen ten opzichte van het aantal au-
to's vertoonde in de afgelopen jaren een dalende tendens (zie tabel). Ver-
wacht mag worden, dat deze tendens zich ook in de toekomst zal voortzet-
ten. Anderzijds zal naar verwachting door een stijging van de autokosten 
een deel van de rijbewijsbezitters niet tot aanschaf van een auto overgaan. 
Dit zal vooral gelden ten aanzien van de zogenaamde tweede auto ofwel 
klantenauto. Onder deze tweede auto wordt hierbij verstaan een auto, die 
vrijwel uitsluitend gebruikt wordt door een gezinslid, dat geen eigen ar-
beidsinkomen heeft. Opgrond van het vorenstaande is er van uitgegaan, 
dat het quotiënt van het aantal rijbewijzen en het aantal personenauto's zal 
dalen van 1,37 in 1975 naar 1,26 in 1980 en via 1,20 in 1990 naar 1,15 in het 
jaar 2000. 

De resulterende omvang van het personenautopark is weergegeven in 
tabel B.1. 
Tabel B I . Ontwikkeling en prognose rijbewijzen en autobezit 

Rijbewijzen' Auto 's ' Rijbewijzen per auto 

1960 1,83 0,52 3,52 
1961 1,91 0,62 3,08 
1962 1,98 0,73 2,71 
1963 2,14 0,87 2,46 
1964 2,30 1,06 2,17 
1965 2,52 1,27 1,98 
1966 2,75 1,50 1,83 
1967 3,00 1,72 1,74 
1968 3,25 1,94 1,68 
1969 3,50 2,16 1,62 
1970 3,77 2,26 1,67 
1971 3,96 2,50 1,58 
1972 4,15 2,75 1,51 
1973 4,31 2,96 1,46 
1974 4,50 '3,15 1,43 
1975 4,65 3,40 1,37 
1976 4,80 3,60 1,33 
1977 4,95 3,80 1,30 
1978 5,10 3,98 1,28 
1979 5,25 4,14 1,27 
1980 5,38 4,28 1,26 
1990 6,18 5,15 1,20 
2000 6,64 5,77 1,15 

' x106 

Tweede Kamer, zitting 1976-1977, 14 390, nrs. 1-2 195 



Bijlage bij B.9 Raming van de vervoeromvang voor de jaren 1990 en 2000 

1. Inleiding 

De verkeers- en vervoerproblematiek voor de komende decennia wordt 
overheerst door de ontwikkelingen in het personenvervoer. In de berekenin-
gen is hieraan dan ook veruit de grootste aandacht besteed. De verplaatsin-
gen van personen worden in hoofdzaak bepaald door een drietal elementen, 
te weten: 

- de menselijke behoefte tot het deelnemen aan maatschappelijke activi-
teiten; 

- de ruimtelijke spreiding van de maatschappelijke activiteiten; 
- het beschikbare verkeers- en vervoerstelsel. 
Deze drie elementen bepalen zowel het aantal ais de lengteen het tijdstip 

van de verplaatsingen. Tussen deze elementen bestaat een grote mate van 
afhankelijkheid. In de afgelopen jaren zijn berekeningsmethoden ontwik-
keld, waarmee op basis van de genoemde afhankelijkheden het verplaat-
singspatroon kan worden gestimuleerd. Met behulp van deze wiskundige 
modellen is het mogelijk, uitgaande van een bepaalde ruimtelijke spreiding, 
persoonsgebonden componenten (inkomen, autobezit etc.) en het beschik-
bare verkeers- en vervoerstelsel een raming van de vervoeromvang te ma-
ken. Op nationale schaal is hiertoe in het kader van de landelijke integrale 
verkeers- en vervoerstudie in het zgn. NEI-model ontwikkeld. Met behulp 
van dit model is het mogelijk, het verplaatsingspatroon op het spoorwegnet 
en het landelijke hoofdwegennet te simuleren. Ten behoeve van het Struc-
tuurschema Verkeer en Vervoer is dit inmiddels gedeeltelijk verbeterde mo-
del gebruikt. Uiteraard is daarbij in de berekeningen uitgegaan van de in-
middels sterk gewijzigde inzichten ten aanzien van de ontwikkeling van de 
bevolking en van de welvaart, waardoor zowel het aantal verplaatsingen als 
de lengte van de verplaatsingen aanmerkelijk geringer zijn dan de uitkom-
sten van de aanvankelijke berekeningen die zijn neergelegd in de rapportage 
van de landelijke integrale verkeers- en vervoerstudie. Ondanks de techni-
sche verbeteringen van het NEI-model en de gewijzigde invoer zijn de beper-
kingen, die inherent zijn aan de huidige generatie van verkeers- en vervoer-
modellen en die eveneens zijn beschreven in de bedoelde rapportage, ge-
bleven. Bovendien kunnen door het landelijk karakter van het model slechts 
globale uitspraken worden gedaan voor het verkeer rond de grote steden en 
kan het streekvervoer slechts in zeer grote lijnen aan de orde komen. Deze 
beide factoren hebben ertoe geleid, dat het NEI-model uitsluitend is toege-
past voor de ramingen van de vervoeromvang op het hoofdwegennet. In 
verband met de interne consistentie van het openbaar vervoer is voor het 
gehele openbaar vervoer gebruik gemaakt van een afwijkende berekenings-
methodiek. Daarbij is op basis van de in de jaren 1950 t/m 1970 gevonden 
elasticiteiten de vervoeromvang voor stads- en streekvervoer en het trein-
vervoer geraamd. Door in beide berekeningen dezelfde uitgangspunten te 
hanteren is een consistente wijze van berekenen verkregen. 

Aangezien het goederenvervoer over de rail in het geheel niet bijdraagt 
aan de spitsproblematiek en dat over de weg slechts in zeer beperkte mate, 
is tenslotte volstaan met een globale benadering van het aandeel van het 
vrachtverkeer over de weg in het totale verkeersaanbod. 

De berekening valt daarmee uiteen in drie onderdelen: 
- een raming van de omvang van het personenvervoer over de weg en de 

rail en in het stads- en streekvervoer; 
- een raming van de invloed van het recreatievervoer op zon- en feestda-

gen; 
- een raming van de verkeersintensiteiten ten gevolge van het goederen-

vervoer over de weg. 

In eerste aanleg is een berekening voor het jaar 2000 uitgevoerd. De resul-
taten voor het jaar 1990 zijn hieruit afgeleid. 
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2. Personenvervoer 

Uitgangspunt voor de raming van het personenvervoer is de ruimtelijke 
spreiding van wonen, werken en voorzieningen, zoals deze tot uitdrukking 
komt in deel 2 van de Derde Nota over de Ruimtelijke Ordening, de zgn. Ver-
stedelijkingsnota. Deze spreiding kan globaal genomen op de volgende wij-
ze worden gekarakteriseerd: 

- op basis van de huidige bevolkingsprognose is het aantal inwoners in 
het jaar 2000 geraamd op 15,6 min; 

- de bevolkingsgroei zal, onder invloed van de migratie, buiten de Rand-
stad veel groter zijn dan in de Randstad. Met name in de provincies Gelder-
land en Noord-Brabant zal de bevolking in de komende jaren zeer sterk toe-
nemen; 

- de bevolking in het noorden en zuiden zal een vrijwel trendmatige ont-
wikkeling volgen; 

- ten aanzien van de verstedelijking is uitgegaan van een voortzetting van 
het beleid gericht op de gebundelde deconcentratie. Daarbij ligt de nadruk 
op de concentratie, hetgeen tot uitdrukking komt in het streven de woon-
functie van binnensteden te handhaven en het aanwijzen van steden en ker-
nen, waarin de bevolkingsgroei zich dient te concentreren (de zgn. groeiste-
den en groeikernen). In dit verband is rekening gehouden met de groeiste-
den Breda, Zwolle, Groningen, Helmond en Bergen op Zoom/Roosendaal; 

- de spreiding van de werkgelegenheid over de regio's zal niet in alle ge-
vallen geheel overeenkomen met de spreiding van de bevolking. In de pro-
vincies Gelderland en Noord-Brabant zal er sprake zijn van een relatief te-
kort, terwijl in de Randstad een gering overschot aan arbeidsplaatsen aan-
wezig zal zijn. 

Een en ander wijkt in belangrijke mate af van de uitgangspunten dienaan-
gaande bij de ramingen ten behoeve van de landelijke integrale verkeers- en 
vervoerstudie, die waren gebaseerd op de «voortgezette tendenties» uit de 
Tweede Nota voor de Ruimtelijke Ordening. Daarbij werd uitgegaan van een 
inwonertal in het jaar 2000 van 17,9 min en een relatief grotere bevolkings-
groei in het noorden. Voorts werd uitgegaan van een grotere spreiding van 
de stedelijke kernen en een lagere inwonerdichtheid per kern. 

Naast de geografische omstandigheden zijn ook de maatschappelijke om-
standigheden van groot belang voor het verplaatsingsgedrag. In de model-
berekeningen zijn deze maatschappelijke omstandigheden gekarakteriseerd 
door autobezit en de kosten van verkeer en vervoer in relatie tot het inko-
men. Voor de onderhavige berekening is uitgegaan van een autobezit van 
370 personenauto's per 1000 inwoners in het jaar 2000. In dat jaar zal dan 
globaal genomen 85% van de gezinnen een auto bezitten. Onder invloed 
van deze toename van het autobezit zal het aantal verplaatsingen per dag in 
de sociaal-recreatieve sector een geringe stijging vertonen. Bij de raming is 
er van uitgegaan, dat de kostenontwikkeling in het verkeer en vervoer gelijke 
tred zal houden met de inkomensontwikkeling. Dit ook weer in tegenstelling 
tot de berekeningen in het kader van de landelijke integrale verkeers- en ver-
voerstudie, waar van een aanmerkelijk geringere kostenstijging van het ver-
keer en vervoer is uitgegaan. De invloed van het verkeers- en vervoerstelsel 
is in eerste aanleg in de berekening geïntroduceerd, door uit te gaan van een 
op basis van trendextrapolaties opgesteld voorontwerp hoofdwegennet. 
Om in het model een in vergelijking met de werkelijkheid te hoge concentra-
tie van het verkeer op het hoofdwegennet te voorkomen is daarnaast een 
aanvullend netwerk van overige belangrijke wegen in de berekening meege-
nomen. Ten aanzien van het openbaar vervoer is er van uitgegaan, dat per 
saldo het voorzieningsniveau op het huidige niveau zal worden gehand-
haafd. Echter zijn enkele zeer onrendabele raillijnen vervangen gedacht door 
buslijnen, terwijl een aantal nieuwe raillijnen aanwezig zijn verondersteld 
(Schiphollijn, Almerelijn, Westelijke Ringbaan Amsterdam, Zoetermeerlijn, 
Nieuwegeinlijn, Veenendaallijn). 
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Ten aanzien van de drie grote steden is tenslotte uitgegaan van enige uit-
breiding van het voorzieningenniveau ten opzichte van de huidige situaties. 

Op basis van de bovengenoemde uitgangspunten wordt voor het jaar 
2000 een personenautokilometrage per gemiddelde werkdag (exclusief loka-
le en internationale verplaatsingen) van ca. 120 min autokilometers ge-
raamd. In dit verband kan worden opgemerkt, dat eertijds bij de landelijke 
integrale verkeers- en vervoerstudie op basis van de toenmalige uitgangs-
punten een dagelijks personenautokilometrage variërend van 171 min (lage 
autoraming) tot 189 min (hoge autoraming) voor het jaar 2000 werd ge-
raamd. 

Opgemerkt wordt dat in het in 1972 verschenen rapport van de NEI-studie 
voor het jaar 2000 een gemiddelde autokilometrage van rond 15 000 per jaar 
is geschat. Voor wat betreft de eerste en tweede auto bedraagt de autokilo-
metrage ongeveer 17 000 respectievelijk 10 000 per jaar. Uit de thans toege-
paste modelberekening volgt voor een situatie waarin het voorgestane be-
leid is verdisconteerd - globaal liggende tussen grensalternatieven II en III -
een gemiddelde autokilometrage rond 13 500. Voor de eerste en tweede au-
to is het aantal kilometers ongeveer 14 000 respectievelijk 10 000 per jaar. 
Het geschatte aantal tweede auto's ligt bij de NEI-studie en de huidige mo-
delberekening tussen 15 en 20% van het gehele autopark. Onder tweede au-
to wordt in dit geval een tweede auto per gezin verstaan. De tweede auto kan 
dus enerzijds zijn de «boodschappenauto» van de vrouw des huizes en an-
derzijds de auto van een inwonend kind of van de werkende huisvrouw. 

Voor het openbaar vervoer is in eerste aanleg eveneens uitgegaan van 
een kostenstijging - dat wil zeggen een tariefstijging, die gelijke tred houdt 
met de inkomensontwikkeling. Daarnaast is echter nagegaan het effect van 
het gelijkblijven van de tarieven, dat wil zeggen dat zou worden volstaan 
met het aanbrengen van de inflatiecorrectie. Dit is weergegeven in de onder-
staande tabel, waarbij bovendien een indruk is gegeven van het effect van 
de aanleg van de eerdergenoemde nieuwe spoorlijnen voor deze beide ge-
vallen. 

Tabel B-2. Prognose reizigers-jaarkilometrage van openbaar vervoer' 

2000 

zonder tariefsverhoging met tariefsverhoging 

excl. incl. excl. incl. 
1975 nwe lijnen nwe lijnen nwe lijnen nwe lijnen 

totaal 13,5 13,8 15,1 12,1 13,2 

streek 3,5 3,5 3,5 3,1 3,1 
N.S. 8,4 8,6 9,9 7,5 8,6 
stad 1,6 1,7 1,7 1,5 1,5 

' x 10 9 km 

Uit deze staat blijkt, dat het openbaar vervoer zich met matige tariefsver-
hogingen globaal op het huidige niveau zal handhaven, terwijl bij NS een 
aantal nieuwe spoorlijnen voor enige toename van het vervoer zal kunnen 
zorgen. 

3. Recreatieverkeer 

De gehanteerde berekening voor het personenvervoer heeft in eerste aan-
leg betrekking op de etmaalbelastingen op een gemiddelde werkdag. Onder 
invloed van het recreatieverkeer kunnen op zon- en feestdagen met name op 
de wegen belastingen ontstaan, die aanzienlijk hoger zijn. Dit zal zich vooral 
voordoen nabij een aantal sterk recreatief gerichte gebieden (Zeeland, Kop 
van Noord-Holland, Friese Merengebied, oostelijk Drenthe en de Zuid-Velu-
we). 

Uit verkeerstellingen, die in 1973 zijn gehouden door de Rijkswaterstaat, 
blijkt dat op zondagen etmaal-intensiteiten zijn gemeten, die de gemiddelde 
werkdagbelastingen met een percentage oplopend tot 90% overschreden. 
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Door toeneming van het autobezit en daarnaast van het aantal tweede wo-
ningen en pleziervaartuigen zal de verkeersintensiteit op zondagen nog sterk 
kunnen toenemen. Eveneens draagt daartoe bij de vermeerdering van het 
aantal recreatieobjecten. Vooralsnog lijkt het derhalve een conservatieve 
schatting te veronderstellen, dat de verhouding tussen de gemiddelde zon-
dagintensiteiten en de gemiddelde werkdagintensiteit op de wegen ook in 
de toekomst nagenoeg constant zal blijven. Voor verschillende wegen bete-
kent dit, dat rekening moet worden gehouden met maximale belastingen, 
die de gemiddelde werkdagintensiteit aanmerkelijk overschrijden. Voor een 
aantal belangrijke hoofdwegen zijn de huidige overschrijdingspercentages 
hieronder opgenomen. 

Alkmaar-Den Helder 5 0 - 7 0 % 
Den Helder-Den Oever 7 0 - 9 0 % 
Hoorn-Den Oever 5 0 - 7 0 % 
Afslui tdi jk 3 0 - 5 0 % 
Zur ich-Joure (RW43) 5 0 - 7 0 % 
Joure—Groningen 30—50% 
Groningen—Emmen 50—70% 
Amersfoort— Barneveld 5 0 - 7 0 % 
Rotterdam-Zier ikzee 3 0 - 5 0 % 
Weg over de Deltadammen 7 0 - 9 0 % 
Oude Tonge—Stellendam 30—50% 

Deze overschrijdingen doen zich voornamelijk voor op de zon- en feestda-
gen in de periode april t/m september. 

Ook in het openbaar vervoer kunnen zich op zon- en feestdagen op be-
paalde lijnen grote belastingen voordoen. Bekend is in dit verband het 
strandvervoer en het zogenaamde voetbalvervoer. Deze vormen van ver-
voer zijn echter over het algemeen niet maatgevend omdat zij buiten de nor-
male spits plaatsvinden. Door de inzet van op dat moment beschikbaar ma-
terieel kan dit verkeer op betrekkelijk eenvoudige wijze worden afgewik-
keld. 

4. Goederenvervoer 

Voor de spoorwegen speelt het goederenvervoer geen rol in de spitsuur-
problematiek. Voor het wegverkeer is het aandeel van het vrachtverkeer in het 
spitsuur bescheiden. Voor deze prognose is daarom volstaan met een globa-
le benadering van het vrachtverkeer over de weg. 

Uit de verkeerstellingen van de Rijkswaterstaat blijkt, dat het gemiddelde 
aandeel van de personenauto in de verkeersintensiteiten op de rijkswegen 
sinds 1960 voortdurend is toegenomen. 

Het vrachtauto-aandeel was hierdoor in 1974 gedaald tot rond 18%. Door 
de gelijkmatige verdeling van het vrachtverkeer over de daguren beperkte 
het spitsuuraandeel zich echter tot 10 a 12%. De toeneming van het goede-
renvervoer over de weg bedraagt sinds 1970 rond 1,7% per jaar. 

Naar verwachting zal deze jaarlijkse toeneming in de periode 1975-2000 
geringer worden, waardoor de totale groei van het vrachtverkeer op het 
hoofdwegennet over deze periode kan worden geraamd op 40%. Door de 
weliswaar in deze periode sterk afnemende, maar in totaliteit toch nog iets 
sterkere, groei van het personenautoverkeer op het hoofdwegennet zal het 
aandeel van het vrachtverkeer in het totale verkeer op etmaalbasis nog iets 
dalen en wel tot 17%. Het aldus te berekenen aandeel van het vrachtverkeer 
is gesuperponeerd op de verkeersintensiteiten op het hoofdwegennet, die 
volgen uit de prognose van het personenverkeer. 

Prognose 1990 

Naar verwachting zullen de belangrijkste ontwikkelingen in het personen-
vervoer zich voordoen in het eerstvolgende decennium. Daarnaast zal onder 
invloed van het naderen van een zekere verzadiging in het autobezit het 
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groeitempo van het autopark en van de verkeersintensiteiten op de weg aan-
merkelijk lager liggen dan thans en zich tenslotte geleidelijk stabiliseren op 
een percentage, dat ongeveer gelijke tred houdt met de ontwikkeling van de 
bevolking en van de bevolkingsopbouw. Dit betekent dat de ramingen voor 
1990 slechts weinig lager - circa 10% - zullen liggen dan voor 2000. Daar-
naast is verondersteld dat in de periode 1990-2000 de woon-werkbalanstus-
sen Noord-Brabant en Gelderland enerzijds en de Randstad anderzijds glo-
baal gelijk zal blijven. Op basis van het vorenstaande zijn de verkeersintensi-
teiten op het hoofdwegennet voor 1990 afgeleid uit die voor 2000. De resul-
taten van de prognose voor 1990 en 2000 zijn als etmaalintensiteiten van het 
autoverkeer op het hoofdwegennet van fase 1, respectievelijk fase 2 weerge-
geven in de figuren B-1 en B-2. Ten aanzien van het openbaar vervoer is er 
van uitgegaan, dat het passagiersaanbod zich in 1990 in totaliteit op het hui-
dige niveau zal bevinden. 

Bij de spoorwegen zal echter door de aanleg van een aantal nieuwe lijnen 
enige stijging van de vervoerprestatie kunnen optreden. 
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Fig. B-1. Prognose autoverkeer 1990 op hoofdwegennet van fase 1 

<S=? 

B*IQ*ting ( mvt/»tm) 
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Fig. B-2. Prognose autoverkeer 2000 op hoofdwegennet van fase 2 

CS= f 

Belasting ( mvt/etm) 
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BIJLAGE C C. MOGELIJKE BEZWAREN BIJ HET REALISEREN VAN NIEUWE WEGVER-
BINDINGEN EN RAILLIJNEN 

C.1. Inleiding 

Het hoofdwegennet van het Structuurschema Verkeer en Vervoer, zoals 
gepresenteerd in hoofdstuk 3 en in de tabel in hoofdstuk 5, bevat een aantal 
mogelijke nieuwe verbindingen en daarnaast een aantal wegen, waarvan 
een aanzienlijke verbreding wordt voorzien. Bovendien worden in hoofd-
stukken 3 en 5 mogelijke nieuwe en te verbreden raillijnen genoemd. 

Deze bijlage beoogt aan te geven in welke mate voor een aantal aspecten 
bezwaren of problemen te verwachten zijn bij de nadere, meer gedetailleer-
de overweging van die nieuwe of te verbreden verbindingen. Het gaat hier 
dus om een eerste verkenning van mogelijke bezwaren van eventuele nieu-
we verbindingen of verbredingen. Het is uitdrukkelijk niet de bedoeling in 
deze bijlage na te gaan of de verbinding nodig en mogelijk is, noch is het de 
bedoeling om tot een andere plaatsbepaling te komen. 

Het structuurschema beweegt zich op een relatief hoog abstractieniveau 
en geeft een visie op het infrastructuurnet in globale zin. Later zal per nieuwe 
verbinding of verbreding een zorgvuldige afweging plaatsvinden van de be-
hoefte aan capaciteit en kwaliteit en de te verwachten voor- en nadelen en 
wordt door een tracéstudie en een openbare procedure de beslissing voor-
bereid waar de weg dan precies zal worden aangelegd. (Zie ook het hoofd-
stuk 4, Procedures en bestuurlijke aspecten). 

In de hier gepresenteerde tabellen wordt een eerste, globale inventarisatie 
gegeven van de mate waarin een aantal aspecten bezwaren zouden kunnen 
doen ontstaan als we denken aan een verbinding ineen vrij ruime geografi-
sche corridor. Dit houdt niet in, dat wanneer in zo'n corridor diverse bezwa-
ren worden gesignaleerd, de verbinding onmogelijk zal zijn. Bij de concrete 
voorbereiding van de tracévaststelling (en de opstelling van plannen voor 
verbreding) zal immers getracht worden de potentiële conflicten met de di-
verse aspecten te vermijden en aldus de bezwaren zo gering mogelijk te 
houden of de omvang van mogelijke conflicten door te nemen maatregelen 
te beperken. De signalering in deze bijlage geeft dus aan, dat de overheid 
zich bewust is van deze kansen op conflicten en dat deze in de verdere voor-
bereiding de nodige aandacht zullen krijgen. Voorts zullen de gesignaleerde 
bezwaren een rol kunnen spelen bij de nadere afweging van de wenselijk-
heid van verbindingen, die in dit structuurschema voor realisatie in de twee-
de fase zijn opgenomen. 

C.2. De projecten 

De signalering in deze bijlage is toegepast op wegverbindingen en raillij-
nen, die thans nog niet bestaan, en waarvan het tracé nog niet is vastgesteld 
(of bij het advieslichaam in behandeling is). Voorts zijn in beschouwing ge-
nomen de mogelijke verbindingen met een vastgesteld tracé welke eerst in 
fase 2 ter realisering zijn aangemerkt. Daarnaast zijn nog beschouwd die ver-
bredingen van bestaande verbindingen, die belangrijke ruimtelijke conse-
quenties hebben. Voor wegen kan een relatie worden gelegd met de in 
hoofdstuk 5 opgenomen tabel: in beschouwing zijn genomen die verbindin-
gen (of delen daarvan) die zijn aangeduid met een c of een d in de kolom 
«tracé» of waarvoor in de kolom «toelichting» is aangegeven, dat rekening 
moet worden gehouden met een zodanige verbreding, dat dit belangrijk 
ruimtelijke consequenties heeft. In de hiernavolgende toelichting is bij weg-
verbindingen waar nodig nog kort aangeduid waarom een verbinding in de 
signalering voorkomt. 

Ten aanzien van raillijnen dient nog te worden opgemerkt dat lijnen, waar-
van het tracé formeel of in de praktijk vastligt en tot uitvoering waarvan be-
sloten is, buiten beschouwing zijn gelaten. Uitbreiding van bestaande infra-
structuur - verdubbeling en/of electrificatie - wordt op enkele trajecten 
voorzien doch kan worden uitgevoerd zonder dat het leidt tot een aanzienlij-
ke vergroting van het bestaande ruimtebeslag. Deze projecten zijn daarom 
ook buiten beschouwing gebleven. 
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De verbinding Rotterdam-Ridderkerk is hieronder beschouwd als railver-
binding, hoewel de vervoertechniek nog een open vraag is. Ingeval het een 
busverbinding zou worden kan echter van de weginfrastructuur worden ge-
bruikgemaakt. Of daar dan een mogelijk raillijntracé voor benut zou worden 
kan op deze wijze in het midden worden gelaten. 

De Almere-lijn is in verband met de bundeling van rijksweg 6 beschouwd 
als de verbinding Weesp-Almere-Lelystad met een aansluiting van Almere 
in de richting van het Gooi. 

Ingeval de verbinding Rotterdam-Ommoord als sneltram wordt uitge-
voerd, is een aftakking naar Capelle mogelijk. Deze tak is beschouwd; de 
hoofdlijn niet, omdat het tracé daarvan vastligt. 

C.3 De aspecten 

Uit de omschrijving van de hoofddoelstelling van het verkeer- en vervoer-
beleid (hoofdstuk 2) en de ervaring bij het traceren van verbindingen in de 
praktijk is afgeleid welke aspecten in de signalering moeten en kunnen wor-
den betrokken. Daaruit resulteerden: 

- het biotisch milieu 
- het abiotisch milieu 
- het landschap 
- het woon-en leefmilieu 
- het agrarisch aspect 
- de drinkwatervoorziening (uit grondwater). 

C.4. De criteria 

Gezien het globale karakter van het Structuurschema hoofdwegennet en 
de corridors moet ook met globale criteria worden gewerkt. In verband met 
de stand van kennis zijn daarvoor de volgende gehanteerd. 

C.4.1. Het biotisch milieu 

Er is gelet op de kans op doorsnijding van het leefareaal van kenmerkende 
diersoorten of van zeldzame soorten of waardevolle combinaties van plan-
ten. Voor de vegetatie vooral was de informatie van de Landelijke Milieukar-
tering bruikbaar (frequentie van voorkomen van nationale, ecologisch 
waardevolle gebieden). De doorsnijding van de gradiënten van het natuur-
lijk milieu kan naar gelang de richting bezwaarlijk zijn. Gelet is vooral op een 
evenwijdige doorsnijding (lengterichting) van de gradiëntzone (is meest po-
tentieel schadelijk). 

C.4.2. Het abiotisch milieu 

Door de grote samenhang en wisselwerking, die bestaat tussen de bo-
dem, het grondwater, de oppervlaktevormen en het biotisch milieu (bij voor-
beeld vegetatie), gaf de Landelijke Milieukartering de eerste indicaties van te 
verwachten conflicten. Meer speciaal echter is bij dit aspect gelet op de aan-
wezigheid van (kleinschalige) gebiedskarakteristieke aardwetenschappelijke 
verschijnselen en het gevaar dat een wegproject als grootschalig element 
daaraan schade toebrengt. 

C.4.3. Het landschap 

Mede gezien de voorgaande aspecten is hier vooral gelet op de belevings-
waarde, in het bijzonder in visueel opzicht, van het landschap. Gelet is met 
name op de schaal, de openheid en de relatieve zeldzaamheid van het type 
landschap. Naarmate kleinschaligheid wordt aangetast en/of het land-
schapstype opener of zeldzamer is wordt de bezwaarlijkheid van het pro-
ject groter. 
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C.4.4. Hetwoon-en leefmilieu^ 

Gelet is op de geluidhinder en de luchtverontreiniging, die het verwachte 
verkeer zal doen ontstaan ten opzichte van binnen de invloedssfeer van de 
nieuwe verbinding gelegen woon- en werkbebouwing of andere verblijfsge-
bieden (waaronder recreatiegebieden, bij voorbeeld stiltegebieden). Vervol-
gens kan zo'n verbinding ook als barrière werken tussen woonlokaties en de 
voorzieningen of samenlevingsverbanden, waarop de betreffende mensen 
zijn aangewezen. En dan is er nog een visueel aspect: de penetratie van een 
verbinding in de woon- en leefsfeer kan direct inbreuk maken op de visuele 
rust van omwonenden en verblijvenden. Dit is dus een ander punt dan het 
visuele aspect van de landschapsbeleving. 

C.4.5. Het agrarisch aspect 

' Parkeerhinder wordt niet nagegaan; dat zou 
te ver voeren gezien het interlokale karakter 
der verbindingen. 
2 Desondanks bleek het bij corridors voor te 
komen, dat voor hetzelfde aspect zowel ele-
menten met bij voorbeeld de score cl als ele-
menten met bij voorbeeld b2 voorkwamen. In 
zulke gevallen is getracht die score te kiezen, 
die de kans op en het algemene karakter van de 
potentiële conflicten zo goed mogelijk weer-
geeft. 

Bezwaar wordt aangetekend indien de corridor voor een geprogrammeer-
de nieuwe hoofdweg in belangrijke mate redelijke of goede landbouwgron-
den bevat. Bovendien wordt ook een belemmeren of bemoeilijken van een 
efficiënte bedrijfsvoering als bezwaar gezien, ook al zou hieraan deels door 
extra voorzieningen worden tegemoet gekomen. De rationele uitoefening 
van de landbouw kan worden bemoeilijkt door: 

- verstoring van het net van plattelandswegen en waterlopen; 
- verstoring van de verkavelingstoestand; 
- vergroting van de afstand tussen bedrijfsgebouwen en gronden; 
- vergroting van de hinder voor landbouwverkeer. 

C.4.6. De drinkwatervoorziening (uit grondwater) 

Door de (risico van) verontreiniging van bodem en grondwater bij de weg-
aanleg, door het verkeer en bij het transport van chemicaliën en olie (pro-
dukten) per spoor en over de weg is de aanwezigheid van winplaatsen voor 
de drinkwatervoorziening een signaleringscriterium. Gezien de persistentie 
der chemicaliën en de lage stroomsnelheid van het grondwater door de bo-
dem worden ook geplande of bestudeerde, mogelijke, toekomstige win-
plaatsen in de beschouwing betrokken. Naarmate meer of grotere winplaat-
sen voorkomen is het bezwaar ernstiger. Daarnaast wordt het bezwaar zeer 
ernstig wanneer door omstandigheden een winplaats op korte afstand zou 
moeten worden gepasseerd. Waar mogelijk is rekening gehouden met de 
aanwezigheid van ondoorlatende bovenlagen in de bodem. 

C.5. indeling naar ernst en omvang van de bezwaren 

De verbindingen zijn per aspect beoordeeld naar de ernst en de omvang 
der potentiële bezwaren. 

De ernst (kwaliteit) van een bezwaar hangt samen met de aard van de 
beïnvloeding. Het ene gevolg van een project wordt veel ernstiger gevonden 
dan een ander gevolg. Code a staat voor geen of weinig bezwaar, code b 
voor matig bezwaar, code c voor ernstig bezwaar. 

Daarnaast is van belang in welke mate (omvang, kwantiteit) de beïnvloe-
ding zal optreden. Een 1 geeft aan weinig (omvang), een 2 matig en een 3 
veel. Deze code voor de omvang staat in relatie tot de lengte van de corridor. 

Door deze aanpak kan vooralsnog in het midden worden gelaten of een 
omvangrijke beïnvloeding van niet zo ernstige aard al dan niet zwaarder zou 
moeten wegen dan een ernstig bezwaar dat echter slechts op kleine schaal 
optreedt2. Aldus ontstaan codes variërend van a1 tot c3, tot uitdrukking 
brengend een toenemende kans op conflicten van een ernstiger wordende 
aard. In deze gedachtengang heeft de bedoeling voorop gestaan om de pro-
blematiek van de bezwaren inzichtelijk en daardoor beter bespreekbaar te 
maken. Door de presentatie van het beoordelingsresultaat in nevenstaande 
tabel kan worden afgelezen welk(e) aspect(en) waar in de knel zullen komen 
respectievelijk welke voorziene verbindingen vooral bezwaren zullen ont-
moeten. 
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6 Inventarisatieresultaten 

Rijks-
weg 
nr. 

(A-nr.) Project bio- abio- land- woon drink- agra- Opmerkingen 
tisch tisch schap /leef- wa- risch 
mi- mi - mi - ter- as-
lieu lieu lieu voor-

zie-
ning 

pect 

A. Wegen 

2 ( 2) 
3 ( 3) 
4 ( 4) 
9 ( 9) 
9 ( 9) 

12 (12) 
15 (15) 
15 (15) 
15 (15) 
15 (15) 
16 (21) 
18 (59) 
19 ( 4) 
19 ( 4) 
20 (54) 
20 (20) 
- (38) 

- ( 3) 

- ( 3) 

_ (23) 
- (26) 

24 

24 

32 
33 
33 
34 
35 
36 
41 
43 
48 
50 

55 
57 
58 
69 

73 
75 

75 
75 

(24) 

(24) 

(30) 
(30) 
(32) 
(33) 
(33) 
(34) 
(35) 
(48) 
(41) 
( 7) 
(48) 
(50) 
(59) 

(59) 
(57) 
(58) 
(69) 

(73) 
(50) 

( 2) 
( 2) 
(50) 

Amsterdam-Utrecht (Rw 27) 
Amsterdam -Rot te rdam 
Rw 12—Leiden 
Oostelijke Randweg Alkmaar 
Westelijke Randweg Leeuwar-
den 
Den Haag—Zoetermeer 
Ridderkerk—Barendrecht 
Rw 16—Papendrecht 
R essen—Ba bberich 
Varsseveld—Twente 
Haarlem—Leiden 
Hellegatsplein—Zierikzee 
Dinteloord—Rw 58 
Rw 58—Belgische grens 
Den Haag—Westerlee 
Westerlee—Hoek van Holland 
Ten Donktunnel met aanslui 
tende wegvakken 
Papendrecht—Nieuwerkerk a/d 
IJssel 
Zuidelijke Randweg Dordrecht 
tot Rw 16 
A lkmaar -Hoorn 
Noord/eekanaaltunnel met 
aansluitende wegvakken 
A. in landelijk gebied 
B. in stedelijk gebied 
Blankenbergtunnel met aan-
sluitende wegvakken 

Vlaardingen—Nieuwerkerk a/d 
IJssel 
N i jkerk- Almere 
Bar nevel d—IM ij kerk 
Steenwijk—Heerenveen 
Eemshaven—Appingedam 
Gieten-Zuidbroek 
De Punt—Emmen 
Zwolle—Almelo 
Deventer—Raalte 
Groningen—Appingedam 
Rondweg Sneek 
Deventer—Zutphen 
Arnhem—Woeste Hoeve 
Maasroute, Wagenberg— 
Zevenbergen 
Oss—Cuyck 
Haamstede—VI issingen 
Omlegging Etten-Leur 
Eindhoven —Val kenswaard— 
grens 
Maasbracht—Boxmeer 
Oss ^Eindhoven, tot ruit 
Eindhoven 
'Slingertracé' Weert 
Oostelijke omlegging Maastrich 
Oostelijke ruit Eindhoven 

a1 a1 a1 b1 a1 a1 
b2 a2 c3 c2 a1 c2 
a1 a1 a1 d a1 a1 
a1 a1 a3 b2 a1 a1 

a1 b3 b1 b2 b1 a1 
a1 a1 a1 d a1 a1 
a1 a1 a1 b2 b2 a1 
a1 d a1 b1 b2 a1 
c2 c2 c2 b1 a1 b2 
b3 b3 c3 b3 d b3 
a1 a1 b2 b l a1 b2 binnen Haarl.meer blijve 
b1 b2 b1 b1 a1 b2 
b2 b2 b2 b2 a1 b2 
c3 c2 c3 c3 b2 b2 
a1 b1 a2 b2 a1 d 
a1 d a1 b2 a1 d Alexandertunnel alles a1 
c2 a1 b2 b2 b1 a1 milieu 

c2 b1 c3 b2 b1 b2 

d a1 a2 c2 b1 b2 

a2 b1 b3 b1 a1 b3 benoorden de Schermer 

b2 a1 a2 a2 a1 b1 
al a1 a1 c2 a1 a1 
a1 a1 a1 b1 a1 a1 2e Beneluxtunnel alles 1 

a2 a2 

woon-/!eefmilieu 

b2 c2 a1 d 

b1 a1 b2 b2 b2 a3 
c3 b2 c3 b2 a1 b2 
c2 c2 c2 c2 a1 b3 
al a1 b2 b1 a1 b3 
a1 b2 b2 b1 a1 a3 
c3 c3 c3 b2 b2 a3 
c2 c2 c2 d b2 b3 
c2 b2 c3 b2 b1 b2 
a1 a1 b2 b l a1 a1 
b2 a3 b2 c2 a1 b2 
c2 c2 c3 b2 b1 b2 
c3 c3 c3 b3 c2 a1 
a1 b1 b1 b2 a1 b3 

b2 b2 c3 b2 a1 c2 
d b1 d b3 a1 c3 
b1 b2 b2 b1 a1 a3 

c3 b3 c2 b2 a1 a1 
c3 c2 c3 b2 b2 b2 

b3 c3 c2 b3 b1 b3 
c2 a3 a3 b2 a1 b2 

t c2 c2 b2 b2 b3 a1 
c3 c2 c3 b2 a1 b1 woonmilieu d indien langs stedelijke 

bebouwing 
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Project bio- abio- land- woon • drink- agra- Opmerkingen 
tisch tisch schap /leef- wa- risch 
mi- mi- mi- ter- as-
lieu lieu lieu voor-

zie-
ning 

pect 

B. Railverbindingen 

— Kerkrade— Duitse grens c3 a1 c3 a1 a1 a3 
— Almereli jn 
A Oude land b2 a1 a3 b1 a1 a2 
B Nieuwe land d a1 b2 a2 a1 a1 
— Rotterdam-Ridderkerk a1 a1 a1 b2 — a1 
— Ut recht -de U i tho f -Ze is t c2 c2 b2 c2 - a2 
— zijtak Capelle a1 a1 a1 b1 — a1 
— Groot-Loosduinen a1 a1 a1 b1 - a1 
— Amstelveen a1 a1 a1 b3 — a1 
— Hoogvliet—Spijkenisse a1 a1 a1 b1 - a1 
— A'dam CS-A 'dam N a1 a1 a1 b2 - a1 
— Hoge snelheidslijn A'dam — 

R'dam—België 
A Nieuw-Vennep-Rotterdam a2 a2 c3 d a1 ' b2 
B Rotterdam-België c2 c2 c2 d a1 ' b2 
— Hoge snelheidslijn Lelystad— 

Groningen 
A Nieuweland b1 a1 b3 d a1 ' c2 
B Oude land b2 d c2 n1 a1 ' b2 

' Aangenomen is, dat geen goederenvervoer 
plaatsvindt. 
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C.7. Toelichting op de uitkomsten 

In het navolgende worden de inventarisatieresultaten uit de tabel in korte 
karakteristieken gemotiveerd. Ingeval een a was gescoord is hier geen tekst 
opgenomen, omdat er ofwel geen bezwaar was, ofwel de lichte bezwaren 
voor de hand liggend zijn. 

A. Wegen' 

Rw 2, Amsterdam-Utrecht (Rw 271 (A2) (aanzienlijke verbreding) 

Woonbebouwing (geluidhinder). 

biotisch milieu : a1 
abiotisch milieu : a1 
landschap : a1 
woon/ leefmi l ieu : b1 
drinkwatervoorziening : a1 
agrarisch aspect : a1 

Rw 3, Amsterdam--Ro tterdam 

biotisch milieu : b2 

abiotisch milieu : a2 
landschap : c3 

woon/ leefmi l ieu : c2 

drinkwatervoorziening : a1 
agrarisch aspect : c2 

Het waterrijke, groene hart herbergt een rijke flora 
en fauna; vooral ornithologisch belang. 
Geldt voor grote delen van de corridor. 

Doorsnijding open middengebied met waterrijke 
laaglanden, hooggelegen boezemwateren en slagen-
landschap van polders en droogmakerijen, met lint-
bebouwing op polderdijken. 
Plaatselijk bezwaren te verwachten (geluidhinder) 
c.q. doorsnijding stiltegebied. 

Goed landbouwgebied; ruilverkavelingen deels 
uitgevoerd; plaatselijk hoogwaardig tuinbouw-
gebied. 

Rw 4, van Rw 12 naar Leiden-Zuid (A4) (aanzienlijke verbreding) 

biotisch : a1 
abiotisch milieu : a1 
landschap : a1 
woon-/leefmilieu : d : 

drinkwatervoorziening : a1 
agrarisch aspect : a1 

Geluidhinder Leidschendam. 

Rw 9, Oostelijke randweg Alkmaar (A9) 

biotisch milieu : a1 
abiotisch milieu : a l 
landschap : a3 
woon-/leefmilieu : b2 
drinkwatervoorziening : a1 
agrarisch aspect : al 

Geluidhinder bij woonbebouwing. 

Rw 9, Westelijke randweg Leeuwarden (A9) 

biotisch milieu 
abiotisch milieu 
landschap 

woon-/leefmilieu 

drinkwatervoorziening 
agrarisch aspect 

a1 
b3 
b1 

b2 

b1 
a1 

Lengtedoorsnijding zeeboezemrug. 
Ligging in landschap met opgehoogde woonplaatsen 
(terpen). 
Geluidhinder Marssum, Boxem en verspreide bebou-
wing. 
Kruising waterwingebied. 

Rw 12, Den Haag-Zoetermeer (A12) (aanzienlijke verbreding) 

biotisch milieu : a1 
abiotisch milieu : a1 
landschap : a l 
woon-/leefmilieu : d 

drinkwatervoorziening : a1 
agrarisch aspect : a1 

Weguitbreiding plaatselijk zeer dicht bij bebouwing 
Zoetermeer (geluid- en/of visuele overlast). 
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Rw 15, Ridderkerk-Barendrecht (A15) 

biotisch milieu : a1 
abiotisch milieu : a1 
landschap : a1 
woon-/leefmilieu : b2 
drinkwatervoorziening : b2 
agrarisch aspect : a1 

Geluidhinder Ridderkerk en Barendrecht. 
Kruising met groot waterwingebied. 

Rw 15, van Rw 16 naar Papendrecht (A15) (aanzienlijke verbreding) 

Dekzandkoppen (donken) bij Papendrecht. 
biotisch milieu : a1 
abiotisch milieu : d 
landschap : a1 
woon-/leefmilieu : b1 
drinkwatervoorziening : b2 
agrarisch aspect : al 

Rw 15, Ressen-Babberich (A15) 

biotisch milieu : c2 

abiotisch milieu : c2 

landschap : c2 

woon-/leefmilieu : b1 

drinkwatervoorziening : a1 
agrarisch pspect : b2 

Rw 15, Varsseveld-Twente (A15) ' 

biotisch milieu : b3 

abiotisch milieu : b3 

landschap : c3 

woon-/ leefmiluu : b3 
drinkwatervoorziening : d 

agrarisch aspect b3 

Rw 16, Haarlem-Leiden (A21) 

biotisch milieu : a1 3 

abiotisch milieu : a1 3 

landschap : b2 

woon-/leetmilieu 
drinkwatervoorziening 
agrarisch aspect 

b1 
a1 
b2 

Plaatselijk geluidhinder bij Ridderkerk. 
Kruising van groot wingebied. 

Doorsnijding gebied van oude rivierbochten en beken 
(Rijnstrangengebied met gradiënten). 
Doorsnijding stroomruggen van de Ri jn. 
Doorsnijding van het open uiterwaardenlandschap 
(Rijngeulen). 
Landelijk-lokale woonbebouwing ondervindt geluid-
hinder en barrièrewerking. 

Aantasting tuinbouwgebied en doorsnijding verkave-
lingspatroon. 

Doorsnijding kleinschalig bekengebied met vele 
gradiënten en natuurgebieden. 
Doorsnijding dekzandkoppen en ruggen, rivier-
duintjes, en brede, ondiepe beekdalen. 
Doorsnijding ongeschonden coulissenlandschap; 
hóeven-landschap met grillige verkavelingspatronen. 
Veel verspreide bebouwing. 
Grote kans op doorsnijding van een tweetal win-
gebieden. 
Doorsnijding van oude verkavelingspatronen en 
plaatselijk recent voltooide ruilverkavelingen. 

Alleen hier voorkomend open droogmakerijenland-
schap. 
Lokale overlast agrarische bebouwing en/of kernen. 

Bezwaar voor bedrijfsvoering Grootschalig akker-
bouwgebied. 

Rw 18, Hellegatsplein-Zierikzee (A59) (aanzienlijke verbreding) 

biotisch milieu : b1 

abiotisch milieu : b2 

landschap : b1 

woon-/leefmilieu : b1 

drinkwatervoorziening : a1 
agrarisch aspect : b2 

Rw 19, Dinteloord-Rw 58 (A4) 

: b2 biotisch milieu 

abiotisch milieu 

landschap 
woon-/leefmilieu 
drinkwatervoorziening 
agrarisch aspect 

b2 

b2 
b2 
al 
b2 

Doorsnijding natuurgebied op Duiveland. 
Aantasting van poelgronden, kreekruggen en kreek-
geulen, met name op Duiveland. 
Doorsnijding waardevolle overgangen naar buiten-
dijks gebied. 
Geluidhinder voor kleine woonkernen in landelijk 
gebied. 

Doorsnijding goed verkaveld landbouwgebied. 

Doorsnijding waardevolle natuurgebieden en enige 
landgoederen. 
Doorsnijding beekdalen en overgang hogere dekzan-
den naar lager gelegen getijafzettingsvlakte. 
Doorsnijding open landbouwgebied. 
Geluidhinder bebouwing landelijk gebied. 

Goed landbouwgebied, ruilverkaveling in voor-
bereiding. 
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Rw 19, van Rw 58 tot Belgische grens (A4) 

biotisch milieu : c3 

abiotisch milieu : c2 

landschap : c3 
woon-/leefmilieu : c3 

drinkwatervoorziening : b2 
agrarisch aspect : b2 

Rw20, Den Haag-Westerlee (A54) 

biotisch milieu 
abiotisch milieu 
landschap 
woon-/leefmilieu 
drinkwatervoorziening 
agrarisch aspect 

a l 
b1 
a2 
b2 
a1 
d 

Doorsnijding van diverse natuurgebieden bezuiden 
Bergen op Zoom. 
Doorsnijding aardwetenschappelijke gebieden, waar-
onder de zeldzame erosierand bij Bergen op Zoom. 
Doorsnijding besloten bosgebied. 
Langs oostelijke randweg BoZ, en in huidige stilte-
gebieden kan geluidhinder ontstaan. 
Kans op kruisingen wingebieden. 
Doorsnijding goed landbouwgebied bij westelijke 
tracéligging. 

Doorsnijding ruggen in Westland. 

Geluidhinder diverse kleine kernen. 

Doorsnijding kassengebied. 

Rw 20, Westerlee-Hoek van Holland (A20) 

biotisch milieu : a1 
abiotisch milieu : d 
landschap : a1 
woon-/leefmilieu : b2 
drinkwatervoorziening : al 
agrarisch aspect : d 

Staalduinse bos mag niet sneuvelen. 

Geluidhinder gespreide kernen. 

Doorsnijding hoogwaardig kassengebied. 

Rw 38, Ten Donktunnel, met aansluitende wegvakken 

biotisch milieu : c2 

abiotisch milieu : a1 
landschap : b2 
woon/ leefmi l ieu : b2 
drinkwatervoorziening : b1 
agrarisch aspect : a1 

Alternatief: Alexandertunnel (A16) 
biotisch milieu : a1 
abiotisch milieu : a1 
landschap : a1 
woon-/leefmilieu : d 
drinkwatervoorziening : a1 
agrarisch aspect : a1 

Amoveringvan de botanische tuin Huize ten Donk; 
doorsnijding weilandgebied Krimpenerwaard. 

Kruising Hollandse IJssel. 
Ridderkerk mogelijk last van geluidhinder. 
Kans op plaatselijke kruising wingebied. 

Doorkruising Bol nes. 

A3, Wegvak Papendrecht—Nieuwerkerk a/d IJssel 

biotisch milieu 

abiotisch milieu 

landschap 

woon-/leefmilieu 
drinkwatervoorziening 
agrarisch aspect 

: c2 

: b1 

: c3 

b2 
b1 
b2 

Doorsnijding westelijk deel Krimpenerwaard 
(weidevogelgebied) en Alblasserwaard. 
Doorsnijding westelijke rand donkengebied (m.n. 
Alblasserwaard). 
Ligging in open polderlandschap Krimpenerwaard 
en Alblasserwaard; kruising Lek; ligging in omgeving 
molens Kinderdijk. 
Geluidhinder stiltegebied en Krimpen. 
Kans op kruising wingebied. 
Alblasserwaard heeft ruilverkaveling in uitvoering. 

A3, Zuidelijke Randweg Dordrecht, tot Rw 16 

biotisch milieu : d 
abiotisch milieu ; a1 
landschap : a2 
woon-/leefmilieu : c2 

drinkwatervoorziening : b1 
agrarisch aspect : b2 

Aantasting van de Zuidhollandse Biesbosch. 

Barrièrewerking en plaatselijk geluidhinder bij 
Dordrecht. 
Kans op kruising wingebied. 
Doorsnijding goed landbouwgebied. 
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Rw 24, Blankenbergtunnel, met aansluitende wegvakken (A24) 

biotisch milieu 
abiotisch milieu 
landschap 
woon-/leefmilieu 

drinkwatervoorziening 
agrarisch aspect 

a1 
a1 
a1 
b1 

a1 
a1 

Aantasting kleine woonkernen en recreatiegebieden 
(Linckebaert en Bernisse). 

Alternatief: 2de Benelux tunnel 

biotisch milieu 
abiotisch milieu 
landschap 
woon-/leefmilieu 
drinkwatervoorziening 
agrarisch aspect 

a1 
a1 
a1 
b2 
a1 
a1 

Noord- en zuidoever (geluidhinder) 

Rw 24, Vlaardingen—Nleuwerkerk aan de IJssel (A24) 

biotisch milieu : a2 
abiotisch milieu : a2 
landschap : b2 

woon-/leefmilieu : c2 

drinkwatervoorziening : a1 
agrarisch aspect i d 

Doorsnijding van deels open, ongeschonden land-
schap, dich bij stedelijk gebied, alsmede Rottemeren 
en zuidrand Midden-Delfland. 
Doorsnijding Rottemeren; woonbebouwing Schie-
dam krijgt geluidhinder. 

Doorsnijding tuinbouwgebied. 

A 30, Nijkerk—Almere 

biotisch milieu b1 
abiotisch milieu a1 
landschap b2 

woon-/leefmilieu b2 
drinkwatervoorziening b2 
agrarisch aspect a3 

Beihvloeding weidevogelgebied en ganzengebied. 

Ligging in open landschap, met eigen verkavelings-
patroon; kruising Eemmeer. 
Geluidhinder Almere en landelijk gebied. 
Mogelijke wingebieden ten behoeve van Almere. 

Rw 32, Steenwijk-Heerenveen (A32) 

biotisch milieu 

abiotisch milieu 

landschap 

woon-/leefmilieu 
drinkwatervoorziening 
agrarisch aspect 

c2 

c2 

c2 

c2 
a1 
b3 

Doorsnijding gebieden van grote biologische waarde 
(w.o. Linde-vallei en Houthakwallen). 
Doorsnijding grondmorenegebied met gestuwde 
kleileem en rivierafzettingen alsmede dekzandrug 
met duintjes. 
Diverse verkavelingspatronen, met hakhoutwallen, 
beekdalen en natuurli jke terreinen, onder Steen-
wijk overgaand naar jongere landschapstypen met 
meer open karakter, worden doorsneden. 
Geluidhinder (diverse kernen op korte afstand). 

Noordelijk deel ruilverkaveling in uitvoering. 
Zuidelijk deel uitgevoerd. 

Rw 33, Eemshaven-Appingedam (A33) 

biotisch milieu a1 
abiotisch milieu a1 
landschap b2 

woon-/leefmilieu b1 
drinkwatervoorziening a1 
agrarisch aspect b3 

Ligging in open kustvlakte met opgehoogde woon-
plaatsen. 
Geluidhinder bij Appingedam. 

Goed landbouwgebied. 

Rw 33, Gieten-Zuidbroek (A33) (aanzienlijke verbreding) 

biotisch milieu a1 
abiotisch milieu b2 
landschap b2 

woon-/leefmilieu b1 
drinkwatervoorziening a1 
agrarisch aspect a3 

Doorsnijding rand Hondsrug en Hunze-dal. 
Overgang van esdorpenlandschap naar veenkoloniën-
landschap. 
Geluidhinder Veendam. 
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Rw 34, De Punt-Emmen (A34) (aanzienlijke verbreding) 

biotisch milieu : c3 

abiotisch milieu : c3 

landschap l c3 

woon-/leefmilieu : b2 
drinkwatervoorziening : b2 
agrarisch aspect : a3 

Lengtedoorsnijding gradiënt van de Hondsrug. 
Overgangsgebied kustvlakte-grondmorenegebied met 
stuwwallen (Hondsrug)-Drents plateau. 
Esdorpen-, beekdal- en ontginningslandschappen 
met gevarieerde begroeiing. 
Diverse kernen langs tracé (geluidhinder). 
Kans op meerdere kruisingen van wingebieden. 

Rw 35, Zwolle-Almelo (A35) 

biotisch milieu 
abiotisch milieu 

landschap 

woon/ leefmi l ieu 
drinkwatervoorziening 
agrarisch aspect 

c2 
c2 

c2 

d 
b2 
b3 

Doorsnijding belangrijke natuurgebieden. 
Schade aan grondmorenengebied + uitlopers van 
stuwwallen, die zeldzame 'tongbekkens' vormen, 
alsmede zeer veel dekzandkopjes; diverse beekda-
len met rivierduintjes. 
Doorsnijding Overijssels heuvellandschap en jong 
ontginningslandschap. 
Geluidhinder in diverse, deels grotere kernen. 
Kans op meerdere kruisingen met wingebieden. 
Doorsnijding landbouwgebied. 

Rw 36, Deventer-Raalte (A48) 

biotisch milieu c2 
abiotisch milieu b2 

landschap c3 
woon-/leefmilieu b2 
drinkwatervoorziening b1 
agrarisch aspect b2 

Doorsnijding van diverse natuurgebieden. 
Langgerekte dekzanddruggen met een aantal beek-
dalen worden doorsneden. 
Aantasting landgoederenlandschap. 
Barrièrewerking; enkele kernen (geluidhinder). 
Kans op kruising bij Deventer. 
Ruilverkavelingen deels aangevraagd respectievelijk 
in voorbereiding; bezwaar voor relatief kleine 
landbouwbedrijven. 

Rw 41, Groningen-Appingedam (A41) 

biotisch milieu : a1 
abiotisch milieu : a1 
landschap : b2 

woon-/leefmilieu : b1 
drinkwatervoorziening : a1 
agrarisch aspect : a1 

Ligging in open kustvlakte met opgehoogde woon-
plaatsen (terpen). 
Geluidhinder voor een enkele woonkern. 

Rw 43, Randweg Sneek (A7) 

biotisch milieu : b2 

abiotisch milieu : a3 
landschap : b2 
woon-/leefmilieu : c2 
drinkwatervoorziening : a1 
agrarisch aspect : b2 

Doorsnijding waterri jk weidevogel" en ganzen-
gebied. 

Ligging deels in open, ongeschonden landschap. 
Deels geluidhinder aan stadsrand. 

Bedrijfsvoering gericht op bestaand wegenpatroon. 

Rw 48, Deventer-Zutphen (A48) 

biotisch milieu ; c2 
abiotisch milieu : c2 
landschap : c3 

woon-/leefmilieu : b2 

drinkwatervoorziening : b1 
agrarisch aspect : b2 

Aantasting van diverse natuurgebieden. 
Doorsnijding van dekzandruggen. 
Ligging in landgoederenlandschap met populieren-
lanen. 
Enkele kernen ondervinden geluidhinder en 
barrièrewerking. 
Kans op kruising van een wingebied. 
Redelijk landbouwgebied. 

Rw 50, Arnhem-Woeste Hoeve (A50) (bundeling met bestaande weg) 

biotisch milieu : c3 

abiotisch milieu : c3 

landschap : c3 

woon-/leefmilieu : b3 
drinkwatervoorziening : c2 
agrarisch aspect : a1 

Doorsnijding ecologisch belangrijke terreinen. 
Aantasting stuwwallen en smeltwaterafzettingen, en 
lokaal voorkomende duinen. 
Doorsnijding reliëfrijk landschap met landgoederen 
en oude boscomplexen. 
Geluidhinder in stiltegebied. 
Grote kans op doorsnijding aanzienlijke wingebieden. 
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A 59, Maasroute, Wagenberg—Zevenbergen 

biotisch milieu 
abiotisch milieu 
landschap 
woon-/leefmilieu 
drinkwatervoorziening 
agrarisch aspect 

a1 
b1 
b1 
b2 
a1 
b3 

Rw 55, Oss-Cuyck (A59) 

biotisch milieu : b2 

abiotisch milieu : b2 

landschap : c3 

woon-/leefmilieu : b2 

drinkwatervoorziening : a1 
agrarisch aspect : b2 

Doorsnijding Markdal. 
Idem. 
Enkele kernen (geluidhinder). 

Goed landbouwgebied. 

Doorsnijding boscomplexen en biologisch waarde-
volle terreinen als Schaikse en Reekse heide, beek-
dalen en overgangsgebieden (gradiënt). 
Aantasting geomorfologisch belangrijke gebieden, 
w.o. gradiënt Peelhorst en uitlopers Maasterrassen. 
Doorsnijding van kleinschalige akkerlanden met 
bomen, heide en verspreide bebouwing. Aantasting 
rivierkleigronden met open karakter. 
Geluidhinder en barrièrewerking ten aanzien van 
plaatselijke bebouwing en natuurgebieden. 

Aanleg weg aanzienlijk later dan in voorbereiding 
zijnde ruilverkaveling. 

Rw 57, Haamstede—Vlissingen (A57) 

biotisch milieu : d 

abiotisch milieu 

landschap 
woon-/leefmilieu 
drinkwatervoorziening 
agrarisch aspect 

b1 

d 
b3 
a1 
c3 

Kruising met ecologisch hoogwaardige kusten der 
eilanden. 
Kreekruggen en kreekgeulen Walcheren worden 
aangetast. 
Doorsnijding resten van Zeeuws heggenlandschap. 
Barrièrewerking; op gedeelten geluidhinder. 

Goed verkaveld landbouwgebied. 

Rw 58, Omlegging Etten-Leur (zuidzijde) (A58) 

biotisch milieu : b1 
abiotisch milieu : b2 

landschap : b2 
woon-/leefmilieu : b1 

drinkwatervoorziening : a1 
agrarisch aspect : a3 

Mogelijke aantasting van het Liesbos. 
Doorsnijding oude fluviatiele gronden met dek-
zanden. 
Ligging is vrij open, typisch Brabants landschap. 
Geluidhinder en barrièrewerking bij een aantal 
dorpjes; eventueel geluidhinder bij Etten-Leur. 

Rw 69, Eindhoven—Valkenswaard—Grens (A69) 

biotisch milieu : c3 

abiotisch milieu : b3 

landschap : c2 

woon-/leefmilieu : b2 

drinkwatervoorzien ng : a1 
agrarisch aspect : a1 

Rw 73, Maasbracht--Boxmeer ( 

biotisch milieu : c3 

abiotisch milieu : c2 

landschap ; c3 

woon-/leefmilieu : b2 

drinkwatervoorziening : b2 
agrarisch aspect : b2 

Doorsnijding Dommeldal en diverse natuurgebieden 
van hoge ecologische waarde. 
Doorsnijding van de Feldbiss; passering van de 
gradiënt van dekzand-naar tluviatiel gebied en 
duinengebied. 
Aantasting van sterk beboste terreinen en het meer 
open Dommeldal. 
Barrièrewerking en geluidhinder Dommelen en 
Valkenswaard, en recreatief belangrijk gebied. 

Doorsnijding natuurgebieden, vele ecologisch 
belangrijke gradiënten worden in de lengterichting 
doorsneden. 
Aantasting van uitlopers Maasterrassen, gradiënt 
Peelhorst, diverse diep ingesneden beekdalen, en 
de oude Ruhrmeanders. 
Doorsnijding Maasheggenlandschap, uitlopers 
Limburgs heuvellandschap en besloten landschap-
pen op hogere zandgronden. 
Diverse kernen ondervinden geluidhinder en barrière-
werking. 
Kans op kruising met een groot aantal wingebieden. 
Deels ruilverkavelingen gereed. 
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Rw 75, Oss-Eindhoven (tot de ruit om Eindhoven) (A50) 

biotisch milieu : b3 

abiotisch milieu : c3 

landschap : c2 

woon-/leefmilieu : b2 

drinkwatervoorziening : b1 
agrarisch aspect : b3 

Vele bosgebieden met overgangen op akkers en met 
beekdalen worden doorsneden. 
Aantasting van de overgang van de Peelhorst naar 
de Centrale Slenk, met beekdalen en dekzand-
ruggen. 
Doorsnijding van kleinschalig hoevenlandschap met 
beboste gebieden en uitlopers van populierenland-
schap. 
Geluidhinder bij diverse kernen, alsmede visuele 
hinder en barrièrewerking; recreatieve functie lande-
li jk gebied. 
Kans op kruising van een wingebied. 
Merendeels ruilverkavelingen in uitvoering. 

Rw 75, «Slingertracé)) Weert (A2) 

biotisch milieu : c2 
abiotisch milieu : a3 
landschap ■ a3 
woon-/leefmilieu : b2 
drinkwatervoorziening : a1 
agrarisch aspect : b2 

Doorsnijding westelijke punt natuurgebied. 

Geluidhinder woonbebouwing. 

Goed landbouwgebied. 

Rw 75, Oostelijke omlegging Maastricht (A2) 

biotisch milieu : c2 

abiotisch milieu : c2 

landschap : b2 
woon-/leefmilieu : b2 
drinkwatervoorziening : b3 
agrarisch aspect : a1 

Doorsnijding belangrijk natuurwetenschappelijk 
gebied. 
Doorsnijding westelijke terrassen van het Maasdal, 
overgaand naar mergelplateau. 
Ligging in terrassenlandschap van het Maasdal. 
Geluidhinder woonbebouwing. 
Kruising diverse wingebieden. 

A 50, Oostelijke ruit om Eindhoven 

biotisch milieu 

abiotisch milieu 

c3 

: c2 

landschap : c3 
woon-/leefmilieu : b 2 4 

drinkwatervoorziening : a1 
agrarisch aspect : b1 

Doorsnijding uitloper Strabrechtse heide, diverse 
natuurgebieden en beekdalen. 
Aantasting van laatglaciaal dekzandreliëf met 
vennen. 
Aantasting van bos- en heidegebied met vennen. 
Luchtverontreinigingsbron; geluidhinder en 
barrièrewerking (mede in verband met recreatieve 
betekenis) voor aanliggende gebieden. 

Plaatselijk goede landbouwgrond. 

A 30, Barneveld—Nijkerk (oude land) 

biotisch milieu : c3 

abiotisch milieu I b2 

landschap : c3 

woon-/leefmilieu '■ b2 

drinkwatervoorziening : a1 
agrarisch aspect : b2 

Doorsnijding gebieden met zeer grote biologische 
waarde, met name bij Nijkerk. 
Doorsnijding dekzandpakketten. 
Aantasting gevarieerd landschap met boscomplexen, 
heideterreintjes en van landgoederenlandschap. 
Geluidhinder bij Nijkerk en bij verspreide 
bebouwing. 

Bedrijfsvoering kleine landbouwbedrijven in de knel; 
redelijk landbouwgebied. 

A 23, Alkmaar-Hoorn 

biotisch milieu a2 
abiotisch milieu b1 

landschap b3 
woon-/leefmilieu b1 
drinkwatervoorziening a1 
agrarisch aspect b3 

Doorsnijding overgang van oude naar jonge zeeklei-
gronden. 
Ligging in open landschap. 
Plaatselijk dreigt geluidhinder. 

Redelijk landbouwgebied, deels ruilverkavelingen in 
uitvoering c.q. uitgevoerd. 
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A 26, Noordzeekanaaltunnel met aansluitende wegvakken 

A. in landelijk gebied «Nauernasche tunnel») 

Aantasting belangrijk weidevogelgebied (Westzaan). biotisch milieu 
abiotisch milieu 
landschap 
woon-/leefmilieu 
drinkwatervoorziening 
agrarisch aspect 

b2 
a1 
a2 
a2 
a1 
b1 Ruilverkaveling Assendelft in vergevorderd stadium 

van uitvoering 

8. in stedelijk gebied («2de Coen- of Hemtunnel» 

biotisch milieu 
abiotisch milieu 
landschap 
woon-/leefmilieu 
drinkwatervoorziening 
agrarisch aspect 

B. Raillijnen 

a1 
a1 
a1 
c2 
al 
a l 

Kerkrade—Duitse grens 

biotisch milieu : c3 
abiotisch milieu : a1 
landschap : c3 

woon-/leefmilieu : a1 
drinkwatervoorziening : a1 
agrarisch aspect : a3 

A Imerelijn 

a. Op 't oude land 

biotisch milieu : b2 

abiotisch milieu : a1 
landschap : a3 
woon-/leefmilieu : b1 

drinkwatervoorziening : a1 
agrarisch aspect : a2 

b. Op 't nieuwe land 

biotisch milieu : d 

abiotisch milieu : a1 
landschap : b2 

woon-/leefmilieu : a2 
drinkwatervoorziening : a1 
agrarisch aspect : a1 

Rotterdam- Ridderkerk 

biotisch milieu : a1 
abiotisch milieu : a1 
landschap : a1 
woon-/leefmilieu : b2 
drinkwatervoorziening : — 
agrarisch aspect : a2 

Utrecht-De Uithof-Zeist 

biotisch milieu : c2 
abiotisch milieu : c2 

landschap : b2 

woon-/leefmilieu : c2 

Geluidhinder en visuele hinder Zaandam. 

Aantasting gebied met hoge biotische waarde. 

Verstoring door kruising van beekdal en zijdalen in 
open terrein. 

Doorsnijding Nieuwe Keverdijkse Polder van hoge 
biotische waarde. 

Spoor langs uitbreiding van Muiderberg. 
Wel wordt het geluid van Rw 6 erdoor weggenomen. 

Plaatselijk doorsnijding van gebied met hoge bioti 
sche waarden. 

Doorsnijding open land met eigen verkavelings-
patroon. 

(Huize ten Donk wordt ontzien). 

Barrièrewerking en geluidhinder in IJsselmonde. 

Aantasting hoge biotische waarden bewesten Zeist. 
Doorsnijding van de overgang van de Utrechtse 
heuvelrug en het Kromme Rijndal. 
Doorsnijding coulissenlandschap, hoewel onder een 
dominerende Uithof. 
Barrièrewerking en geluidhinder in Utrecht en 
Zeist. 

drinkwatervoorziening 
agrarisch aspect a2 
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Tak Capelle (tram of metro-Ommoord-tracé) 

biotisch milieu : a1 
abiotisch milieu : a l 
landschap : a1 
woorv/leefmilieu : b1 
drinkwatervoorziening : — 
agrarisch aspect : a1 

Geluidhinder Capelle. 

Groot-Loosduinen 

biotisch milieu : a1 
abiotisch milieu : a1 
landschap : a1 
woon-/leefmilieu : b1 

drinkwatervoorziening : — 
agrarisch aspect : a1 

Amstelveen 

biotisch milieu : a1 
abiotisch milieu : a1 
landschap : a1 
woon-/leefmilieu : b3 

drinkwatervoorziening 
agrarisch aspect a1 

Geluidhinder en barrièrewerking in bestaande 
bebouwing. 

Geluidhinder, barrièrewerking en visuele verstoring 
in bestaande situatie. 

Hoogvliet—Spijkenisse 

biotisch milieu 
abiotisch milieu 
landschap 
woon-/leefmilieu 
drinkwatervoorziening 
agrarisch aspect 

s1 
B1 
a1 
b1 

a1 

Plaatselijk geluidhinder bestaande bebouwing. 

Amsterdam-C—Amsterdam-N 

biotisch milieu : a1 
abiotisch milieu : a1 
landschap : a1 
woon-/leefmilieu : b2 
drinkwatervoorziening : — 
agrarisch aspect : a1 

Geluidhinder en barrièrewerking in Amsterdam-N. 

Hogesnelheidslijn Amsterdam—Rotterdam—België (excl. Rotterdam) 

A. Nieuw-Vennep—Rotterdam 

biotisch milieu : a2 
abiotisch milieu : a2 
landschap : c3 
woon-/leefmilieu : c1 
drinkwatervoorziening : a1 
agrarisch aspect : b2 

Doorsnijding open landschap. 
Geluidhinder bij diverse kernen. 

Bemoeilijking bedrijfsvoering; enkele ruilverkavelin-
gen doorkruist. 

B. Rotterdam-België 

biotisch milieu : c2 

abiotisch milieu : c2 

landschap : c2 

woon-/leefmilieu : d 

drinkwatervoorziening : a1 5 

agrarisch aspect : b2 

Oude land van Stri jen, oevers Hollands Diep en na-
tuurgebieden in West-Brabant mogelijk aangetast. 
Doorsnijding buitendijkse gronden langs Hollands 
Diep; in Brabant plaatselijk beekdalen en meer alge-
meen waardevolle bodemgesteldheid. 
Ligging in open land, vervolgens extra overbrugging 
Hollands Diep en weer doorsnijding open landbouw-
gebied resp. besloten bosgebied. 
Plaatselijk geluidhinder bij diverse kernen en 
gespreide bebouwing. 

Opoffering goede landbouwgronden; diverse ruil-
verkavelingen gereed of in uitvoering. 
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Hoge snelheidslijn Lelystad—Groningen 

A. Op 't nieuwe land 

biotisch milieu 
abiotisch milieu 
landschap 
woon-/leefmilieu 
drinkwatervoorziening 
agrarisch aspect 

B. Op 't oude land 

b1 
a1 
b3 
d 
a 1 5 

c2 

biotisch milieu : b2 

abiotisch milieu : d 

landschap : c2 

woon-/leefmilieu : d 
drinkwatervoorziening : a 1 5 

agrarisch aspect : b2 

Doorsnijding Kuinder Bos. 

Ligging in open land met eigen verkavelingspatroon. 
Geluidhinder bij kernen in IM.O.-Polder. 

Waardevolle landbouwgrond. Deels extra doorsnij-
ding optimaal ingerichte polder. 

Aantasting natuurgebieden in Zuid-Friesland, rond 
Drachten en bewesten Groningen. 
Plaatselijk doorsnijding van geologisch hoogwaardige 
fenomenen. 
Doorsnijding van het potentieel nationaal landschaps-
park (NW-Overijssel), de Tjongevallei en overgangen 
van bosgebieden op open land. 
Geluidhinder diverse kernen en gespreide bebouwing. 

Vele ruilverkavelingen gereed of in uitvoering. 

1 De nieuwe A-nummering is tussen haak-
jes toegevoegd. 
2 c2 indien Rw 11 ten noorden van 
Leiderdorp zal worden vastgesteld. 
1 Indien buiten de Haarlemmermeer b2 
(in verband met doorsnijding strandwallen). 
4 d indien langs de stedelijke bebouwing. 
5 Aangenomen is, dat geen goederen-
vervoer plaatsvindt 
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114/118 

STRUCTUURSCHEMA VERKEER EN VERVOER 1977 

SPOORLIJNEN DIE IN DE TOEKOMST VOOR GOEDERENVERVOER KUNNEN WORDEN GEBRUIKT 

Bijlage bij kamerstuk 14 390, 1-2; kaart la 

Legenda 

Bestaande lijnen die voor goederenvervoer kunnen worden gebruikt 
Nieuwe 



115/119 
STRUCTUURSCHEMA VERKEER EN VERVOER 1977 

SPOORWEGENNET VOOR HET REIZIGERSVERVOER 

Bijlage bij kamerstuk 14 390, 1-2; kaart 1b 

Legenda 

bestaand 
in aanleg 
lijnen die in fasel in aanleg kunnen komen 
lijnen die in fase2 in 

rijkswegen 



'16/120 
STRUCTUURSCHEMA VERKEER EN VERVOER 1977 

HET INTERCITYNET 

Bijlage bij kamerstuk 14 390, 1-2; kaart 1c 

Legenda 

bestaande intercitylijnen 
in aanleg zijnde intercitylijn 
mogelijke uitbreidingen van het intercitynet in fase 2 
snelbusdiensten ter completering van het intercitynet 

rijkswegen 



117/121 

STRUCTUURSCHEMA VERKEER EN VERVOER 1977 

HOOFDWEGENNET Bijlage bij kamerstuk 14 390, 1-2; kaart 2 

Autoweg 
bestaand of tot autoweg te reconstrueren 
in aanleg 
aanvang aanleg in fase 1 
aanvang aanleg in fase2 

Autoweg, uit te breiden tot autosnelweg 
autoweg bestaand ; uitbreiding in uitvoering 
autoweg bestaand ; aanvang uitbreiding in fase 1 
autoweg bestaand, aanvang uitbreiding in fase 2 
autoweg in aanleg .aanvang uitbreiding m fase 1 
autoweg in aanleg , aanvang uitbreiding in fase 2 
aanvang als autoweg in fase 1; aanvang uitbreiding 
tot autosnelweg m fase 2 

Autosnelweg 

bestaand 
in aanleg 
aanvang aanleg m fasel 
aanvang aanleg in fase 2 

reservering voor fase 2 

Opmerking 

de lijnen op de kaart geven geen tracé's weer 

VERKLARING 

' 6 Weg nu mm er, tevens ( toekomst ig ) routenumme 

OPMERKING 

De thans aanwei ige rou tenummer ing w i j k t op een 
enkele plaats af van de hierboven aangegeven routenumme ring 


