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A. INLEIDING 

Procedure 

Het Structuurschema Verkeer en Vervoer bevat de voornemens van de re-
gering inzake het lange-termijnbeleid voor verkeer en vervoer en in het bij-
zonder de ruimtelijke uitwerking daarvan. Het doorloopt de procedure voor 
de planologische kernbeslissingen, geschetst in de Nota over de openbaar-
heid bij de voorbereiding van het ruimtelijk beleid (Tweede Kamer, zitting 
1972 - 12 006, nrs. 1-3). Deze procedure houdt in dat het beleidsvoornemen 
(deel a) aan lange-termijnbeleid onderworpen waarvan verslag wordt ge-
daan (deel b, Hoofdlijnen uit de inspraak), dat de Raad van de Waterstaat en 
de Raad van advies voor de ruimtelijke ordening advies uitbrengen (deel c) 
en dat bestuurlijk overleg plaatsvindt. Ten slotte neemt de regering een be-
slissing (deel d), waarna de procedure met een behandeling in het parle-
ment wordt afgesloten. 

De gang van zaken met het Structuurschema Verkeer en Vervoer is als 
volgt. Het beleidsvoornemen is op 15 maart 1977 als deel a gepubliceerd. 
Daarna kreeg de samenleving de gelegenheid haar mening ter zake te ge-
ven. Daartoe heeft het structuurschema gedurende 3 maanden ter visie gele-
gen bij de gemeentesecretarieën, openbare bibliotheken, Kamers van Koop-
handel en Fabrieken en provinciehuizen. Daarnaast was het schema gedu-
rende de inspraakperiode tegen een gereduceerde prijs (f 18.-) te koop bij de 
Staatsuitgeverij en de boekhandel. Voorts is een voorlichtingsbrochure sa-
mengesteld, waarvan er op aanvraag zo'n 16 500 stuks gratis zijn verspreid. 
Bovendien zijn in alle provinciehoofdsteden voorlichtingsavonden gehou-
den. Van deze procedure is door middel van advertenties en aanplakbiljetten 
ruime aankondiging gedaan. 

Een ieder die dat wilde, kon tot 1 september 1977 reacties op het Struc-
tuurschema Verkeer en Vervoer sturen aan de Minister van Verkeer en Wa-
terstaat. De reacties zijn vervolgens in handen gesteld van twee vaste ad-
viescolleges van de Regering, te weten de Raad van de Waterstaat en de 
Raad van Advies voor de ruimtelijke ordening, onder de afspraak om diege-
nen die zich daartoe aangemeld hebben, in een hoorzitting de gelegenheid 
te geven hun schriftelijke reactie nader toe te lichten en om de inspraak te 
verwerken. 

In totaal zijn 290 schriftelijke reacties ontvangen, waarvan er in 5 hoorzit-
tingen 80 mondeling zijn toegelicht. Ongeveer éénderde van de reacties is 
afkomstig van lagere overheden (gemeenten, stadsgewesten en provincies), 
ruim éénderde van organisaties (waaronder bedrijven, Kamers van Koop-
handel en Fabrieken, belangen- en actiegroeperingen) en bijna éénderde 
van individuele insprekers. 

De schriftelijke reacties en de verslagen van de hoorzittingen zijn door de 
Raad van de Waterstaat en de Raad van advies voor de ruimtelijke ordening 
gebundeld. Van de reacties en verslagen van de hoorzittingen is in samen-
werking met IKON Beleidsconsulenten BV te Amsterdam een analytisch 
overzicht opgesteld. Deze stukken zijn ter kennis gebracht van de Ministers 
van Verkeer en Waterstaat en van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening 
en de betreffende Commissie van de Tweede Kamer. Ze liggen ook ter inza-
ge bij het secretariaat van de Raad van de Waterstaat en dat van de Raad van 
advies voor de ruimtelijke ordening. 

Werkwijze 

Het analytische overzicht bevat de samenvattingen van de inspraakreac-
ties onderverdeeld naar onderwerp. Aan personen en organisaties welke 
vóór 21 september 1977 schriftelijk op het beleidsvoornemen reageerden 
werd een voorlopige versie van de samenvatting van hun reactie zoals die in 
het analytisch overzicht zou worden opgenomen toegezonden. Naar aanlei-
ding van het commentaar van de insprekers hierop en naar aanleiding van 
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de hoorzittingen werd in ruim 80 gevallen de tekst veranderd en/of aange-
vuld of werd de indeling naar onderwerp van de samenvatting aangepast. 

Om de inspraakresultaten nog toegankelijker en daardoor gemakkelijker 
leesbaar te maken zijn in dit hoofdlijnenrapport de hoofdlijnen weergeven 
van wat in het analytisch overzicht van het inspraakmateriaal is opgenomen. 
Het hoofdlijnenrapport is niet bedoeld als vervanging van de schriftelijke en 
mondelinge commentaren op het beleidsvoornemen. 

In deze hoofdlijnen kan immers aan de grote verscheidenheid van in-
spraakresultaten onvoldoende recht worden gedaan. Dit geldt met name 
voor die individuele reacties waarin een groot aantal onderwerpen aan de 
orde komt. De samenstellers van deze hoofdlijnen zijn er zich van bewust dat 
door het ontbreken van objectieve criteria om tot een weging van de in-
spraakresultaten te komen zich vertekeningen kunnen voordoen. Getracht is 
om tot een zo veelzijdige mogelijke weergave te komen. Controle daarop is 
mogelijk omdat een ieder de gelegenheid heeft door raadpleging van het 
analytisch overzicht en de reacties in hun oorspronkelijke vorm tot een eigen 
oordeel over de inspraak te komen. Verder zijn, zonder daarbij naar volledig-
heid te streven, in de marge reactienummers aangegeven van insprekers 
die ongeveer het gestelde naar voren hebben gebracht. Hiermede wordt 
een indruk gegeven van het betreffende aantal insprekers alsmede van het 
soort insprekers. Een lijst met insprekers en hun reactienummers is opgeno-
men in bijlage I. 
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B. HOOFDLIJNEN UIT DE INSPRAAK 

1. Algemene aspecten 

54, 79,90,179,193, 246, 256 Van de reacties die op de nota als totaal ingaan, betuigt een aantal instem-
ming met de bele idsvoornemens in het Structuurschema Verkeer en Ver-
voer. Voor de integrale en omzicht ige aanpak der problemen bestaat waar-
der ing. Deze posit ieve uitspraken worden in het algemeen niet verder toege-
licht. 

Met de gedachte van een geïntegreerd beleid word t ingestemd. Het ru im-
tel i jke-ordeningsbeleid moet erop gericht zijn de vraag naar verkeer en ver-
voer, met name in het woon-werkverkeer, te verminderen, vooral door af-
s temming van ruimtel i jke structuren op bestaande en te ontwikkelen syste-
men van openbaar vervoer. 

Aan de andere kant heeft een aantal insprekers bezwaren tegen de be-
leidsvoornemens uit het SVV. Deze worden in de bedoelde reacties uitge-
breid toegelicht. De bezwaren komen erop neer dat geen sprake is van inte-
graal beleid op lange termi jn , doch slechts van een t rendmat ig volgen van 
ontwikkel ingen. De belangri jkste voorwaarde die zal moeten worden ver-
vuld als de overheid daadwerkel i jk een sturend beleid wi l voeren, is het 
besturen van het vervoerssysteem als één geheel. Beleidsinstrumenten 
moeten worden ontwikkeld die inhoud kunnen geven aan een noodzakeli jke 
integratie van het beleid met betrekking tot een drietal aspecten: de p lanning, 
de wetgeving en de f inancier ing. 

Door het achterwege bli jven van keuzen in doeleinden en r icht l i jnen, het 
niet p lanmatig ui twerken van alternatieven en door het steeds anders for-
muleren, relativeren en zelfs tegenspreken van allerlei stel l ingen, mist de 
nota de nodige duidel i jkheid en eenduidigheid. Zo word t er onder meer op 
gewezen dat de consequenties van de drie grensalternatieven voor de eco-
nomische ontwikkel ing nauweli jks aan de orde komen, hoewel het verkeers-
en vervoerbeleid nauw samenhangt met het economisch beleid. Ook word t 
erop gewezen dat het goederenvervoer over de weg in de beleidsvoorne-
mens niet ter sprake komt, zodat het onmogel i jk is om inzicht te krijgen in 
het gewenste integrale verkeers- en vervoerstelsel, waarbi j opt imaal gebruik 
word t gemaakt van de eigenschappen van de diverse vervoertechnieken. 

Door de Werkgroep SVV van de TH Delft word t erop gewezen dat de opzet 
van het SVV niet vo ldoet aan de eisen van een rationeel planningsproces. De 
indruk word t gewekt dat het beleid word t opgebouwd vanuit doelstel l ingen, 
doch dit is niet het geval. Zo is de ui twerking van het streven naar een even-
wicht tussen het openbare en particuliere vervoer niet consistent met de 
hoofddoelstel l ing, aangezien deze zich meer richt op een bevorder ing van 
het openbaar vervoer. Ook het toekomstbeeld van meer auto's en meer au-
tomobi l i te i t lijkt str i jdig met de ui tgangspunten van het verkeers- en ver-
voerbeleid, met name het verminderen van verplaatsingsafstanden, de be-
perking van het autogebruik en het treffen van voorzieningen voor het open-
baar vervoer en langzame verkeer. 

Voorts word t de samenhang tussen de r ichtl i jnen en het feiteli jk beleid 
aangevochten. Onder aanhaling van bepaalde richtl i jnen word t de opname 
van bepaalde gedeelten van r i jkswegen aangevochten. 

De nota, zo word t voorts gesteld, biedt geen inzicht in de vraag hoe de uit-
voer ing van het beleid kan worden gestuurd en hoe bi jstel l ing mogel i jk is. 
Daar komt nog bij dat men bij de mogel i jkheid van regelmatige herwaarde-
ring van het beleid moet bedenken dat de realisering van infrastructuurpro-
jecten vri j lang duurt , en dat deze projecten na realisering een vri j definit ief 
karakter hebben. 

197, 253 Gewezen word t voorts op het feit dat het internationale aspect van het Ne-
derlandse verkeers- en vervoerwezen te wein ig aandacht kr i jgt ; de belangri j-
ke functie van Nederland als distr ibut iecentrum van Europa en de betekenis 
van deze functie voor de Nederlandse samenleving worden onderschat. Ten 
slotte is nog de opmerk ing naar voren gebracht dat aan de ui twerking van 
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de integrale benadering van verkeers- en vervoerbeleid moet worden toege-
voegd het voetgangersverkeer. 

Niet duidelijk is ten slotte hoe de inventarisatie van te verwachten proble-
men bij wegaanleg (bijlage c) heeft doorgewerkt bij de beleidsbepaling. 

137,169,181,185,187, 242,252 In de inspraak wordt de relatie van het structuurschema met het meerja-
renplan personenvervoer negatief beoordeeld. Het SVV sluit niet of niet vol-
doende aan op de centrale beleidsuitgangspunten van het MPP, met name 
met betrekking tot de beperking van het autogebruik (vooral in de steden) en 
de bevordering van het openbaar vervoer en het langzame verkeer. Het SVV 
gaat immers uit van onontkoombare ontwikkelingen zoals de groei van het 
autobezit; voorts komt sterk naar voren dat bij elk type openbaar vervoer 
het aanbod door de vraag zal worden bepaald. Terwijl het MPP als sturend 
beleid wordt ervaren, wordt het SVV vooral als volgend getypeerd. In het 
MPP was nog sprake van een streven naar de maatschappelijk meest gewen-
ste verkeers- en vervoerwijze, terwijl in het SVV bij herhaling wordt uitge-
gaan van de vraag die op de markt bestaat voor verschillende vervoerssyste-
men. 

44,86,101,109,156,206,217,221, Ook de inhoudelijke samenhang van het SVV met de Verstedelijkingsnota 

227, 239, 242, 249, 250, 256,261 wordt niet sterk geacht. In de Verstedelijkingsnota is het behoud dan wel het 
herstel van functies van de hoofdcentra aangekondigd, terwijl in het SVV in 
de stadsgewesten congesties worden aanvaard en het openbaar vervoer 
van personen slechts een beperkte rol krijgt toebedeeld. Terwijl in de Verste-
delijkingsnota de nadruk wordt gelegd op de binnengewestelijke bereikbaar-
heid, neigt het infrastructuurbeleid van het SVV naar het vergroten van de 
mogelijkheden voor tussengewestelijke autoverplaatsingen. Waar op blz. 24 
van het SVV vermeld staat dat de overheid geen bepaalde (minimum noch 
maximum) mobiliteit per individu nastreeft, staat elders dat de Verstedelij-
kingsnota streeft naar vermindering van de mobiliteit binnen de stadsge-
westen. 

48,67,201, 221,238, 247 Vanuit het noorden en het oosten van het land wordt erop gewezen dat 
het SVV, in tegenstelling tot de Verstedelijkingsnota, het in voorbereiding 
zijnde integraal Structuurplan Noorden des lands en de Nota regionaal eco-
nomisch beleid, beleidsvoornemens bevat die niet overeenstemmen met de 
geformuleerde taak van het verkeers- en vervoerbeleid bij de regionale eco-
nomische ontwikkeling, met name ter ondersteuning van de ontsluiting van 
te stimuleren gebieden. Op deze wijze wordt nauwelijks aandacht besteed 
aan één van de hoofddoelstellingen van de Verstedelijkingsnota, die inhoudt 
dat regionale achterstanden en ongelijkheden op het gebied van sociaal-
economische ontwikkeling verminderd moeten worden. 

Door de heer Van Ommeren wordt voorts geconstateerd dat het SVV in 
vergelijking met de Nota landelijke gebieden veel te weinig aandacht be-
steedt aan het recreatieverkeer in het landelijk gebied. 

197, 236,277 Door het ontbreken van de Structuurschema's voor Buisleidingen, zee- en 
luchthavens, en van een gewenst Structuurschema Bedrijfsterreinen komt 
een goede integratie van het goederenvervoer in het totale verkeers- en ver-
voerbeleid in het gedrang. Ook de relatie met reeds verschenen nota's, zoals 
de Beleidsnota goederenvervoer en het Structuurschema Vaarwegen, wordt 
onvoldoende gelegd. De uitgebreide rapporten van de Commissie bevorde-
ring openbaar vervoer Westen des lands en de Verkeerscirculatieplannen 
worden niet vermeld. 

7,13,36,43,44,72,86, 114,125,130, De insprekers die in hun reactie op de pkb-procedure ingaan, zijn, - enkele 
132,137,150,187, 206,248, 254 uitzonderingen daargelaten - vrij sceptisch tegenover de resultaten ervan. 

Ervaringen met de Verstedelijkingsnota doen vermoeden dat inspraak van 
weinig invloed op het beleid zal zijn. De typeringen variëren van inspraak in 
«een wassen neus» tot «het lijkt op stoom af laten blazen». Bovendien, zo 
wordt gesteld, leidt de gevolgde planningsmethodiek ertoe dat er weinig te 
kiezen en veel te aanvaarden of te verwerpen valt. 

Ook is naar voren gebracht dat de massaliteit van de huidige inspraakpro-
cedures een juiste belangenafweging vrijwel onmogelijk maakt. Er moet 
meer rekening gehouden worden met het sociaal-economisch belang van 
insprekende organisaties. 
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In dit verband word t voor ts de verwacht ing ui tgesproken dat het Struc-
tuurschema Verkeer en Vervoer waarschi jnl i jk als redeli jk compromis uit de 
inspraak te voorschi jn komt, daar te verwachten is dat veel kritiek tegenstr i j -
d ig zal zijn en op sommige punten zelfs zo fundamenteel dat ze niet kan wor-
den opgevo lgd. Eén inspreker bepleit het beleid opn ieuw ter discussie te 
stel len, ten einde aan de hand van ui tgewerkte beleidsalternatieven waar in 
de beperkingen van het autobezit en autogebruik zijn opgenomen, reële in-
spraak mogel i jk te maken. Ten slotte word t in enkele reacties de inspraakter-
mi jn te kort genoemd. 

Hiertegenover word t in enkele reacties waarder ing ui tgesproken voor het 
betrekken van de bevolking bij de bele idsvorming. Daarbij wo rd t de vraag 
gesteld of de brochure «Verkeer en vervoer in Nederland» voldoende basis 
vo rmt o m te kunnen inspreken. Ook bepleiten enkele insprekers ru ime gele-
genheid tot inspraak bij alle plannen op verkeers- en vervoerterrein op alle 
beleidsniveaus. 

2. Onderbouw (Bijlagen1) 

In de beschri jv ing is, zo word t door de Nederlandse Spoorwegen gesteld, 
onvoldoende aangegeven dat de huidige prob lemen zijn ontstaan door 
langdurige bevorder ing van de massa-motor iser ing en het achterbl i jven van 
verplaats ingsmogel i jkheden voor n iet-automobi l is ten. Een beroep op een 
gebrek aan inst rumentar ium is geen geldig excuus, omdat de invloed van 
net overheidsbeleid op het verkeer en vervoer aanzienli jk is geweest (we-
genbouw, verkeers- en parkeervoorzieningen in de steden, het ruimtel i jk or-
deningsbeleid). 

101,137,239 Enkele insprekers wi jzen erop dat de analyses in het SVV vooral beschri j-
vend zijn en niet vo ldoende probleemgericht. Een grond ige analyse van de 
problemen rond verkeer en vervoer alsmede van de gevolgen van de huid i -
ge ontwikkel ingen is noodzakelijk. Ook ontbreekt een knelpuntenanalyse zo-
als een onderzoek naar het beschikbare ins t rumentar ium (wetgeving, f inan-
ciën en organisatie), naar de toepassing van het ins t rumentar ium, een f inan-
ciële analyse en een analyse van de ontwikkel ing van het totale wegennet. 
Door de KNVTO word t erop gewezen dat bij de inventarisat ie van de huidige 
ontwikkel ingen, het goederenvervoer over de w e g , het tourwagenvervoer , 
het groepsvervoer en het taxivervoer niet of nauweli jks tot hun recht komen. 

109,181,242, 252 Van enkele kanten is gewezen op de nadelige gevolgen van de toenemen-
de automobi l i te i t voor de vervoerarmen. De ruimtel i jke structuur van onze 
samenleving heeft zich ontwikkeld, gericht op het bezit en het gebruik van de 
auto. Dit heeft geleid tot het steeds groter worden van de afstanden tussen 
wonen , werken, voorzieningen en recreatie. 

43,101,109 In de inspraak bli jkt dat een aantal insprekers verwacht dat ruimtel i jke or-

dening en bevorder ing van het openbaar vervoer de behoefte aan (auto-) 
verplaatsingen op aanvaardbare wijze kan reguleren. Het langzame verkeer 
dient een grotere kans te kri jgen. 

In de inspraak is voorts naar voren gebracht dat de beleidsruimte voor de 
toekomst groter kan zijn dan word t gesuggereerd. Dat de ontwikkel ing van 
de mobi l i te i t , het autobezit en het autogebruik, grotendeels vastl igt, v indt 
men een onjuist u i tgangspunt. In het SVV programmeer t de overheid voor 
de toekomst een verder gaande ontwikkel ing, vr i jwel geheel gericht op de 
auto met hoge cijfers voor autobezit en autogebruik. 

43 ,53 ,72 ,86 ,101 ,109 ,137 ,163 ,185 , De in het SVV opgevoerde grensalternatieven zijn geen echte alternatie-

187, 215, 226, 239, 248, 249,262 ven, maar varianten binnen één hoofdr icht ing van het beleid. Zo varieert het 
aantal personenauto's in het jaar 2000 tussen de 5 en 6 m in . Ook bij het 
openbaar vervoer is sprake van een compromis uit verschi l lende alternatie-
ven. Zelfs het mobi l i te i tsbeperkend alternatief leidt ondanks rigoreuze uit-
gangspunten, tot convent ionele ui tkomsten. De grensalternat ieven verschil-
len te weinig van elkaar, geven geen werkeli jke grenzen voor het beleid aan, 

1 verwijzing naar betreffende delen van het de mogel i jkheden van een sturend beleid zijn niet u i tgewerkt en deal terna-
s v v t ieven zijn niet gekwant i f iceerd. De grensalternat ieven geven onvo ldoende 

17,127,238 

137,150 
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inzicht in de gevolgen van de modal split en de mobiliteit. Het blijft onduide-
lijk op welke wijze de grensalternatieven hebben meegespeeld bij de keuze 
van het beleid. 

Een variant die doelbewust streeft naar matiging van het autogebruik en 
waarin openbaar vervoer en langzaam verkeer een belangrijk deel van de 
mobiliteit voor hun rekening nemen wordt niet geschetst. Bij de afweging 
van de diverse beleidsalternatieven dient duidelijk te worden gemaakt welke 
consequenties zij meebrengen met betrekking tot milieuvervuiling, energie-
verbruik, ruimtelijke ordening, onveiligheid enz. Op die wijze zou het moge-
lijk worden te kiezen voor kwalitatieve in plaats voor louter kwantitatieve 
vooruitgang. 

72,109,174, 187 Door een aantal insprekers worden uitgangspunten voor de prognoses en 
ook de prognoses van het autobezit en van de autoverplaatsingen in het jaar 
2000 aan de hoge kant gevonden. 

De prognoses zijn volgens enkele inspekers onvoldoende onderbouwd en 
zij missen een analyse van de ontwikkeling van de mobiliteit naar verplaat-
singsmotieven en afstanden. De Initiatiefgroep Wijs op de weg wijst erop dat 
de uitgangspunten van het MPP zouden leiden tot taakstellingen die in cij-
fers vertaald aan het te voeren beleid een geheel andere grondslag zouden 
geven dan die welke thans met de prognoses wordt geboden. 

73, 130,190, 264 Ten aanzien van de inventarisatie van mogelijke bezwaren die bij de aan-
leg van nieuwe wegen of spoorwegen kunnen worden ontmoet, is opge-
merkt dat het onjuist is de suggestie te wekken dat een dubbelspoor-trein-
verbinding net zoveel schade, overlast en vervuiling zal geven als een zes-
baans autoweg. 

Inzake de bescherming van waterwingebieden wordt door het VEWIN op-
gemerkt dat de algemene conclusie dat aanleg en gebruik van wegen in de 
nabijheid van grondwaterwinplaatsen voor de openbare drinkwatervoorzie-
ning in hoge mate ongewenst is, nog te zwak is geformuleerd; uitgangs-
punt dient te zijn dat aanleg van wegen voor gemotoriseerd verkeer in de 
directe omgeving van onttrekkingspunten nimmer mag plaatsvinden. Te-
vens wordt een gewijzigde indeling naar ernst en omvang van de bezwaren, 
verbonden aan de genoemde rijkswegen en railverbindingen aangeboden. 

Enkele insprekers zouden een inventarisatie van de bezwaren verbonden 
aan de A1,A7, A M e n A19 willen zien opgenomen. 

3. Hoofddoelstellingen richtlijnen (hoofdstuk 2, par. 5.3.) 

De meeste insprekers die aandacht besteden aan de hoofddoelstelling 
en richtlijnen geven daar geen oordeel over in zijn totaliteit, maar gaan uit-
sluitend in op onderdelen. Een aantal insprekers stemt in zijn algemeenheid 
in met de hoofddoelstelling zij het dat veelal ten aanzien van onderdelen kri-
tische kanttekeningen worden gemaakt. Een enkele inspreker keert zich te-
gen de hoofddoelstelling. 

Vrij algemeen is in de inspraak naar voren gekomen dat de richtlijnen te 
13, 43,101, 109,117,147,191, 210, vaag, te abstract en te complex zijn. De hoofddoelstellingen en de richtlijnen 
215, 239, 250,252, 290 geven te weinig houvast zowel voor het opstellen van het beleid als voorde 

beoordeling van de effecten ervan. Veel richtlijnen zijn onderling strijdig. De 
insprekers menen dat een onderlinge prioriteitenstelling de duidelijkheid en 
de hanteerbaarheid ten goede zou komen. 

43, 53, 73, 101,112, 117,151, 168, Een aantal insprekers is van mening dat de hoofddoelstelling duidelijker 
191, 257 moet worden geformuleerd op de knelpunten en gericht moet zijn op een stu-

rend beleid met betrekking tot autobezit en autogebruik. Deze insprekers 
menen dat bij het gepresenteerde beleid de keuze is uitgevallen ten gunste 
van de auto. De enige effectieve manier om de neveneffecten van de auto te 
bestrijden is echter de auto zelf te bestrijden, maar deze consequentie durft 
het SVV niet te trekken. Uit de hoofddoelstelling zou moeten blijken dat naar 
een absoluut optimum wordt gestreefd in die zin dat het weg- en railnet ge-
zamenlijk wordt geoptimaliseerd. 
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27,65,109,127 Door een aantal insprekers wordt onderstreept dat een beleid dat aan de 
vraag naar vervoer tegemoet wil komen voor zover dit bijdraagt aan het welzijn 
van de gemeenschap, steun verdient. Door andere insprekers is er echter op 
gewezen dat de eisen verbonden aan de hoofddoelstelling onrealistisch 

206, 227, 250, 290 hoog zijn. De hoofddoelstelling zou positiever geformuleerd moeten wor-
den: tegemoet komen aan de verkeersbehoeften van iedereen met behoud 
van de grootst mogelijke vrije keuze of het bevorderen van de verplaatsings-
mogelijkheden voor alle bewoners. 

De richtlijnen ten behoeve van het tegemoet komen aan de vervoervraag 
219, 226, 248 hebben tegenstrijdige reacties opgeleverd. Enerzijds wordt een evenredige 

verdeling van de behoefte aan vervoer over de vervoerwijzen afgewezen 
aangezien het openbaar vervoer prioriteit dient te krijgen. Anderzijds wor-

237, 252 den deze richtlijnen zodanig geïnterpreteerd dat een goede benutting van 
het bestaande noodzakelijk is voordat tot uitbreiding wordt overgegaan. Er 
wordt op gewezen dat de visie op de omvang en mate van bevrediging van 
de verplaatsingsbehoefte in de pkb moet worden vermeld omdat velen ten 
onrechte uit de nota's zouden kunnen opmaken dat deze zullen afnemen. 

96,100,137, 170,195, 226, 242, 243 Door enige insprekers wordt het belang van de verkeersveiligheid onder-
streept en wordt aandacht gevraagd voor de meest kwetsbare verkeersdeel-
nemers. Voor elke vervoerwijze zal de verplaatsing moeten kunnen geschie-
den op een wijze die bevorderlijk is voor de verkeersveiligheid. 

101, 134,195,196,220,252 De richtlijnen betreffende de afstemming van het beleid op detotstandko-
ming van een gewenste ruimtelijke structuur worden in hun algemeenheid 
onderschreven. In verband met de integrale benadering van het verkeersbe-
leid wordt het belang beklemtoond van de richtlijn voor het beperken van de 
verplaatsingsbehoefte door adequate afstemming en integratie van wonen, 
werken en voorzieningen. Een zo zuinig mogelijk ruimtegebrek bij noodzake-
lijke uitbreiding van het verkeers- en vervoerstelsel wordt onderschreven. 
De Stichting Weg wijst erop dat de doelen en richtlijnen ten onrechte de in-
druk wekken dat een ruimtelijk beleid sterk bepalend is voor de te verwach-
ten mobiliteitsomvang. Zij acht de relatie tussen mobiliteit en inkomen van 
doorslaggevende betekenis. Zij wijst er ook op dat de instrumenten, gebruik 
van grofmazig wegennet in plaats van een fijnmazig net, het inrichten van 
verblijfsgebieden, instellen van éénrichtingsverkeer en dergelijke geen be-
perking van de verplaatsingsafstanden tot gevolg zullen hebben. De heer De 
Boer komt tot de conclusie dat het openbaar vervoer niet gerekend mag 
worden tot de vervoerwijzen met een beperkt ruimtebeslag. 

40, 53,96,98,103,114,180, 190,243, Ten aanzien van de richtlijnen ten behoeve van een goed leef- en natuur-
250 lijk milieu wordt door enkele insprekers onderstreept dat het de taak van de 

overheid is meer rekening te houden met het leefmilieu en dat niet meer au-
to(snel)wegen moeten worden aangelegd dan strikt noodzakelijk is, dit om 
schade aan landbouw, natuur en milieu zoveel mogelijk te beperken. Met te-
leurstelling wordt opgemerkt dat het SVV de bedreiging van landschappelijk 
en ecologisch waardevolle gebieden in stand laat. Onvoldoende aandacht is 
besteed aan de invloed op landbouw en er wordt op gewezen dat wegen 
voor gemotoriseerd verkeer nimmer in de directe omgeving van wateront-
trekkingspunten mogen worden aangelegd. 

Er wordt door de provincie Noord-Holland op gewezen dat ook het open-
baar vervoer milieu-onvriendelijke aspecten heeft waaraan bij de aanschaf 
van nieuw materieel aandacht moet worden besteed. 

101, 143,180,194, 242, 256 Een aantal insprekers vraagt prioriteit voor het verminderen van de ge-
luidshinder, met name in woon-, recreatie- en natuurgebieden. Met het oog 
hierop wordt gewezen op de wenselijkheid van het snel instellen van auto-
keuringen. 

Met betrekking tot de richtlijnen ten behoeve van een gewenste sociaal-
153, 206, 217,223,253 economische ontwikkeling bepleit het bedrijfsleven een opwaardering van 

de economische belangen, vooral ten opzichte van de milieubelangen en in 
relatie met de financiële bezuinigingen. Het verkeers- en vervoerbeleid 
wordt te veel gezien als een middel tot het voeren van een milieubeleid. 
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5, 67,85, 221 Door enkele insprekers word t aandacht gevraagd voor het belang van de 
bereikbaarheid van te st imuleren perifere gebieden. Het SVV is niet afge-
s temd op het regionaal sociaal-economisch beleid en niet op het ISP. 

43, 53, 86, 100,101,103,129, 142, Dooreen aantal insprekers is erop gewezen dat er een discrepantie i s tus -
147,150,181,185,195, 252, 256 sen de beleidsdoelstel l ing «het gebruik van grondstof fen word t beperkt» en 

de ui twerking daarvan in het SVV. De energieproblematiekwordt niet be-
spreekbaar gesteld en de schaarste aan energie kri jgt in het beleid nauwe-
lijks aandacht. Opgemerkt word t dat het behouden van een goed openbaar 
vervoersysteem een beter passend beleid is bij een toekomst ige, onzekere 
energiesituatie dan het zich aanpassen aan de autoger ichtheid van het ver-
voer. 

43, 53,86,109,168, 215,217, 242, Van veel kanten is betoogd dat het beslag op de financiële overheidsmid-

253, 257, 290 delen niet thuis hoort bij de subdoelstel l ingen. Geld is een middel dat in de 
beleidsanalyse pas in de laatste fase ter sprake zou moeten komen. De heer 
Hovinga wi js t op de wensel i jkheid van een overzicht van kosten van het to-
tale verkeerssysteem en de EVO wi js t op het belang van kosten-batenanaly-
ses o m te komen tot verantwoorde beleidskeuzen. 

De FNV en de gemeente Rotterdam achten de r ichtl i jn dat de maatschap-
pelijke kosten van de verkeers- en vervoervoorzieningen in principe aan de 
gebruikers in rekening moeten worden gebracht praktisch onhaalbaar en op 
zijn minst discutabel. De Nederlandse Spoorwegen ondersteunen deze richt-
l i jn omdat men dient te komen tot een juiste toerekening van de kosten van 
de verschi l lende vervoerwi jzen. 

197, 223,253, 277 Voorts word t er van de zijde van de beroepsvervoerders en de Commissie 

Zeehavenoverleg op gewezen dat een op deze richtl i jn gebaseerde regeling 
alleen kan worden toegepast als een zelfde toerekening gel i jkt i jdig in Euro-
pees verband en per vervoertechniek op dezelfde wijze word t toegepast. 

109,168 Ook word t erop gewezen dat de indruk word t gewekt dat een budgettaire 
grens word t gesteld aan de kosten van het openbaar vervoer. Op deze wijze 
word t te éénzijdig de nadruk gelegd op de tekorten van het openbaar ver-
voer terwi j l de sociale functie ervan onvoldoende naar voren komt. 

207, 242 Ten aanzien van de r ichtl i jnen ten behoeve van een gewenste sociaal-cul-
turele ontwikkeling word t aandacht gevraagd voor de vervoerarmen. Door 
een concentrat ietendens komen zowel sociaal-economische als culturele 
voorzieningen op grotere afstand te l iggen. Aandacht ontbreekt in het SVV 
voor het recreatieverkeer. 

4. Het beleid in hoofdzaken 

De aard van het beleid (par. 5.2.) 

Het beleid in het SVV is erop gericht (waar nodig en mogeli jk) de verplaat-
singsafstanden te verminderen, het autogebruik te beperken en voorzienin-
gen voor het openbaar vervoer en het langzame verkeer te treffen. Belang-
rijkste beleidsmiddel is de beïnvloeding van het keuzeproces van de gebrui-
kers. Ongeveer V3 van de insprekers gaat hier in meerdere of mindere mate 
op in. 

38, 62,179, 193, 238, 246,256, 263, Naast de waarder ing welke voor het SVV naar voren word t gebracht betui-

272 287 9 e n insprekers hun ins temming met het beleid in zijn a lgemeenheid. Enkele 
concretiseerden dat meer en spreken zich uit voor de compromisoploss ing 
van het beperken van het autogebruik daar waar dit overmat ige hinder geeft 
en van het bevorderen van het openbaar vervoer en langzaam verkeer voor-
al in stadsgewesten. 

13, 27, 45, 109, 291 De insprekers die ingaan op het beleid gericht op het verminderen van de 
verplaatsingsafstanden, s temmen daarmee in. 

9, 25, 36, 38, 39, 40,43,43, 45, 60, 61 , De meerderheid van de insprekers die daarop ingaan achten het gepre-
65, 73, 79, 87, 89, 95, 100 senteerde beleid gericht op beperking van het au togebru iken het treffen van 

voorzieningen voor openbaar vervoer en langzaam verkeer teleurstel lend. 
Ondanks de beleidskeuze voor het openbaar vervoer en het langzame ver-
keer en voor het beperken van de mobi l i tei t blijkt dat er in de praktijk veel 

Tweede Kamer, zitt ing 1978-1979,14 390, nrs. 4 -5 10 



meer voorzieningen voor het autoverkeer zullen worden getroffen dan voor 
het openbaar vervoer en de fiets. Het SVV kiest in zijn uitwerking voor een 
verdere ontwikkeling naar een volledig van de auto afhankelijke samenle-

101,102,103,107,109,110,112,129, ving. In theorie wordt er gestreefd naar een evenwicht tussen het openbare 
130,134,142,147,148,150,163,164, en particuliere vervoer, terwijl de concrete beleidsplannen een voorkeur 
169,170,173,181,185,187,194,196, voor het particuliere vervoer laten zien. De beleidsuitwerking komt hierop 
206, 215, 219,226, 231, 235,239,243, neer dat wordt uitgegaan van voorzieningen voor de auto, behalve als deze 
248, 249, 250, 252, 253, 256, 257, 260, overlast geeft, terwijl voor openbaar-vervoervoorzieningen eerst moet wor-
261, 264, 269, 291 den aangetoond dat zij nodig zijn. 

Het terugdringen van het gemotoriseerde verkeer is noodzakelijk ten be-
hoeve van het welzijn van mensen, het zuinige ruimtegebruik, het milieu en 
de beperkte hoeveelheid energie. Een beleidsombuiging is noodzakelijk in 
die zin dat men zich richt op een lager autobezit (vooral tweede auto's) en 
minder autogebruik. Daarbij dienen niet zozeer de kosten van het autobezit 
te worden opgevoerd als wel het nut van autogebruik teruggedrongen. Voor 
de kortere afstand dient het langzame verkeer te worden bevorderd en voor 
de middellange en lange afstand het openbaar vervoer. Aangezien het open-
baar vervoer beschouwd moet worden als een efficiënte, sociaal rechtvaar-
dige voorziening, dienen de exploitatietekorten daarvan te worden aan-
vaard. 

Een krachtige bevordering van het openbaar vervoer als belangrijke col-
lectieve voorziening wordt dringend gewenst geacht. Het openbaar vervoer 
wordt gezien als een goed alternatief voor de auto en van groot belang voor 
degenen die niet over een auto beschikken. Het openbaar vervoer kan wor-
den beschouwd als een ideaal ruimtelijk sturingsinstrument en als een effi-
ciënte sociaal rechtvaardige voorziening. Betreurd wordt dat geen aandacht 
wordt besteed aan taxi- en groepsvervoer als te stimuleren vormen van 
openbaar vervoer. De vraag is of deze twee vormen zullen worden gestimu-
leerd of dat de maatregelen ter beperking van het autogebruik erop van toe-
passing zijn. 

137,195, 207, 209,251 Verder wordt gevraagd om meer aandacht voor het langzame verkeer. Ge-
vraagd wordt om met zoveel woorden tot uitdrukking te brengen dat veel 
aandacht zal worden besteed aan de verbetering en uitbreiding van voet-
gangers- en fietsvoorzieningen. In het bijzonder wordt daarbij gewezen op 
de extra beperkingen die de gehandicapten in Nederland ondervinden. Doel-
matige inrichting van trottoirs, oversteekplaatsen, verkeersvoorzieningen en 
openbaar-vervoervoorzieningen kunnen voor deze categorie meer mogelijk-
heden scheppen. 

249, 252 In dit verband wordt betwijfeld of de overheid in staat zal zijn een aanzien-
lijk groter deel van de verplaatsingen via openbaar vervoer en langzaam ver-
keer te laten plaatsvinden. De vraag wordt gesteld hoe de autobezitter meer 
doorslaggevende argumenten verschaft kunnen worden om het autoge-
bruik te beperken en meer gebruik te maken van andere vervoerwijzen. Hier-
bij zal meer nadruk moeten liggen op de individuele argumentatie dan op de 
collectieve argumentatie. Bij de analyse van deze problematiek zal niet te 
veel de nadruk moeten komen te liggen op de verplaatsingskosten en -tijden 
maar ook op de psychologische factoren. Een herinrichtingsbeleid waarbij 
wonen, werken en voorzieningen dichter bij elkaar worden gebracht en een 
stringent parkeerbeleid zouden ook een belangrijke bijdrage kunnen leve-
ren. Onderzoek en experimenten op dit punt zijn gewenst. 

13,79, 223,134,227 De terughoudendheid bij het ingrijpen in individuele beslissingen ten aan-
zien van de keuze van vervoer wordt onderschreven. 

4, 27, 69, 227, 238 Een beperkt aantal insprekers is van mening dat het voorgestelde beleid 
de individuele mens te zeer in zijn keuzevrijheid ten aanzien van verkeer en 
vervoer beperkt. Veiligheid en leefbaarheid betekenen enerzijds niet dat de 
auto onnodig belast moet worden en dat het openbaar vervoer moet wor-
den opgedrongen. Anderzijds kunnen beperkingen in het autogebruik uit 
hoofde van leefbaarheid en verkeersveiligheid aanvaardbaar zijn, terwijl het 
openbaar vervoer een eigen functie kan vervullen. 
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In het SVV is niet nagegaan welke gevolgen de beïnvloeding van het keu-
zegedrag zal hebben voor het beroepsvervoer. De KNVTO wijst erop dat de 
mogelijkheden voor het goederenvervoer, groepsvervoer, toerwagenver-
voer en taxivervoer voor een aanpassing van verplaatsingsroute, "tijdstip en 
•kosten verschillend zullen liggen. 

Het uitgestippelde beleid zal tot gevolg hebben dat op bepaalde tijden en 
plaatsen congesties, tijdverlies, moeilijk bereikbare bestemmingen in stede-
lijke gebieden en eventuele extra overslag ontstaan. Ten gevolge van maat-
regelen die voor het personenvervoer worden genomen zal dus ook het goe-
derenvervoer over de weg in zijn dienstuitvoering worden belemmerd. Be-
pleit wordt dan ook niet naar gelang de situatie, maar naar gelang de functie 
van de verschillende verkeerscategorieën de beleidskeuze meer te laten ten-
deren naar het ene dan wel het andere grensalternatief. 

De samenhang tussen het hoofdwegennet en de overige wegen komt, zo 
menen enkele insprekers, in het SVV onvoldoende tot uitdrukking. Veel se-
cundaire verbindingen hebben een functie voor het lange-afstandsverkeer, 
interregionaal verkeer en een grotere bereikbaarheid van de steden. Een uit-
werking van de beleidsvoornemens met betrekking tot terughoudendheid 
bij wegaanleg naar de regionale wegen kan niet worden gemist. Als immers 
het grofmazige hoofdwegennet wordt opgevuld met provinciale wegen van 
een doorgaand karakter komt van de beperking van het autogebruik weinig 
terecht. 

Daarnaast wordt er vanuit het noorden van tiet land voor gewaarschuwd 
dat regionale verschillen kunnen meebrengen dat een uniform landelijk be-
leid de gevolgen per regio sterk uiteen doen lopen. Een sterke vermindering 
van de mobiliteit, nagestreefd door beperking van de beschikbaarheid en 
kwaliteit van verbindingen betekent een vermindering van de ontplooiings-
mogelijkheden van regio's en met name van Friesland, omdat dit voor zijn 
externe contacten hoofdzakelijk op wegverkeer en -vervoer is aangewezen. 

De ANWB bepleit afzonderlijke beleidsnota's uit te brengen voor de grote 
stadsgewesten, middelgrote en kleine steden en landelijke gebieden. 

Grote stadsgewesten (par. 5.4.2.) 

Het verkeers- en vervoerbeleid in de grote stadsgewesten, gericht op het 
behouden of versterken van functies van de hoofdcentra, verbetering van de 
leefbaarheid van woon- en verblijfgebieden en verbetering van de veiligheid 
van met name het langzame verkeer, wordt in de inspraak in zijn algemeen-
heid kritisch onderschreven. 

36,103,129, 206,215, 222, 248, 252 Voorde stadsgewesten verdient een geïntegreerd en consistent verkeers-
en vervoerbeleid de voorkeur, waarbij de keuze voor het openbaar vervoer 
een ordenende werking heeft op het autogebruik. Voor de kanalisatie van 
autostromen in stedelijke agglomeraties wordt gedacht aan randwegenstel-
sels, parkeerterreinen aan de rand van stedelijke gebieden binnen de in-
vloedssfeer van stedelijk openbaar vervoer, een eigen plaats voor de fiets en 
aandacht voor bijzondere vervoersystemen zoals taxi en witkar. 

21, 25, 89,103,137,150,151,164, Over het algemeen werd de belangrijke plaats die aan de f iets wordt toe-
170,187, 205, 226,242, 250,261 gedacht onderschreven; in iedere stad moeteen netwerk van aaneengeslo-

ten routes voor fietsers ontstaan. Bij een hoge intensiteit van het fietsverkeer 
moeten speciale voorrangsfietsroutes worden ingesteld. Deze fietsroutes 
dienen goede verbindingen te hebben met woonwijken en landelijke (recre-
atie) gebieden. Het verdient daarbij aanbeveling een fietspadenplan in de 
stadsgewestelijke verkeers- en vervoerplannen op te nemen. 

Voorts wordt de verwachting uitgesproken dat voorrang voor alle verkeer 
van rechts - dus ook voor fietsers - het langzaam verkeer zal stimuleren. 

Ook wordt aandacht gevraagd voor de bevordering van veiligheid van de 
fietsers en in dit verband is opgemerkt dat het aanbeveling verdient brom-
fietsverkeer te scheiden van fietsverkeer en te behandelen als motorvoertui-
gen. 
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Daarnaast wensen de ENWB en de Initiatiefgroep Wijs op Weg geen expe-
rimenten met peperdure statusroutes, zoals in Den Haag en Tilburg, maar 
subsidies ten behoeve van relatief goedkope ontbrekende schakels tussen 
reeds bestaande fietspaden. 

De Raad van Nederlandse Werkgeversverbonden meent dat vrije fietsrou-
tes weinig soulaas bieden; in het Nederlandse klimaat is de fiets nu eenmaal 
een oncomfortabel vervoermiddel. Een uitbreiding van deze routes zal de 
bevoorrading van aanliggende bedrijven bemoeilijken. 

100,142,152,197,217,222,223,224, In de inspraak is voorts naar voren gebracht dat langs democratische weg be-
262 paald dient te worden welke automobilisten wel en niet in de centra van de 

grote steden van hun auto gebruik mogen maken. Op die wijze moet worden 
bepaald wat noodzakelijk verkeer is, waarbij gedacht kan worden aan be-
voorrading, korte parkeermogelijkheden voor zakelijk verkeer, personen die 
beroepshalve omvangrijke bagage meevoeren, bewoners van binnensteden 
en dergelijke. Daarbij wordt opgemerkt dat de bereikbaarheid van bedrijven 
gewaarborgd moet blijven, niet alleen in verkeerstechnische zin doch ook 
met het oog opeen goede organisatie van het transport. Er moet rekening 
gehouden worden met de functie van het goederenverkeer, zodat zorgge-
dragen wordt voor voldoende passende parkeergelegenheid voor laden en 
lossen nabij de bestemming. 

10,40,137,170,243 Sommigen gingen bij hun visie op het functioneren van stadsgewesten 
zover dat zij uitspraken dat de stadscentra autovrij gemaakt moeten worden. 

10,36,89,137,186,187,191,210, Gewezen werd op de wenselijkheid van een gericht parkeerbeleid. Bij het 
252,291 opstellen van het verkeerscirculatieplan zou een parkeerplan moeten wor-

den opgenomen. Het parkeerbeleid wordt gezien als belangrijkste middel tot 
oplossing van de verkeersproblemen in de grote steden. Zo mogen in de 
binnenstad geen grootschalige parkeervoorzieningen komen, terwijl parke-
ren alleen daar moet worden toegestaan waar dat staat aangegeven. Op an-
dere plaatsen dient dit fysiek onmogelijk te worden gemaakt. Geschikte vor-
men voor parkeren zouden moeten worden gezocht in parkeervoorzienin-
gen aan de rand van stedelijke gebieden. Op die wijze kan de stad worden 
ontlast van het onnodige autoverkeer en kunnen de kortste verbindingen in 
de stad gereserveerd worden voor langzaam verkeer en openbaar vervoer. 
Anderzijds wordt door de Stichting Weg opgemerkt dat een parkeerbeleid 
geen goed middel is om de behoefte aan autoverplaatsingen in stadscentra 
te verminderen, omdat het niet aanwezig zijn van parkeerruimte de behoefte 
aan verplaatsingen niet zal wegnemen. In deze visie wordt vooral de wense-
lijkheid van parkeermogelijkheden rondom stadscentra en oude woonbuur-
ten onderstreept. 

87, 220,223,253 Met het streven naar het tegengaan van parkeren van vrachtauto's in 
woongebieden wordt ingestemd, waarbij erop wordt gewezen dat bij het 
aanleggen van speciale parkeerterreinen voor vrachtauto's gelet moet wor-
den op de bereikbaarheid, veiligheid en de financiering. 

152, 217 Bij het denken over prijsmechanisch rijden en parkeren, zo is opgemerkt, 
moet met de belangen van het essentiële verkeer, waaronder het bedrijfs-
verkeer, rekening worden gehouden. 

112,145,220,243,290 Alhoewel carpooling en werktijdspreiding als positieve maatregelen wor-
den gezien, wordt het effect daarvan betwijfeld. Bij werktijdspreiding is met 
name van belang of het economisch verkeer ongehinderd doorgang kan vin-
den, terwijl de ervaringen met carpooling ten tijde van de energiecrisis niet 
bemoedigend waren. Voordit soort maatregelen zullen effectieve instrumen-
ten moeten worden ontwikkeld. 

137,195, 243 De gedachte van het verhogen van de leefbaarheid in verblijfsgebieden, 
onder andere door inrichting tot woonerf, wordt, voor zover hierop bij de in-
spraak wordt ingegaan, onderschreven. 

Men plaatst daarbij de kanttekening dat ook binnen verblijfsgebieden aan-
zienlijke loopafstanden zullen moeten worden aanvaard. Als manco wordt 
aangegeven dat nergens blijkt welke bedragen zijn uitgetrokken voor de om-
bouw van verkeersstraten of verblijfsgebieden. 
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Middelgrote en kleine steden (par. 5.4.3.) 

60, 242,245 Enkele insprekers s temmen in met de u i twerk ing van het verkeers- en ver-
voerbele id voor de middelgrote en kleine steden. De problemat iek is daar 
minder groot dan in de grote stadsgewesten, het openbaar vervoer behoudt 
zijn aanvul lend karakter, het accent word t gelegd op verkeersvei l igheid van 
het langzame verkeer, en de leefbaarheid prevaleert boven autovoorz ienin-
gen waaronder her inr icht ing naar verbl i j fsgebieden en verkeersru imten. 

53, 215 Een paar insprekers menen dat de uitspraak dat i n d e kleine steden het 
openbaar vervoer slechts een aanvul lende rol dient te spelen, onjuist is en 
voorb i j gaat aan het feit dat openbaar vervoer ook in deze gebieden een 

129 funct ie heeft in de ruimtel i jke ontwikkel ing. Ook hier zijn maatregelen tegen 
hinder van autovoorzieningen en terugdr ingen van onvei l igheid nodig, zoals 
een parkeerplan, beter openbaar vervoer, bouw van voorstadhal tes en in-

142 voer ing van snelbusl i jnen. Het gekozen beleid beperkt de mobi l i te i t van gro-
te groepen niet-autobezitters in de kleine en middelgrote steden, voor w ie 
ook lopen of f ietsen geen alternatief is. 

De landelijke gebieden (par. 5.4.4.) 

53, 54,96,150,176, 219,222, 238, Insprekers die op dit punt ingaan maken zich sterk o m in het landeli jk ge-
242, 255, 287, 290 bied het openbaar vervoer minstens een aanvul lende funct ie toe te kennen. 

Het streekvervoer vervult hier juist een onmisbare maatschappel i jke funct ie, 
mede ook ten einde de niet-autobezitters op het platteland een mogel i jkheid 
tot mobi l i te i t te bieden. De heren Rozenkamp, Van Schellen en Hutten w i j -
zen erop, dat de consequentie van het verminderen van de service van het 
openbaar vervoer in landeli jke gebieden zou moeten zijn een duidel i jke ver-
sterking van het secundaire wegennet . 

16,113,130,137,150, 248 Daarnaast dient ervoor gewaakt te worden dat het platteland en de dorpen 

door verdere verstedel i jk ing, massaal autoverkeer en op de auto afgestem-
de recreatie, verder worden aangetast. Impulsen voor suburbane ontwikke-
l ingen dienen te worden tegengegaan, onder erkenning van de natuurl i jke 
groei van dorpen. De Friese mi l ieuraad heeft voorts gesteld dat het onduide-
lijk is welke criteria moeten worden aangelegd bij de beoordel ing van secun-
daire en tert iaire wegenplannen. De genoemde criteria van agrarische eisen, 
landschapsbehoud en het handhaven van het natuurl i jk mi l ieu bl i jven te 
vaag. 

18,25,44, 54,89,137,138,195,219, Aandacht word t gevraagd voor de bevorder ing van vr i j l iggendef ie ts -

242, 250, 256 paden èn in het landeli jk gebied èn in toerist ische streken. De f ietsvoorzie-
ningen dienen gericht te zijn op de schoolgaande jeugd, woon-werkverkeer 
en recreatie. 

6,195,226, 264 Enkele insprekers uiten de gedachte te komen tot wooner f indel in-
gen of de aanwijzing van zogenaamde boerenerfgebieden in het landeli jk 
gebied. 

5. Concreet beleid 

Fasering hoofdinfrastructuur 

10,13,114,122,155, 217, 224, 236, Gezien de lange duur van fase l,zo is naar voren gebracht, is een onder-
250, 290 verdel ing noodzakelijk. Bovendien is onduidel i jk of deze fase in 1990 of in 

1999 af loopt. 
Voorts is opgemerkt dat onduidel i jk is wat fase II inhoudt , omdat het 

slechts gaat om het open houden van mogel i jkheden. Daar komt nog bij dat 
de formuler ingen ten aanzien van de mogel i jkheden tot aanleg van verb in-
dingen in de tweede fase verschi l lend zijn. 
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Goederenvervoer over de weg en per spoor (par. 5.5.) 

197, 206, 217, 223 Het beleidsvoornemen inzake het verkeer en vervoer vinden sommigen te 
eenzijdig op personenvervoer gericht. Erkenning van de maatschappelijke en 
economische waarde van het goederenvervoer over de weg en van haar vi-
tale rol in de nationale economie ontbreekt. De functie van Nederland als be-
langrijk internationaal distributiecentrum wordt ondergewaardeerd, hetgeen 
niet alleen nadelig is voor de vervoersector, maar ook voor de industrie en 
handel. Het is opmerkelijk dat het SVV vrijwel uitsluitend over het goederen-
vervoer per spoor spreekt, terwijl dit in feite een zeer ondergeschikte rol 
speelt; de rail draagt immers slechts zorg voor ongeveer 2% van het totale 
goederenvervoer. 

197, 217, 253 De betrokken belangenorganisaties wijzen erop dat beïnvloeding van de 
verladerskeuze zonder rekening te houden met de beperktheden van het 
spoorvervoer onaanvaardbaar is. Het principe van vrije verladerskeuze krijgt 
hier instemming. Er wordt op gewezen dat de keuze van vervoerwijze afhan-
kelijk is van mogelijkheden en noodzakelijkheden. Gezien een 
groot aantal beperkende factoren biedt de vrachtauto de enige reële ver-
voersmogelijkheid binnen de regio's en stadsgewesten. Beïnvloeding van 
de keuze van vervoerstechniek leidt in het algemeen slechts tot kostenop-
voering met alle gevolgen van dien. 

De vraag wordt zelfs gesteld waarom in de pkb het wegvervoer wordt ge-
combineerd met het spoorverkeer omdat zij voor het binnenlands goederen-
vervoer geen alternatief voor elkaar zijn. 

40,73,103,107,170 De individuele insprekers die echter op dit punt ingaan, zijn vrijwel allen 
voorstanders van een overheveling van goederenstromen naar het spoor, 
desnoods ten koste van de vrije keuze. 

112, 205, 242,257 In de inspraak is voorts aandacht gevraagd voor de volgende maatrege-
len: 

- speciale rijstroken voor goederenvervoer op wegen van meer dan 2 rij-
stroken, 

- de onderlinge afstemming van railvoorzieningen en bedrijfsterreinen, 
- het overwegen van een vervoer- en distributiecentrum als demonstra-

tieproject, 
- een landelijke aanpak voor de oplossing van de problemen van het goe-

derenvervoer in verblijfsgebieden, met name voetgangersgebieden. 
De Vervoersfederatie NVV, NKV staat wat gereserveerd tegenover de vrije 

keuze van de verlader, omdat de praktijk leert dat ten gevolge van verschil-
lende toerekeningen van infrastructuurkosten per vervoertechniek, de vrije 
keuze toch al kunstmatig wordt beïnvloed of gestuurd. 

13,109,217,252,290 De kaart van spoorlijnen voor goederenvervoer wordt als vrij irrelevant 
beoordeeld, mede vanwege het ontbreken van nadere gegevens. Daarbij 
wordt erop gewezen dat als het personenvervoer per spoor toeneemt er 
voor goederenvervoer overdag weinig ruimte zal zijn. Voorts wordt opna-

13,24,80,145,204, 250 meop de plankaart 1A bepleit van de volgende spoorlijnen voorgoederen-
vervoer: 

- Tilburg-Turnhout-Eindhoven-Nederpelt, 
- Antwerpen-Hamont-Weert-Roermond-Mönchengladbach, 
- Eindhoven-Nijmegen en voor het handhaven van: 
- Delfzijl-Zuidbroeken Hoorn-Medemblik. 

109,112,145,197, 217, 219,252, 257, In de inspraak worden voorts vraagtekens geplaatst bij de uitspraak dat 
290 kaart 1A aangeeft, waar in de toekomst goederenverkeer per spoor mogelijk 

zal zijn afhankelijk van het feit dat verladers de kosten ervan voor hun reke-
ning nemen. Kostentoerekening van de aanleg van nieuwe spoorlijnen aan 
de bedrijven zal de vestiging van bedrijven niet stimuleren. Ook komt een 
dergelijk voornemnn niet overeen met de Beleidsnota goederenvervoer 
1975. Het feit dat een spoorverbinding slechts overwogen kan worden als de 
totale kosten door betrokken industrievestiging gedragen kan worden, 
houdt geen streven naar gelijke concurrentievoorwaarden in. Bovendien 
dreigt zodoende een ongelijke behandeling van weg- en watervervoer ten 
nadele van het railvervoer te ontstaan. 
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109,172, 208, 217, 245 In de inspraak wordt voorts het voorlopige karakter van de aanwijzing van 
Zwolle, Roosendaal, en Blerick tot overlaadstations onderstreept; nader on-
derzoek naar de geschiktheid van deze plaatsen voor dit doel is noodzakelijk. 
Gewezen wordt op de mogelijkheid van overlaadstations bij zwaartepunten 
van economische bedrijvigheid, zoals Groningen, Leeuwarden, Hengelo, 
Grubbenvorsten Helmond. 

217,252 Ten slotte wordt de voorkeur voor concentratie op één plaats van overla-
ding op spoor in zeehavens aangevochten omdat dit geen ruimte biedt om 
aan de veelzijdige vraag naar goederenvervoer tegemoet te komen. 

Openbaar-vervoernet (par. 5.6.) 

Algemeen 
25,38,89,90,95,130,137,151,154, In dit onderdeel van de inspraakreacties wordt vooral onderstreept dat het 
170, 257 openbaar vervoer als één aaneengesloten systeem moet functioneren. 

Naast comfortverhoging en verbetering van snelheid en betrouwbaarheid, 
moeten betere faciliteiten ten behoeve van het voor- en natransport worden 
gecreëerd. Niet alleen dient aansluiting van streek-, stads- en stoptreinver-
voer te worden geboden, maar ook moet steeds de volle aandacht worden 
gericht op voor-en natransport te voeten per fiets. Ook op de wenselijkheid 
van een logisch biljetsysteem en biljetintegratie wordt gewezen. 

De heer Scheffer pleit voor een regeling van het openbaar vervoer op vier 
niveaus: intercitynet, snel- en stoptreinnet, streekvervoer en vervoer in ste-
delijke gebieden. De vervoersmaatschappijen dienen verantwoording ver-

86,109,117,215 schuldigdtezijn aan overheid en de burgerij. De benadering van hetopen-
baar vervoer in het SVV komt neer op stilstand en resulteert in een achteruit-

101,106,142,170,183,187,191,257, gang van de kwaliteit van het openbaar vervoer. Het openbaar vervoer 
290 wordt door de overheid te veel gezien als een kostenpost terwijl de sociale 

functie ervan onvoldoende op zijn juiste waarde wordt geschat. Bevordering 
van het openbaar vervoer dient in te houden: 

- aanvaarding door de overheid van de tekorten van het openbaar ver-
voer, 

- verbetering van de kwaliteit en verhoging van de frequentie van het 
openbaar vervoer in het stedelijk gebied, 

- bevordering van vrije tram- en busbanen, 
- faciliteiten voor het doorvoeren van een systeen van verkeerslichten-

beïnvloeding door bus en tram, 
- aangepast openbaarvervoer in de woongebieden, 
- stimuleren van experimentele vormen van openbaar vervoer, 
- stimuleren en waar mogelijk invoeren van groepsvervoer in woon-

werkverkeer, 
- verbetering van aansluiting langzaam verkeer op openbaar vervoer, 
- sterke bevordering van integratie van het openbaar vervoer, 
- beheer van stedelijk openbaar vervoer en streekvervoer in één hand. 

Intercitynet (par. 5.6.2.) 

112,117,129,130,170 Insprekers die op het intercitynet ingaan, ervaren het als teleurstellend dat 
ten aanzien van het landelijk spoorwegnet noch nieuwe verbindingen, noch 
oplossingen voor knelpunten worden voorgesteld. Ook worden nieuwe lij-
nen van snelbussen als aanvulling op het intercitynet niet genoemd, ledere 
aanzet tot verbetering van het net ontbreekt hier door te stellen dat het voor-
zieningenniveau door de behoefte zal worden bepaald. Zo zou de motivering 
van de spoorlijn Emmen-Zwolle gebaseerd moeten zijn op de overweging 
dat deze op de kortst mogelijke termijn aangelegd dient te worden om de 
economische achterstand in te halen. 

129, 204,221, 259,264 Concrete voorstellen worden gedaan: de opname van Gouda alsstreek-
centrum in het intercitynet, de uitbouw tot intercitylijn van de spoorlijnen 
Roermond-Venlo-Nijmegen en Groningen-Eemsmond en de invoering van 
snelbussen tussen Emmen-Groningen, Assen-Veendam-Delfzijl, Eindho-
ven-Antwerpen en Gorkum-Oosterhout-Breda. 
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13,138,170,257 Inde inspraak is voorts sterk naar voren gekomen dat de opening van 
nieuwe halten in het centrale stadsgebied, de voorsteden of in op het stads-
gewest georiënteerde woonkernen, het gebruik van het spoor kan bevorde-
ren. Opening mag niet primair door bedrijfseconomische rentabiliteit wor-
den bepaald. 

13,138,245, 264,285 Concrete voorstellen worden gedaan om in de volgende plaatsen stations 
te openen: 
Breda (Haagse Beemden, Tolberg [Roosendaal]), Reeshof (Tilburg), Berkel-
Enschot, Uden, Helmond-Oost, Den Bosch-Oost en Noord, Rosmalen en 
Oss-West, Colmschate, Twello, de Moten, Osseveld Rijpelberg-Brouwhuis, 
Mierlohout, Den Haag-Moerwijk, Leidschendam-Nootdorp, Meerenwijk De 
Vink, Dordrecht-Stadspolders. 

38,89,129,242, 243 Voorts wordt gepleit voor een nationaal Park- en Rideplan. De ANWB geeft 
hiervoor een aanzet. 

13,53,164,183,190,192, 210, 238, De juistheid van reservering voor hoge snelheidlijnen wordt in twijfel ge-
243,264 trokken omdat deze in ons land toch maar beperkt zullen functioneren. Bo-

vendien moet daarvan op stedebouwkundige en landschappelijke gronden 
een aantasting van het leefmilieu worden verwacht. Alleen de gemeente 
Amsterdam onderschrijft de noodzaak om de mogelijkheden open te nou-
den. 

Het regionaal openbaar vervoer (par. 5.6.3.) 

13,25,40,44,53,99,102,109,112, Inde inspraak is vrij sterk naar voren gekomen dat, onder erkenning van 
113,129,138,147,151,153,154,172, de maatschappelijke functie van het openbaar streekvervoer, niet alleen de 
194,211,213,220,243,248,260, 264, bestaande voorzieningen gehandhaafd moeten blijven, doch dat het aanbod 
272, 278, 290 daarvan gericht moet worden op de potentiële vraag. Een mogelijk norme-

ringssysteem voor het openbaar streekvervoer dient flexibel te worden ge-
hanteerd, zodanig dat het economisch nut niet zonder meer mag prevaleren 
boven het maatschappelijk nut van het streekvervoer. Het voorzieningenni-
veau dient rekening te houden met de verkeersdeelnemers die niet per auto 
kunnen reizen, en het heeft een functie ten behoeve van het leefbaar houden 
van kleine kernen. Bij de vaststelling van het minimum verzorgingsniveau 
van het streekvervoer dient te worden bijgedragen tot de economische so-
ciale en ruimtelijke structuur van de betrokken regio's. 

In dit verband wordt voorts opnieuw gepleit voor een goede afstemming 
en coördinatie van het totale openbaar vervoer in regionaal verband. De in 
de pkb genoemde mogelijkheid van experimenten wordt door verschillende 
insprekers ondersteund. 

De Raad van Werkgeversbonden laat een ander geluid horen. Deze is van 
mening dat in de landelijke gebieden de auto en de (brom)fiets meer ge-
schikte vervoermiddelen zijn. Het openbaar vervoer is hier veelal onrenda-
bel en biedt te weinig service. Opheffing van bepaalde lijnen moet dan ook 
worden overwogen. Vrijstelling van wegenbelasting zou voor bewoners van 
betrokken gebieden als compensatie kunnen gelden. 

130, 248,257 Met de geopperde gedachte van vervanging van railverbindingen door 
busdiensten in vervoerarme streken wordt door de enkele insprekers die hier-
op ingaan, niet ingestemd. 

17, 97,109, 174,210, 251, 260 Aan de genoemde nieuwe stoptreinverbindingen op basis van reactive-
ring van goederenlijnen, worden de volgende toegevoegd: de Maasvlakte-
spoorlijn, de lijn Amersfoort-Veenendaal, de lijn Rhenen-Kesteren, LageZwa-
luwe-Waalwijk, Amsterdam-Breukelen en Boxtel-Gennep, Stadskanaal-
Veendam-Zuidbroek, Leeuwarden-Stiens, Maastricht-Hasselt. 

Stadsgewestelijk openbaar vervoer (par. 5.6.4.) 

109, 242,261 Voorzover hierop in het voorafgaande al niet is ingegaan, wordt in de in-
spraak ten aanzien van het concrete beleid inzake het stadsgewestelijke 
openbaar vervoer de uitwerking teleurstellend genoemd. 
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In de collectieve sfeer moet in de stadsgewesten ten behoeve van de ver-
voerarmen een goed en betrouwbaar vervoerstelsel aangeboden worden, 
waarbij ook aandacht moet worden geschonken aan openbaar vervoerver-
bindingen in en met overloopgebieden, en met perifere agglomeratiedelen. 
Door de vraag naar openbaar vervoer het huidige voorzieningenniveau als 
basis te nemen rijst het gevaar in een neerwaarts gerichte spiraal te komen. 
Het uitgangspunt van handhaving van het huidige voorzieningenniveau van 
het stedelijk" en stadsgewestelijk" openbaar vervoer staat in schrille tegen-
stelling tot de enorme capaciteitsvergroting van het autosnelwegnet op ver-
schillende plaatsen. 

89,112,152,154,164, 263,264 De plaats van de infrastructuur en de vervoersvoorzieningen moet vooral 

worden bepaald binnen de keuze van de na te streven ruimtelijke structuur. 
Het functioneren van stadsgewesten is in grote mate afhankelijk van goede 
vervoersverbindingen, zowel vanuit de bevolking gezien als vanuit de stede-
lijke functies en werkgelegenheid. Nieuwe wijken en groeikernen hebben 
niet alleen behoefte aan vervoer naat het centrum, maar ook aan onderlinge 
verbindingen. Het te laat aansluiten van nieuwe wijken op het openbaar ver-
voernet verklaart de exploitatietekorten op zulke lijnen, zo meent één spreker. 

191 Opgemerkt werd voorts dat de nadruk op de kostenvermindering van het 
openbaar vervoer niet te rijmen is met de keuze voor het mobiliteitsbeper-
kend en openbaar vervoer bevorderend alternatief in de stadsgewesten. Het 
verminderen van de druk op de rijksbegroting door de tekorten van het 
openbaar vervoer lijkt bijna de belangrijkste doelstelling bij de voorgestelde 
maatregelen. Door menigeen is evenwel reeds gewezen op het vrij stabiele 
niveau van de tekorten. Voorts krijgt onvoldoende aandacht dat de kosten 
van het openbaar vervoer voor ongeveer 80% personeelskosten zijn en dat 
het openbaar vervoer in die zin veel werkgelegenheid biedt. 

205 Voorts is nog naar voren gebracht dat de specifieke kenmerken van het 
stedelijk" en regionaalvervoer tot uitdrukking dienen te komen in de opzet 
van het geboden openbaar vervoer. Reizigers uit de suburbane regio's die-
nen zo snel mogelijk naar enkele hoofdbestemmingen in het stedelijk gebied 
te worden gebracht; voor zover men daar andere bestemmingen heeft, moet 
een overstaprecht op het stedelijk openbaar vervoer aanwezig zijn. 

10, 53,89,103,109,112,130,170, De bevordering van prioriteitsmaatregelen ten behoeve van doorstroming 
206, 257 van het openbaar vervoer wordt in de inspraak onderschreven. 

Enkele insprekers noemen het zonetarief een zaak die indruist tegen het 
90,243,256 streven van het openbaar vervoer aantrekkelijker te maken. Het opdringen 

van dit onrechtvaardige tarief aan alle stadsgewesten en het tegelijkertijd 
pleiten voor een vlotte doorstroming van het openbaar vervoer houdt in feite 
in, dat men bezig is het autogrensalternatief te bevorderen. 

164, 243 Enkele insprekers juichen het feit toe dat metrostelsels niet meer worden 
uitgebreid of aangelegd. Anderzins wordt ook naar voren gebracht dat kwa-
litatief hoogwaardige systemen als de metro worden afgezworen of nauwe-

86, 242 lijks bevorderd, terwijl ze een wezenlijke onderdeel van de verkeersvoorzie-
ningen in een stadsgewest zijn. Dit geldt in veel mindere mate voor de thans 
voorziene tramlijnen. 

32,117,130,191, 210, 250,266 Op de realisering van uitbreidingen van het openbaar vervoernet in de 
drie grote stedelijke agglomeraties wordt aangedrongen. De vraag of Am-
stelveen via een tramverbinding met Amsterdam moet worden verbonden, 
is in studie, zodat een uitspraak hieromtrent voorbarig wordt gevonden. 

8,13,145,148,172, 200,261, 288 Het vervallen ten opzichte van de Tweede nota over de ruimtelijke orde-
ning van de spoorverbindingen Purmerend-Amsterdam (rechtstreeks), Lely-
stad-Kampen en Eindhoven-Antwerpen wordt betreurd. Ten behoeve van ver-
dere groeimogelijkheden van Purmerend en de relatie met Amsterdam moet 
een reservering voor een rechtstreekse verbinding worden opgenomen. 
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Overzicht openbaar-vervoerverbindingen (par. 5.8.) 

10,13, 21,31,40, 51,109,117, Het overzicht van openbaar vervoerverbindingen heeft aanleiding gege-
128,142,148,172,173,174, 200,201, ven tot een serie voorstellen voor verbetering dan wel aanleg van railverbin-
204, 210, 231, 236, 242, 243, 250, 251, dingen. Zo worden verbeteringen c.q. baanverdubbelingen voorgesteld 
261,264, 274, 276,278 voor railverbindingen naaren rond Amsterdam (een gewestelijk railnet, ver-

dubbeling van het traject Zaandam-Purmerend, verdubbeling traject Enk-
huizen-Amsterdam, gebruik spoorlijn Amsterdam-Amstelveen-Uithoorn, 
en een noordwaartse verschuiving van de spoorlijn Amsterdam-Haarlem 
met de mogelijkheid van een nieuw station in het westelijk havengebied van 
Amsterdam), de railinfrastructuur bij Rotterdam (een aansluiting van het Hof-
pleinspoorlijn aan Rotterdam CS, een aansluiting van het strand van Hoek 
van Holland op het spoorwegennet, een viersporig traject voor Gouda-Rot-
terdam, en een verbetering van de verbinding Rotterdam met de Betuwelijn 
en met de lijn Alphen-Waddinxveen), de openbaar vervoerinfrastructuur 
rond Den Haag (verbetering aansluiting Den Haag met de lijn Alphen-Leiden 
en Alphen-Waddinxveen, een verdubbeling in het Leidse baangebied en 
doortrekking van de HTM-lijn 1 naar Delft-zuid-Delfgouw), en voorzieningen 
elders in het land, zoals een spoorverbinding over de afsluitdijk naar Leeu-
warden, verbetering van de lijn Nijmegen-Venlo, reservering van de lijn Em-
men-Ter Apel-Groningen-Delfzijl, verdubbeling van de spoorlijn Zwolle-
Twente, een spoorlijn tussen Hoogeveen en Emmen. 

Ten aanzien van de in 5.8 opgenomen concrete openbaar-vervoerverbin-
dingen worden de volgende kanttekeningen gemaakt. 

7,11,25,40,44,91,95,110,115,118, Tegen het voorgenomen eindpunt van de Schiphollijn nabij het Rijksmu-
140,141,162,164,169,171,173,181, seum wordt in de inspraak veel bezwaar gemaakt. Dit zal immers een city-
183,196,200, 214,216, 224,225, 242, ontwikkeling rond het Rijksmuseum meebrengen ten koste van woonfunc-
243, 248, 251,261,265 ties en ten koste van de bedrijvigheid in de echte binnenstad van Amster-

dam. De voorkeur van de insprekers gaat over het algemeen uit naar de aan-
leg van een ringspoorlijn die primair via de westelijke tak en secundair via 
een oostelijke uitbouw van de spoorwegruit aansluiting zal geven op het 
landelijke spoorwegennet. 

Met name is hierbij gedacht aan een verbinding via de Hemspoortunnel 
met Noord-Holland en een verbinding met Almere-Lelystad. Aanleg 
van zo'n ruit betekent dat bedrijven en kantoren zich zullen concentreren 
langs deze gewestelijke spoorwegaansluiting, hetgeen in verkeers- en ver-
voeropzicht gewenst is. De Kamer van Koophandel en Fabrieken Amster-
dam is voorstander van een eindpunt bij het Museumplein als eerste aanzet 
van een gewestelijk spoorwegnet. 

5,7,12,18,20,23,28,38,44,95,109, Met de aanleg van de spoorlijn Weesp-Almere-Lelystad wordt instem-
149,162,172,181,219,237,251,254, ming betuigd. Eén inspreker leidt uit het kaartmateriaal af dat de exacte tra-
261, 265, 273, 288 cering reeds vaststaat hetgeen in strijd is met de door de Raad van de Water-

staat op dit moment gehouden inspraakprocedure. Teleurstelling wordt uit-
gesproken dat de doortrekking naar Groningen voorlopig niet waarschijnlijk 
wordt geacht. 

De aftakking van de spoorlijn Purmerendontmoet in verband met de 
doorsnijding van een uniek recreatiegebied bezwaar. De behoefte aan een 

173, 200,251 goed openbaar-vervoersysteem tussen Purmerend en Amsterdam wordt 
evenwel onderkend. 

De reservering voor de overige genoemde openbaar-vervoerverbindingen 
wordt in het algemeen positief beoordeeld, voorstellen worden gedaan tot 
nadere uitbreiding van sommige lijnen. 

Hoofdwegennet (par. 5.7.) 

Algemeen 

13,98,101,177, 223, 242, 290 Inde inspraak is opgemerkt dat het hoofdwegennet niet slechts dient te 
bestaan uit de verbindingen tussen landdelen en grote woon-werkconcentra-
ties, maar uit alle belangrijke hoofdverbindingen, waaronder veel secundai-
re en sommige tertiaire wegen. Door de voorgestelde aanpak wordt de sa-
menhang van het hoofdwegennet met de overige wegen onvoldoende recht 
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gedaan. Het wordt op die manier ook niet uitgesloten geacht dat het thans 
nog grofmazige hoofdwegennet wordt opgevuld met provinciale wegen van 
een doorgaand karakter. 

96,129,197, 217, 222,223 Enkele insprekers bepleiten een afwikkelingsniveau B op het hoofdwegen-
net. Met name voor het goederenverkeer kan stagnatie onaanvaardbare ge-
volgen meebrengen. Ook uit het oogpunt van de verkeersveiligheid is een 
afwikkelingsniveau D-E niet wenselijk. Enkele andere insprekers oordelen 
een niveau C voor het hoofdwegennet en D voor de Stadsgewesten buiten 
de spitsuren juist, zodat vertragingen voor het autoverkeer juist het gebruik 
van met voorrang afgehandeld openbaar vervoer zal stimuleren. 

13,101,194, 290 In de inspraak is gesteld dat een weloverwogen beoordeling van het net 
niet mogelijk is, omdat een motivering voor het al dan niet opnemen van 
een verbinding niet uit de karakterisering van het hoofdwegennet kan wor-
den afgeleid. 

13,25,40,75,98,101,210, 219,248, In de inspraak wordt het streven naar terughoudendheid bij de aanleg van 
250, 290 nieuwe verbindingen, en een voorkeur voor uitbreiding van bestaande bij 

onvermijdelijke noodzaak, in het algemeen onderschreven. Geconstateerd 
wordt vervolgens dat de uitwerking van het hoofdwegennet in het structuur-
schema in strijd is met het verheugende voornemen van terughoudendheid. 
In dit verband wordt de opmerking gemaakt dat het schrappen van wegen zon-
der dat duidelijk is of andere overheden de verantwoordelijkheid daarvoor 
kunnen en willen overnemen, verontrustend en onjuist is. Terughoudend-
heid bij aanleg van rijkswegen mag geen belangrijke gevolgen hebben voor 
de overige wegen en zo nodig dienen bijvoorbeeld door verbetering van het 
openbaar vervoer alternatieven te worden gecreëerd. Ook is gesteld dat het 
verheugend is dat geprojecteerde wegverbindingen worden geschrapt, 
wanneer goede alternatieve routes via andere rijkswegen beschikbaar zijn of 
komen; als er parallel liggende routes met voldoende capaciteit bestaan, 
dienen deze eventueel tot autosnelweg omgebouwd te worden. 

44,112,242 Enkele insprekers vragen zich af of het schrappen van wegen in het 
noorden en oosten van het land overeenstemt met de karakteristiek van het 
wegennet; enkele landsdelen worden dan immers niet met elkaar verbon-
den. 

2,10,24,42,48, 57,64, 67,80,85,92, Tegen het schrappen van verschillende wegen wordt door de hiernaast 
99,128,136,139,153,159,162,165, genoemde insprekers bezwaar gemaakt. Hierbij komen met zoveel woorden 
172,184,196,201,202,221,231,236, aan de orde: RW 6 tussen Emmeloord en Groningen, RW 33 Assen-Ooster-
237, 240, 247, 250, 255, 256, 258, 259, wolde, RW 62 Waalwijk-Giessen, RW 9 Leeuwarden-Groningen, RW 32 
261, 268,274, 278,283,284 Zwolle-Deventer, RW 36 het gedeelte Witte Paal-Linde, RW 66 het gedeelte 

noordelijke randweg rond Tilburg en RW 73 het gedeelte lttervoort-Roer-
mond. 

Het afvoeren van een aantal wegen van het rijkswegennet omdat zij gezien 
hun regionale functie daar niet meer toe gerekend kunnen worden verwekt 
onder meer op financiële gronden de nodige onrust bij lagere overheden. 
Dit gebeurt met zoveel woorden ten aanzien van RW 5 het gedeelte Haar-
lem-Amsterdam, RW 9, RW 34 Zwolle-Holsloot, RW 36 Witte Paals-Almelo, 
RW 47 Zutphen-Winterswijk, RW 52 gedeelte Arnhem-Nijmegen, RW 62 ge-
deelte Tilburg-Waalwijk, RW 65 gedeelte Goirle-Belgische grens, en RW 68 
gedeelte Duitse grens-Roermond. 

Overzicht hoofdwegennet (par. 5.9.) 

101,109,191, 210, 239 Ten aanzien van het overzicht van het hoofdwegennet, het meest concrete 
onderdeel van het SVV, wordt gesteld dat een echte (kwantitatieve) analyse 
van de knelpunten en een beschouwing van alternatieve vervoerwijzen 
wordt gemist. Ook een beoordeling van de verschillende wegen op hun ka-
rakter en een criterium waarom een bestaande of nieuwe weg op het hoofd-
wegennet moet worden opgenomen is wenselijk. De relatie met het stedelijk 
wegenstelsel is volstrekt onvoldoende aangegeven, terwijl voorts ook de ca-
paciteit van provinciale wegen niet wordt genoemd. Uitgangspunt voor een 
beleid moet zijn dat de groei van het autokilometrage wordt tegengegaan 
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(met name in de steden), waardoor de behoefte aan nieuwe wegverb ind in -
gen en verbreding van bestaande kleiner zal worden. 

Met de reële mogel i jkheid dat de trein in de toekomst een groter deel van 
de lange-afstandsverplaatsingen zal verwerken, word t een wezenli jke bi jdra-
ge aan een efficiënter gebruik van de bestaande infrastructuur geleverd. 
Waarschi jnl i jk is in dat geval een geringere ui tbreiding van het hoofdwegen-
net nodig. Het hoofdwegennet en het openbaar vervoer zijn onvo ldoende te-
gen elkaar afgewogen. 

Uit de grote hoeveelheid reacties die op gedeelten van het hoofdwegen-
net ingaan, valt voorts op te maken dat men de kaart met het hoofdwegennet 
veeleer ziet als een soort act ieprogramma in beeld in plaats van een sche-
matische aanduiding met verb ind ingen, waarvoor o m ui teenlopende rede-
nen ruimtel i jke reserveringen moeten worden gemaakt. Zo valt het op dat 
inzake die weggedeel ten die onlangs ui tgebreid in discussie zijn geweest, 
opn ieuw voor en tegens worden geëtaleerd en voorkeuren worden uitge-
sproken. Het gaat daarbij onder meer o m de tracering van de A 1 in Twente 
en de grensovergang Gronau/De Poppe, de keuze voor een n ieuw tracé voor 
RW 2 tussen 's-Hertogenbosch en Eindhoven danwei opkrikken van RW 264, 
de wensel i jkheid van aanleg van RW 9 (A 4) tussen Den Haag en Schiedam, 
de wensel i jkheid van aanleg van RW 11 ten zuiden van Leiden en tussen Lei-
den en Bodegraven. Ten aanzien van de andere genoemde verb ind ingen 
word t in de inspraak enerzijds het standpunt ingenomen dat een echt stu-
rend beleid, waarb i j aan het openbaar vervoer een belangri jke plaats word t 
gegeven, niet tot de aanleg van een groot aantal weggedeel ten zou leiden. 
Bovendien wo rd t er veelal op gewezen dat de aanleg van nog meer wegen 
niets oplost doch alleen maar nog meer autoverkeer in de hand werkt. Ander-
zijds word t in de inspraak, meestal vanui t de regionale sfeer, de wenseli jk-
heid van bepaalde aan te leggen r i jkswegen onderstreept en een hogere ur-
gentie voor een bepaald wegvak bepleit. 

In het hiernavolgende komt regiogewijze de inspraak met betrekking tot 
verschi l lende verbindingen aan de orde1 . 

30 ,44,46, 70,82,83,127,172,204, Door gemeenten èn bedri j fsleven uit het noorden word t ingestemd met de 
262,287, 289,293 be le idsvoornemensten aanzien van de verbindingen in Groningen en Fries-

land (Al, A32, A33,A41,A 42 en A 50). Hierbij word t vooral gewezen op het 
belang van het t i jd ig kunnen beschikken over goede verb indingen voor de 
regionaal economische ontwikkel ing. 

157,161,233,237 Voor de A 32 (Steenwijk-Heerenveen) word t gewezen op het belang van 
deze verb ind ing voor het ontlasten van dorpen en steden. Deze insprekers 
menen verder dat de A 32 niet als alternatief van de A 50 moet worden ge-
zien. 

46 ,82 ,94 Met betrekking tot de aanleg van de autosnelweg o m Sneek ten zuiden van 
de bestaande rondweg (A 7) zijn plaatselijke gemeenten verbaasd over de in-
del ing in fase 2 in plaats van fase 1. 

38,101,113,219,231 Eén landeli jke en enkele plaatselijke mil ieuorganisat ies maken bezwaar te-
gen de nieuwe rondweg. Deze verbinding zal een doorsn i jd ing van natuur-
wetenschappel i jke en landschappeli jke waardevol le gebieden betekenen. 
Deze insprekers menen dat de bestaande rondweg zou kunnen worden ver-
beterd. Van de A 32 zou het gedeelte Heerenveen-Meppel o m dezelfde rede-
nen moeten worden aangelegd als autoweg, in plaats van als autosnelweg, 
met omle id ing van de thans belaste steden en dorpen. De A 50 zou na reali-
sering een even snelle verb ind ing met voldoende capaciteit bieden. Door de 
insprekers en de Werkgroep RW 9 word t stel l ing genomen tegen het ge-
deelte Zurich-Dronri jp 42). Dit gedeelte betekent aantasting van open weide-
gebied en versnippering en verlies van landbouwgrond. Onderzocht zou 
moeten worden of de bestaande weg kan worden verbeterd en of er alterna-
t ieven zijn. 

18,77,162, 172,237, 251,261 Door uitsprekers uit noordeli jk Overijssel word t bezwaar gemaakt tegen 
verder uitstel van de aanleg van het gedeelte Emmeloord-Hattemerbroek 

1 Voor overzicht hoofdwegennet zie bijlage II. ( A S O ) . 
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101, 231 Door mi l ieu-organisat ies word t gewezen op de aantasting van het Kam-
perei land wanneer de verb ind ing word t aangelegd. 

85, 127,128, 201, 202, 221, 244, 274 Ook voor de verb ind ingen met Zuidoost-Drenthe (A34 en A37) wi jzen 
plaatselijke gemeenten en bedri j fsleven op het belang van de beleidsvoor-
nemens voor de regionaal economische ontwikkel ing. 

38, 61,101,170 Tegen de u i tbouw van de A 34 tot autosnelweg word t bezwaar gemaakt in 
verband met de gevolgen voor de Hondsrug. 

120, 162,247,278,284, 286 Met teleurstel l ing is in Gelderlander! Twente ve rnomen dat de vo l too i ing 
van de A 15 (Ressen-Oost-Gelderland-Twente) pas in fase 2 is voorzien. Dit 
ondanks de dr ingende noodzaak tot aanleg die vanui t nota's, de regio en de 
Staten-Generaal word t beklemtoond. 

61 , 98 ,101,109,114,170,178,194, Met name door plaatselijke en één landeli jke mi l ieuorganisat ies word t het 
248 gedeelte Ressen-Babberich overbodig genoemd en word t de voorkeur uit-

gesproken voor de alternatieve Pleij-route. Het gedeelte Doet inchem-A35 zou 
een aantasting van het waardevol le coul issenlandschap betekenen en zou 
onvo ldoende bi jdragen tot ont last ing van het bestaande wegennet. 

6 1 , 101,123,125,177,231,242, 248, Wanneer de A 15 word t vo l too id word t ook het gedeelte Enschede-Gronau 
251, 284 (A 35) noodzakeli jk. Aanleg van dit gedeelte betekent volgens enkele inspre-

kers dat de aanleg van het gedeelte Enschede-Duitse grens van de A1 over-
bodig zou zijn. Aanleg van deze laatste verb ind ing zou leiden tot versnippe-
ring van het hart van Twente. 

101,162,172,208,231,248,278,284 Met de u i tbouw van het gedeelte Zwol le-Almelo (A35) word t ingestemd 
hoewel max imale aandacht nodig is voor de landschppel i jke waarden. 
Door de betreffende gemeenten word t gewezen op de problemen bij de tra-
cering rond A lme lo en Wierden. 

96,138,162,170,184,201,242 De aanleg van het gedeelte Deventer-Raalte (A48) word t met spoed be-
pleit als goede verb ind ing tussen Zuid, Oost en Noord-Neder land en ter ont-
lasting van de A15 en A35. 

105,126,162, 212 Het gedeelte tussen Arnhem en Deventer word t van belang geacht voor 
de economische ontwikkel ing van Deventer en Zutphen. Door deze inspre-
kers word t het verl ies aan natuur een noodzakeli jk kwaad gevonden dat op-
weegt tegen de ont last ing van de bestaande wegen en woonkernen. 

98,101,114, 213,247, 267 De gemeente Gorssel, ondersteund door de Akt iegroep tegen Rijksweg 
A48 en anderen, v indt dit gedeelte niet meer nodig door de aanleg van de 
A50 en de A15. Van een eventuele aanleg word t geen ont last ing van de be-
staande wegen verwacht. 

25,105, 238, 247 De spoedige aanleg van het nog resterende gedeelte van de A50tussen 
Apeldoorn en A rnhem over de Veluwe wo rd t nodig geoordeeld in verband 
met verkeersvei l igheid op de bestaande verb ind ingen. 

98, 101,138, 213, 248 Hier word t tegen ingebracht dat de aanleg een versnipper ing van het land-
schap betekent en een scheiding aanbrengt tussen de Hoge Veluwe en de 
Veluwe Zoom. 

162, 200, 251, 276 De vo l too i ing van de A7als autosnelweg is volgens insprekers van belang 
voor de sociaal-economische structuur van Noord-Hol land en voor de func-
tie van dit gebied voor het over loopbeleid. 

8, 101,109, 164,173, 181,199, 248, Bezwaren zijn vooral ingebracht tegen het gedeelte door het Nationaal 
250 Landschap Water land. Aanleg van het gedeelte Amste rdam-Purmerend 

word t verder in str i jd geacht met een beleid dat gericht is op de beperking 
van het woon-werk (auto) verkeer. 

5 1 , 276 De A9 tussen Alkmaar en Den Helder is volgens enkele insprekers van 
groot belang voor Den Helder. 

101, 248 Andere insprekers maken bezwaartegen de oosteli jke rondweg Alkmaar. 
52, 242, 250, 268, 276 De spoedige aanleg (fase 1) van de A23tussen Alkmaar en Hoorn word t 

enerzijds nodig geacht ter ont last ing van de bestaande wegen R16 enT36 en 
in verband met de snelle groei van Alkmaar en Hoorn. 

101,181, 248 Anderzi jds wo rd t er voor gepleit de nieuwe verbinding te realiseren via de 
bestaande en in aanleg zijnde secundaire wegen. 

101, 169,181, 276 De ver lenging van de A8 (Westzaan-Beverwijk) word t door mi l ieu-organi-
saties afgewezen. Verwacht word t dat de nieuwe verb ind ing door slechts 
weinig forenzen gebruikt zal worden , dat de Coentunnel niet zal worden ont-
last en dat de aanleg een aantasting betekent van landschap en landbouw-
grond. 
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155, 224,236 Daar word t tegenover gesteld dat van de verb ind ing een ont last ing van de 
A9 word t verwacht en dat de Zaanstreek vanui t de U m o n d beter bereikbaar 
word t . 

De tunnel onder het Noordzeekanaal tussen r i jksweg 16 en r i jksweg 10 
(A26)zou priori teit moeten kri jgen boven de aanleg van de tunnel bij Bever-
wi jk (A22). 

101, 169,170, 224, 225 De aanleg van de Wi jkertunnel zou in str i jd zijn m e t e e n beleid gericht op 
het terugdr ingen van het autoverkeer en er word t getwi j fe ld aan de ontlas-
tende werk ing van deze tunnel voor de Coen- en Utunne l . 

52, 141,155,200,236,276 Daartegenover staat dat de tunnel bij Beverwijk met spoed word t bepleit 
in verband met de voorkomende verkeersstagnatie op de bestaande verbin-
d ing en de behoefte aan een agglomerat ie vr i je verb ind ing. 

96, 101,109 Tegen de aanleg van de A26 word t ingebracht dat deze tunnel eenconcur-
rent voor de Hemspoor tunnel zal zijn. 

164,181,199,236,251, 261, 276 De vol tooi ing van de r ingweg rond Amsterdam (A10) ter ont last ing van de 
stad word t dr ingend gewenst geoordeeld maar ten aanzien van het noord-
oost gedeelte worden enige twi j fe ls geuit. 

114, 236, 251, 265,288 Spoedige aanleg van de A6 (Almere-Leleystad) ter ont last ing van de druk 
op noord Noord-Hol land en van het gedeelte tussen de A l en de A2 ter ont-
lasting van de brug over het Amsterdam-Ri jnkanaal wo rd t gewenst geacht. 

101,109,181,199,248, 254,261 De aanleg van met name dit laatste gedeelte betekent een aantasting van 
waardevol le natuurgebieden en landschap. De A6 betekent verder nog een 
concurrent voor de Almere l i jn . Deze insprekers menen dat de capaciteitsbe-
hoefte geringer zal zijn dan oorspronkel i jk we rd verwacht . 

265 De aanleg van het gedeelte Barneveld-Almere (A30)\NOTÓX door het Open-
baar Lichaam Zuideli jke IJsselmeerpolders van belang geacht voor de ont-
slui t ing van Almere. 

3 ,34 ,55 ,98 ,101,148,170 Door enkele insprekers worden de in het SVV genoemde planologische, 
ecologische en orni thologische bezwaren expliciet onderschreven. Daar-
naast betekent de aanleg volgens de gemeente Nijkerk een beperking van de 
u i tbouwmogel i jkheden voor die gemeente. 

114,191,248 Door de insprekers welke daarop ingaan, word t gewezen op de aantasting 
van de Haar lemmermeer en de Kagerplassen welke het gevolg zal zijn van 
de aanleg van de A21 (Haarlem-Leiden). De aanleg word t in str i jd geacht 
met het verstedel i jk ingsbeleid. Verder worden er geen capaci tei tsproblemen 
verwacht op het noordel i jk deel. Wanneer tot aanleg word t besloten zal reke-
ning moeten worden gehouden met de funct ie van de NORON-lokatie. 

38, 56 ,61,96,101,114,117,170,175, Veel bezwaren zijn ingebracht tegen de plannen tot aanleg v a n d e A 3 w e l -
190,191,199,248, 250, 251,261,264, ke een doorsni jd ing zouden betekenen van het Groene Hart. De verb ind ing 
270, 272, 285 zou natuur-, recreatie- en waterwingebieden doorsni jden en zou kunnen lei-

den tot een verdergaande suburbanisat ie, met name in de Kr impenerwaard. 
216, 236 Daar tegenover staat dat de A3 evenals de A21, de A4 bij Schiphol zou 

kunnen ont lasten. 
25 ,38,101,109,124,167,191,248, Bezwaar word t verder aangetekend tegen de aanleg van de A11 (Le iden-
251 Bodegraven). 

De aanleg zou leiden tot aantasting van Zuidhol landse polders en waarde-
vol le natuur- en recreatiegebieden. De gemeente Voorschoten bepleit her-
overweging van het tracé. De Nederlandse Spoorwegen ziet de verb inding 
als een concurrent van de t re in. 

146,191, 205, 226 Het «hoefijzer» rond Den Haagzou geheel in fase 1 gereed moeten komen 
ter verbeter ing van het w o o n - en leefkl imaat, van de bereikbaarheid van eco-
nomische activiteiten en ter oplossing van knelpunten voor het openbaar 
vervoer. De beslu i tvorming over deze weggedeel ten zou losgekoppeld kun-
nen worden van de voortzett ing van de verb ind ingen bui ten het Haagse ge-
west. 

Met betrekking tot de verbindingen tussen Den Haag en Rijnmond is het 
volgende naar voren gebracht. 

19,170 De aanleg van de A54 (Den Haag-Westerlee) word t enerzijds bepleit ter 
ont last ing van bestaande wegen. 
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93,96,101,191 

81,93,229,253 

32, 35,101,117, 210, 220, 242, 248, 
251,264 

14, 96,101,109,114,117,170,191, 
220, 229, 248 

19,93,191 

81, 101,210,264 

32,35,93,101,117,191,248 

10,32,117,210,253,271 

33,40,101,248,253 

117,210,264 
50,101 

97,210,271 

117 

33,37,58,59,210,264,271 

15,60,75,101,242 

75,101 

Anderzijds wordt naar voren gebracht dat de aanleg een aantasting zou 
betekenen van een landschappelijk waardevol en belangrijk tuinbouwge-
bied. De vergroting van de bestaande capaciteit wordt geen goed argument 
voor aanleg gevonden gezien de eventuele aanleg van de A4. 

De aanleg van de A4 (Den Haag-Schiedam) wordt van belang geacht voor 
de ontsluiting van het Westland en de ontlasting van de bestaande infra-
structuur en stedelijke gebieden. 

De aanleg zou echter niet passen in een sturend beleid met betrekking tot 
de auto en zou leiden tot doorsnijding van een bufferzone. Gemeend wordt 
dat de capaciteit van de infrastructuur bij Den Haag onvoldoende zal zijn om 
de druk ten gevolge van een nieuwe verbinding te verwerken. Daarnaast 
wordt erop gewezen dat de capaciteit van de A13 op dit moment of na ver-
breding de A4 overbodig maakt. Het Rijnmondverkeersmodel leert dat de A4 
en de A16 niet beidein de fase 1 naast de A13 nodig zijn. Er wordt voor ge-
pleit de aanleg van de A4 niet verder voort te zetten. 

De aanleg van de A16 (Den Haag-Rotterdam) wordt wegens de doorsnij-
ding van het Groene Hart en van agrarische^ en recreatiegebieden afgewe-
zen. De verbinding zou ongeschikt zijn ter ontlasting van Pijnacker-Nootdorp 
waarvan de groei nog onzeker is. Verder zou de verbinding de functie van de 
Hofpleinspoorlijn ondergraven. Daarnaast wordt een afname van de bevol-
king en van de groei van de werkgelegenheid van Den Haag verwacht. 

De A20(Westerlee-Hoekvan Holland) zou een ontlasting kunnen geven 
voor de bestaande route via de Maasdijk. 

Tegen de aanleg wordt echter ingebracht dat de verbinding een tuinbouw-
gebied en een landschappelijk waardevol open weidegebied zou doorsnij-
den en een aantasting zou betekenen van het Staalduinse Bos. 

Het noordelijk deel van de tweede ruit om Rotterdam (A24) past volgens 
enkele insprekers niet in een sturend beleid en zou de Rottemeren, de omge-
ving van de Hollandse IJssel en Midden-Delfland aantasten. De verbinding 
zou verder de ontwikkeling van Schiedam-noord belemmeren. 

Een nieuwe Blankenburg-tunnel zou de Benelux-tunnel kunnen ontlas-
ten. Door de insprekers wordt een bundeling bepleit. Als bezwaren tegen de 
Ten Doncktunnel (A38) worden dezelfde bezwaren als die genoemd zijn te-
gen de aanleg van de A3, aangevoerd. 

De verbreding van de Van Brienenoordbrug (A 16)zou volgens sommige 
insprekers leiden tot opvangproblemen voor Rotterdam. Er wordt een voor-
keur uitgesproken voor de aanleg van de Alexandertunnel. 

Enkele insprekers spreken zich uit voor verbreding van de brug. 
Bezwaren worden geuit tegen de aanleg van de verbinding tussen de A29 

en de A16 (A39). De aanleg zou een aantasting betekenen van het landelijk 
gebied en Barendrecht insluiten door infrastructuur. De voorkeur wordt uitge-
sproken om de bestaande capaciteit te benutten. 

De aanleg van het nog ontbrekende gedeelte van de A4 tussen Schiedam 
en Dinteloord wordt bepleit ter ontlasting van Hoogvliet. Verder zou hierme-
de Spijkenisse worden ontsloten en zou extra capaciteit worden geboden 
voor een «vluchtroute» bij een eventuele evacuatie van het Rijnmondge-
bied. 

Hier wordt tegenover gesteld dat de aanleg het gevaar van verdere sub-
urbanisatie van de Hoekse Waard met zich brengt. 

De A57 van Rozenburg naar Zeeland wordt van belang geacht voor de ont-
sluiting van Hellevoetsluis, voor de ontlasting van het regionale wegennet, 
als verbinding tussen Middelburg en de eilanden met de Randstad en ter 
verwerking van het recreatieverkeer. 

Daar wordt tegenin gebracht dat de weg flora, fauna en landbouwgrond 
aantast. En verder wordt aangevoerd dat de toename van het recreatiever-
keer niet zou mogen leiden tot meer wegen. 

De uitvoering van het gedeelte Hellegatsplein-Zierikzee (A59) als autoweg 
wordt voldoende gevonden. De verbinding zou naar het provinciale wegen-
net kunnen worden afgevoerd. 
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13,153,211 De opname van het gedeelte Capelle-A16 (A59) door West-Brabant wordt 
een hoge prioriteit toegekend. 

33,162, 211 Enkele insprekers bepleiten een spoedige aanleg van de A58ten zuiden 
van Breda, welk gedeelte van belang is voor de ontlasting van Breda. 

40,101,129 Tegen de aanleg van dit gedeelte wordt anderzijds bezwaar gemaakt om-
dat aanleg zou leiden tot aantasting van een prachtig natuurgebied. De A59 
ten noorden van Breda zou als alternatief kunnen dienen. 

13,38,61,101,129,190 Bij de uitvoeringvan de verbinding Dinteloord-Bergen opZoom-België 
(A4) dient rekening te worden gehouden met de vele natuurgebiedenen het 
waterwingebied welke zouden kunnen worden doorsneden. De A16 zou het 
internationale verkeer voor een belangrijk deel kunnen overnemen. 

84 Gewezen wordt verder op de urgentie van de verbinding ter ontlasting van 
lokale en regionale knelpunten. 

153, 256 Van Tilburgse zijde wordt het verheugend gevonden dat de A65 (Tilburg-
Den Bosch) voor fase 1 als autosnelweg is opgenomen. 

10,24,80,104,116,121,129,131, Vanuit de gemeente Vught wordt echter veel bezwaar gemaakt tegen het 
133,139,158,159,160,182,198,203, gedeelte dat deze gemeente doorsnijdt. De weg betekent daar een ernstige 
218,248 aantasting van het leefmilieu. Als alternatief wordt de verbinding via de A59 

en de A27 naar voren gebracht. Dezelfde bezwaren worden ingebracht tegen 
het «opkrikken» van RW 264 (A2). 

De Stichting Natuur en Milieu en de heer Boer spreken zich uit voor «op-
krikken». 

10,13,246,263 Gewezen wordt op het ontwerp-streekplan Midden- en Oost-Brabant voor 
het daarin gestelde over de wegenstructuur in dit gebied. Hierin wordt onder 
andere ook aandacht besteed aan de A50(Oss-Eindhoven). Deze verbinding 
wordt hoge urgentie toegekend. Daarnaast is naar voren gebracht dat dit ge-
deelte betrokken zou kunnen worden bij de heroverweging van het tracé van 
deA2. 

98, 101,114,129, 170, 251 Sommige insprekers menen dat de verbinding niet in het hoofdwegennet 
behoeft te worden opgenomen omdat zij van zuiver regionaal belang wordt 
geacht. Verder wordt naar voren gebracht dat de aanleg een aantasting van 
natuurgebieden betekent en dat als alternatief voor de ontsluiting van de 
groeikern Helmond gedacht zou kunnen worden aan een verbinding via de 
A2 en A59. 

13,101,129 Het gedeelte Oss-Cuijk (A59) wordt volgens enkelen niet direct nodig ge-
vonden en gewezen wordt op de aantasting van het landschap welke het ge-
volg van aanleg zou zijn. 

47 Gewezen wordt op de problemen bij Grave. Ontlasting van Grave van het 
zware verkeer wordt wenselijk geoordeeld. 

101 De aanleg van het oostelijk deel van de rondweg Eindhoven (A50)zou een 
doorsnijding van het gebied tussen Helmond en Eindhoven betekenen. 

80, 145 De aanleg van de A69tussen Eindhoven en België wordt enerzijds wense-
lijk beoordeeld. 

13,38,63,101,129, 248 Anderzijds wordt erop gewezen dat de plannen in België ten aanzien van 
de aansluitende infrastructuur zijn gewijzigd, dat de pendel tussen Neder-
land en België stabiel is en dat het grootste deel van de pendel over deze 
verbinding zich zou afspelen in de relatie Valkenswaard-Eindhoven. De aan-
leg zou verder een aantasting betekenen van natuurgebieden als het Dom-
meldal. 

78,101,129,143 Bezwaren zijn ingebracht tegen het zogenaamde Slingertracé (A2^bij 
Weert. De keuze zou moeten worden gemaakt voor de bestaande rondweg 
om doorsnijding van natuur-, landbouw- en stedelijke gebieden zoveel mo-
gelijk te beperken. De gemeente Nederweert en het Streekgewest Weert wij-
zen erop dat de voorbereidingen in het kader van bestemmingsplan en ruil-
verkaveling al ver zijn gevorderd. 

26, 230, 238, 259 Ook met betrekking tot de A73 in Limburg wordt vooral ingegaan op de 
tracékeuze. Verder wordt door de Nederlandse Spoorwegen opgemerkt dat 
een verbetering van de treinverbinding deze weg minder urgent zou kunnen 
maken. 
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61,101,129, 170,234,248 

101, 129,234 

71,190 

3,38,101,106,109,114,191 

170,180 

Vooral van aanleg van het noordelijk deel wordt aantasting van natuurge-
bieden (Land van Cuijk) gevreesd, in verband waarmede een tijdige afbui-
ging naar Grave wordt bepleit. 

Door de gemeente en het stadsgewest Nijmegen wordt betreurd dat geen 
doortrekking tot aan de A15 is opgenomen. 

De aanleg van de A77 (Boxmeer-Duitse Grens) wordt door sommigen niet 
urgent geoordeeld en gewezen wordt op de aantasting van het landschap 
dat het gevolg zou zijn. 

De oostelijke omlegging om Maastricht (A2) wordt niet uit een oogpunt 
van drinkwatervoorziening onaanvaardbaar genoemd. 

Ten slotte de opmerkingen over de voorgestelde verbredingen in de A2 
(Amsterdam-Vianen), A4(Leiden-Ypenburg),A72(Den Haag-Zoetermeer) 
en A30 (Ede-Barneveld). 

De meeste insprekers welke hierop ingaan wijzen deze verbredingen af. 
De verbredingen van de A4 en de A12 zouden concurrentie betekenen voor 
de goed treinverbindingen. Verder wordt een afname van de bevolking en 
van de groei van de werkgelegenheid van Den Haag verwacht. Verder wordt 
nog gewezen op de beperkte opvangmogelijkheden van Den Haag. Tegen de 
verbreding van de A4 en de A30 wordt verder ingebracht dat dit zal leiden tot 
aantasting van waardevol landschap. De verbreding van de A2 zou leiden 
tot verhoogde geluidshinder voor de gemeente Maarssen. 

Voor de verbreding van de A2 pleit de ontlastende werking van de infra-
structuur rond Schiphol en van de A4voor de A44. 

6. Procedure en bestuurlijke aspecten (Hoofdstuk 4) 

13,101,109,112,122,138,153, 164, 
170, 187, 200, 206, 215, 231, 239, 250, 
261,264,290 

10, 13,205,290 

In de inspraak is naar voren gebracht dat het instrumentarium, noodzake-
lijk bij een sturend beleid, onvolledig blijft en weinig concreet is; bovendien 
is de effectiviteit ervan twijfelachtig of onbekend. Een reële afweging van de 
tekorten van het openbaar vervoer tegen baten in verband met het verstede-
lijkingsbeleid, het sociaal-economisch beleid en de kosten van alle droge 
waterstaatsdiensten ontbreekt. Het voornemen om nieuwe wettelijke regelin-
gen voor het personenvervoer en voor de uitkeringen voor provinciale we-
gen tot stand te brengen, wordt ondersteund. Het beter op elkaar af probe-
ren te stemmen van de procedures bij de beleidsvorming ten aanzien van de 
infrastructuur en de ruimtelijke ordening wordt eveneens positief beoor-
deeld. In de genoemde wet dienen de totstandkoming van alle verkeers- en 
vervoervoorzieningen, op alle bestuursniveaus te worden geregeld zowel 
wat planning, coördinatie, organisatie, en financiering als ook wat techni-
sche aspecten betreft. Van provinciale zijde wordt bepleit de taak van de pro-
vincies hierin aanzienlijk te versterken. 

In het SVV wordt op geen enkele wijze anders dan projectgewijze aange-
geven hoe de plannen voor de sector verkeer en vervoer van de lagere over-
heden worden geïntegreerd met het beleid van de Rijksoverheid. Een weder-
zijdse afstemming zal volgens de gemeente Amsterdam kunnen plaats-
vinden: op stadsgewestelijk niveau dient een integraal inrichtingsbeleid te 
worden geformuleerd, waarvan een verkeers- en vervoerplan een onderdeel 
uitmaakt. Over dit plan moet overeenstemming worden bereikt tussen Rijk, 
provincie en gemeente. De uitwerking van het verkeers- en vervoerplan ge-
schiedt voor de periode van circa 5 jaar in de vorm van een gemeentelijk cir-
culatieplan. Deze verkeerscirculatieplannen worden door het Rijk gebruikt 
als grondslag voor de op te stellen meerjarenplannen personenvervoer. 

In de inspraak is voorts naar voren gebracht dat wegaanleg uit fase 2 in het 
algemeen niet in streekplannen wordt opgenomen. De opname van fase 
1-wegen in het bestemmingsplan dient alleen plaatste vinden als er vol-
doende zicht op realisering is. Wel kunnen in het kader van streekplannen 
bepaalde ontwikkelingen zoals de aanleg van wegen worden aangeduid, zo-
dat verdere opinivorming kan plaatsvinden. Ten einde bij de uitwerking van 
het beleid in streek- en bestemmingsplannen beter rekening te kunnen nou-
den met urgenties en prioriteiten, dient de fasering van de projecten duide-
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lijker te worden aangegeven, met de per onderdeel benodigde investerin-
gen. 

43, 53,86,101,117,137,164, 170, Bij een integraal verkeers-en vervoerbeleid behoort men integrale f inan-
187, 248,252, 261, 278, 284, 290, 291 ciering. Op langer termi jn dient inzicht te worden gegeven in alle inkomsten 

en uitgaven die met het verkeer en vervoer zijn gemoeid, ten einde de effec-
t ivi tei t van beleidsmaatregelen te kunnen beoordelen en waar nodig te kun-
nen bi jsturen. Op korte termi jn zou begonnen kunnen worden met de opstel-
l ing van een verkeers- en vervoerrekening. Voorts word t een overhevel ing 
van r i jksmiddelen van wegen naar openbaar vervoer bepleit daar een toene-
mend autogebruik steeds minder welzi jn doet ontstaan en een goed open-
baar vervoer een welzi jnsvoorziening is. 

114 In de inspraak is voorts gesteld dat in H.4 Inst rumentar ium, geen passage 
is gewi jd aan landinr icht ing, het is wensel i jk dat alsnog aandacht word t be-
steed aan de procedure volgens welke de beoogde coördinat ie tot stand 
dient te komen. 

130,170 Er word t voorts voor gepleit dat per gewest gemeenten, hun vervoer-en 
streekvervoerbedri jven door middel van gemeenschappel i jke regelingen het 
openbaar vervoer gaan beheren; daarbinnen zou een klantenraad kunnen 
funct ioneren bestaande uit reizigers en/of polit ieke ver tegenwoordigers. 
Deze raad bepaalt het voorzieningenniveau en de l i jnvoer ing binnen de 
agglomerat ie. 

137 Daarnaast werd ervoor gepleit het beleid op landeli jk niveau met betrek-
king tot het langzame verkeer als onderdeel van een geïntegreerd verkeers-
en vervoersysteem in een beleidsplan «langzaam verkeer» neer te leggen. 
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BIJLAGE I Overzicht van ontvangen schriftelijke meningsuitingen SVV 

Nr Naam 

001 Kapitein A, Schagen 
002 Hubert fami l ie , Dedemsvaart 
003 Prins G, Amers foor t 
004 Automobi l i s t 
005 Sticht ing Zuiderzeel i jn, Drachten 
006 Bruns J , act iegroep Keinsmerweg, Schagerbrug (NH) 
007 Ha i jeJ C, Amsterdam 
008 Karmelk P Kzn, Monnickendam 
009 BinnekadeC mevr, Diemen 
010 Ettema WJ, ' s -Her togenbosch 
011 Bolkestein N mr, Deventer 
012 Gemeente IJsselham, Oldemarkt 
013 Provincie Noord-Brabant, 's-Hertogenbosch 
014 Berger J J ing, Zoetermeer 
015 Lokker G,Ouddorp 
016 Gemeente Hennaarderadeel, W o m m e l s 
017 Hergroepering '70 Vinkeveen en Waverveen, Vinkeveen 
018 Gemeente Noordoostpolder, Emmeloord 
019 Gemeente 's-Gravenzande 
020 Bestuurscommissie Zuidel i jk Westerkwart ier, Leek 
021 Per iéJ H ir. Wassenaar 
022 Gemeente Hel lendoorn, Nijverdal 
023 Schreuder L, Kraggenburg 
024 Gemeente Nederweert 
025 Brusse J A, Baarn 
026 Gemeente Beesel, Reuver 
027 M u i r e s W H , Pijnacker 
028 Gemeente Opster land, Beetsterzwaag 
029 Gemeente Baexem 
030 Jong 's papier B V R D, Leeuwarden 
031 OosterhuisT, Maartensdi jk 
032 Gemeente Schiedam 
033 Wee M van der, Dongen 
034 Gemeente Bunschoten 
035 Gemeente Vlaardingen 
036 Boer D W N de ir, Bi l thoven 
037 Gemeente Vierpolders 
038 RootselaarO J J van 
039 Horns t raW, Vierpolders 
040 Marcus R, Breda 
041 Gemeente Hi l legom 
042 Regionale raad voor de arbeidsmarkt in de provincie Overi jssel, Zwol -

le 
043 AGV adviesgroep voor verkeer en vervoer, Utrecht 
044 Regio Leeuwarden, Leeuwarden 
045 Evers O, Rhenen 
046 Gemeente Sneek 
047 Gemeente Grave 
048 Werkgroep Rijksweg 36, Hardenberg 
049 Gemeente Ede 
050 Gemeente Ridderkerk 
051 Graaf A J de, Scheveningen 
052 Kamer van koophandel en fabrieken voor Hollands noorderkwart ier , 

Alkmaar 
053 Hovinga N, Exloo (Dr) 
054 Gemeente Brummen 
055 Gemeente Nijkerk 
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056 Smit A A , Ouderkerk aan den IJssel 
057 Gemeente Assen 
058 Gemeente Zwartewaal 
059 Gemeente Hellevoetsluis en 5 andere gemeenten 
060 IJssel H, Oost-Souburg 
061 Looff R M d e , Geldermalsen 
062 Triesscheijn F P H, Amsterdam 
063 Akt iekomitee A24, Valmeer, België 
064 Kamer van koophandel en fabrieken voor Midden-L imburg, Roer-

mond 
065 Bakker J , Vierpolders 
066 Gemeente Woensdrecht 
067 Gemeente Hardenberg 
068 Federatie van Nederlandse organisaties voor het personenvervoer, 

's-Gravenhage 
069 Kleijn B, Amstelveen 
070 Gemeente Bolsward 
071 Water le id ing maatschappi j L imburg NV, Maastr icht 
072 Heer W F de drs. Ni jmegen 
073 Broos M.C. J. , Rucphen 
074 Gemeente Kr impen aan den IJssel 
075 Sticht ing Zeeuws coördinat ieorgaan voor natuur- landschaps- en m i -

l ieubescherming, Goes 
076 Bonte L de, Emmeloord 
077 Sangers J . Leurink M, Dieren G van, IJsselmuiden 
078 Akt ie-kommité anti sl ingertracé, Weert 
079 Hoen W H ' t , Leidschendam 
080 Streekgewest Weert 
081 Gemeente Water ingen 
082 Gemeente Heerenveen 
083 Gemeente Smal l inger land 
084 Gemeete Bergen op Zoom 
085 Regionale raad voor de arbeidsmarkt voor de provincie Drenthe, As-

sen 
086 Schuur ing R W, Eindhoven 
087 Bedding B, Alkmaar 
088 Gemeente Zierikzee 
089 ValstarG A, Zutphen 
090 Haren G, 's-Gravenhage 
091 Wi jkcentrum Vondelpark" en Concertgebouwbuurt , Amsterdam 
092 Gemeente Zuidhorn 
093 Samenwerkingsorgaan West land, Naaldwijk 
094 Gemeente Haskerland, Joure 
095 Di jkshoorn N, Lelystad 
096 Overkamp H J A, Lemelerveld 
097 Hoogvl iet Deelgemeente Rotterdam 
098 Gelderse mil ieufederat ie, Arnhem 
099 Gemeente Kol lumer land C A, Kol lum 
100 Hal P W van, Alkmaar 
101 St icht ing natuur en mi l ieu, 's-Graveland 
102 Bestuursforum, Maandblad voor christen-democratische gemeente-

en provinciebestuurders, 's-Gravenhage 
103 Slezak S.Breda 
104 St icht ing mi l ieu 264, Boxtel 

Federatie van mi l ieugroepen Rijksweg 264, Best 
Heijden P A van der, Boxtel 
Leeuwen G A M van mr, Vught 
Hurk T H J van den, Liempde 

105 Stuwgroep Stedendriehoek, Deventer 
106 Gemeente Maarssen 
107 Koopmans H, Utrecht 
108 Gemeente Leeuwarden 
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109 Nederlandse Spoorwegen N.V. 
Management team exploitat ieve samenwerk ing openbaar vervoer, 
Utrecht 

110 Vogel R de, Amsterdam 
111 Gemeente Wierden 
112 Federatie Nederlandse Vakbeweging, Amsterdam 
113 St icht ing Friese mi l ieuraad, Olterterp 
114 Landbouwschap, 's-Gravenhage 
115 St icht ing sociale opbouw westel i jk Amste rdam, Amste rdam 
116 Url ings J L M mr en 45 anderen, Vught 
117 Gemeente Rotterdam 
118 d'Oude Stadt, Amsterdam 
119 Wethmar G A, Velp 
120 CDA, afdeling A rnhem, Arnhem 
121 N a b b e n F A E , Vught 
122 Nederlandse vereniging van wegenbouwers , 's-Gravenhage 
123 De Twentse Jongeren, Hengelo 
124 Werkgroep Rijksweg 11-West, Voorschoten 
125 Open werkgroep «Wegen Twente», Hengelo 
126 Hinsbergen-Verduyn N van mevrouw en 163 anderen, Eefde 
127 Vereniging noordeli jk technisch wegenbouwcent rum, Groningen 
128 Gemeente Coevorden 
129 Sticht ing Brabantse mil ieufederat ie, Ti lburg 
130 ROVER, Stichting reizigers openbaar vervoer, 's-Gravenhage 
131 Heezendonk B van de, Vught 
132 Werkgemeenschap Landschapsecologisch onderzoek. Delft 
133 Rutten Ph, Vught 
134 Werkgroep openbaar vervoer Groningen, Groningen 
135 Oosterman A M, Voorschoten 
136 Gemeente Achtkarspelen, Buitenpost 
137 Eerste enige echte Nederlandse wie l r i jdersbond, ENWB, Amersfoor t 
138 Samenwerkingsorgaan Oost-Veluwe 

Gewest Midden-IJssel, Apeldoorn 
139 Stadsgewest 's-Hertogenbosch, 's-Hertogenbosch 
140 Wi jkcentrum «Ceintuur», Werkgroep Schiphol l i jn , Amsterdam 
141 Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Haarlem en omstreken, 

Haarlem 
142 Gemeente Delft 
143 S i jbenP, Weert 
144 Wi jkopbouworgaan Slotervaart-Overtoomseveld i.o., Amsterdam 
145 Kamer van Koophandel en Fabrieken voor oosteli jk Noord-Brabant, 

Eindhoven 
146 Samenwerkende mi l ieuwerkgroepen Midden-Del f land, Bussum 
147 Vereniging mil ieudefensie, Amsterdam 
148 Mets A J ing, Zeist 
149 Partij van de Arbe id , Gemeenteraadsfractie Noordoostpolder, Krag-

genburg 
150 Ommeren G van mr, en 6 anderen, Bi l thoven 
151 Boone A, Duivendrecht 
152 Samenwerkende Kamers van Koophandel en Fabrieken in de provincie 

Utrecht, Utrecht 
153 Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Ti lburg en omstreken, Ti l -

burg 
Kamer van Koophandel en Fabrieken voor noordel i jk Noord-Brabant, 
Waalwi jk 

154 W ie r i ngaJ , Bi l thoven 
155 Hoogovens Umuiden BV, Umuiden 
156 Gemeente Ni jmegen 
157 Gemeente Weststel l ingwerf, Wolvega 
158 Nieuwburg F C van, Vught 
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159 Gemeente Vught 
160 Mens HL, Vught 
161 Plaatselijk belang «Tot nut en genoegen». De Blesse 
162 Willinge Gratama S mr, Zwolle 
163 Vereniging tot behoud van het IJsselmeer, Edam 
164 Partij van de Arbeid, Gewest Amsterdam, Amsterdam 
165 Katholieke Hogeschool Tilburg, Tilburg 
166 Streekorgaan Gewest Helmond, Helmond 
167 Gemeente Voorschoten 
168 Pacifistisch Socialistische Partij, Provinciale werkgroep Utrecht, Bun-

nik 
169 Stichting kontakt milieubeheer Zaanstreek, Zaandam 
170 Scheffer H C,'s-Gravenhage 
171 Initiatiefgroep Schiphollijn Amsterdam, Amsterdam 
172 Gewest Zwolle, Zwolle 
173 Vereniging tot behoud van Waterland, Kwadijk 
174 Werkgroep openbaar vervoer Rhenen/Wageningen en omgeving, Wa-

geningen 
175 Jintes L F, Dordrecht 
176 Milieufederatie Groningen, Groningen 
177 Woude S v d, Losser 
178 Milieuwerkgroep Doetinchem en omstreken, Gaanderen 
179 Gemeente Den Helder 
180 Gemeente Vianen 
181 Provinciale milieufederatie contact milieubescherming 

Noord-Holland, Bergen (N.H.) 
182 Huize Bergen, St. Josephstichting, Vught 
183 Gemeente Haarlemmermeer, Hoofddorp 
184 Gemeente Ommen 
185 Milieuraad Drenthe, Assen 
186 Coöperatieve vereniging witkarU.A., Amsterdam 
187 Initiatiefgroep Wijs op weg, Amersfoort 
188 Gemeente Waddinxveen 
189 Nordrhein-Westfalen, der Minister f ür Wirtschaft, Mittelstand und 

Verkehr des Landes, Düsseldorf, Duitsland 
190 Vereniging van exploitanten van waterleidingbedrijven in Nederland, 

VEWIN, Rijswijk 
191 Werkgroep milieubeheer Leiden, Leiden 
192 Gemeente Barendrecht 
193 Gemeente Maastricht 
194 Werkgroep leefklimaat Zevenaar, Zevenaar 
195 Nederlandse vereniging bescherming voetgangers, 's-Gravenhage 
196 Opbouworgaan wijkcentrum Osdorp, Amsterdam 
197 Nationale organisatie voor het beroepsgoederenvervoer wegtransport, 

Rijswijk 
198 Haaren M D C van Mevrouw, Amsterdam 
199 Actiegroep strohalm Amsterdam, Amsterdam 
200 Gemeente Purmerend 
201 Gemeente Hoogeveen 
202 Intergemeentelijk overlegorgaan Zuid-oost Drenthe, Emmen 
203 RijckevorselW van, Vught 
204 Gemeente Delfzijl 
205 Gewest 's-Gravenhage, 's-Gravenhage 
206 Raad van Nederlandse werkgeversverbonden. 

Verbond van Nederlandse ondernemingen, 
Nederlands Christelijk werkgeversverbond, 's-Gravenhage 

207 Algemene Nederlandse invaliden bond, Haarlem 
208 Gemeente Zwolle 
209 Nederlandse vereniging voor revalidatie, 's-Gravenhage 
210 Openbaar Lichaam Rijnmond, Rotterdam 
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211 Stadsgewest Breda, Breda 
212 Kruijff-Bentinck H A de Mevrouw, Gorssel 
213 Gemeente Gorssel 
214 Wijkopbouworgaan «Zuid-West» i.o., Amsterdam 
215 Beleidsorgaan openbaar vervoer, Den Haag 
216 Luchthaven Schiphol N.V., Schiphol 
217 EVO, Algemene verladers- en eigen-vervoerorganisatie, 's-Gravenhage 
218 Aktiegroep «Tegen opkrikken RW 264» en «RW 65», Vught 
219 PPR-Friesland, Hichtum 
220 Gemeente Nootdorp 
221 Gemeente Emmen 
222 Koninklijke Nederlandse Vereniging van Transport-Ondernemingen 's-Gra-

venhage 
223 Christelijke vervoerdersorganisaties: 

Ned. Bond v Prot. Chr. Beroepsgoederen vervoerders; 
Ned. Kath. Bond voor het beroepsvervoer over de weg, Rijswijk 

224 Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Zaanland, Zaandam 
225 Gemeente Zaanstad 
226 Pressiegroep Stop de kindermoord, Amsterdam 
227 Stichting weg,'s-Gravenhage 
228 Werkgroep Rijksweg 9, Franeker 
229 Gemeente Bergschenhoek 
230 
231 Natuur en milieu federatie Overijssel, Zwolle 
232 Gemeente Almelo 
233 Dorpsbelang Willemsoord e.o., Willemsoord 
234 Voordt J J M van de, Beugen (N.Br.) 
235 Venema H ing, Utrecht 
236 Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Amsterdam, Amsterdam 
237 Kamer van Koophandel en Fabrieken voor noordelijke Overijssel, Zwolle 
238 Rozenkamp G J M A , Schellen J van. Hutten J E J, Wijhe 
239 Technische Hogeschool Delft, Afd. der Bouwkunde en Civiele tech-

niek, Wergroep SVV, Delft 
240 Provincie Drenthe, Assen 
241 Biesebeek AG H te, Eibergen 
242 Koninklijke Nederlandse Toeristenbond A.N.W.B., 's-Gravenhge 
243 Harmsen-Junge J W mevrouw, Amsterdam 
244 Gemeente Gieten 
245 Gemeente Helmond 
246 Samenwerkingslichaam regio Uden-Veghel, Veghel 
247 Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Noord-oost Gelderland, 

Zutphen 
248 Kraan N mej, Amsterdam 
249 Ferwerda T, Ter Apel 
250 Provincie Noord-Holland, Haarlem 
251 Boer C, Maartensdijk 
252 Christelijk Nationaal Vakverbond, Utrecht 
253 Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Rotterdam en de Beneden-

Maas, Rotterdam 
254 Gewest Gooi en Vechtstreek, Hilversum 
255 Gemeente Tietjerksteradeel, Bergum 
256 Gemeente Tilburg 
257 Vervoersfederatie NVV, NKV, Utrecht 
258 Stadsgewest Roermond, Roermond 
259 Gemeente Roermond 
260 Werkgroep ruimtelijke ordening Land van Cuyk, Grave 
261 Gemeente Amsterdam 
262 Regionale raad voor de arbeidsmarkt voor de provincie Friesland, 

Leeuwarden 
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263 Stadsgewest Oss, Oss 
264 Provincie Zuid-Hol land, 's-Gravenhage 
265 Zuideli jke IJsselmeerpolders, Openbaar Lichaam, Lelystad 
266 Noord-Zuid-Hol landse vervoer maatschappi j N.V., Haarlem 
267 Bordes T.C., en 1710 anderen, Act iegroep tegen A48, Joppe (Gld) 
268 Gemeente Heerhugowaard 
269 Streekgewest Westeli jk Noord-Brabant, Roosendaal 
270 Gemeente Nieuwerkerk aan den IJssel 
271 Gemeente Spijkenisse 
272 Intergemeentel i jk over legorgaan Midden-Hol land, Gouda 
273 Nederlands Verbond van Ondernemers in de Bouwni jverheid, Gewes-

ten Groningen, Friesland, Drenthe, Wi lhe lminaoord 
274 Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Drenthe, Meppel 
275 
276 Raad van Samenwerking Noord-Hol land-Noord, Alkmaar 
277 Commissie Zeehavenoverleg, 's-Gravenhage 
278 Stuurgroep Ruimteli jke Ordening en Volkshuisvesting Twente, Hengelo (O) 
279 
280 lndustrie- und Handelskammern Rhein-Maas zu. Kamers van Koop-

handel en Fabrieken Rijn-Maas te Duisberg, Krefeld, N i jmegen, Roer-
mond , en Venlo, Neuss 

281 Stadsgewest Ni jmegen, Ni jmegen 
282 
283 Stadsgewest Waalwi jk, Waalwi jk 
284 Euregio, Kommunalgemeinschaf t Rhein-Ems, Sticht ing Streekbelan-

gen Oost Gelderland, Belangengemeenschap Twente-Oost Gelder-
land, Enschede 

285 Gemeente Dordrecht 
296 Gemeente Eibergen 
287 Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Friesland, Leeuwarden 
288 Gemeente Dronten 
289 Zuid-West-Friesland, Samenwerkingsorgaan, Sneek 
290 Interprovinciaal Overleg voor Verkeer en Vervoer, Interprovinciaal 

Overleg voor de Ruimteli jke Ordening, 's-Hertogenbosch 
291 Politieke Partij Radicalen, Aksie Centrum afd. Uden, Uden 
292 Gemeente Berkhout 
293 Gemeente Scheemda 
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BIJLAGE II Overzicht hoofdwegennet 

A1 (RW 1) Amsterdam (rijksweg 10)-'t Gooi-Amersfoort-Apeldoorn-Twente-
Duitsegrens 
A2 (RW 2) Amsterdam (rijksweg 10)-Utrecht-'s-Hertogenbosch 
A2 (RW 2)-'s-Hertogenbosch-Eindhoven (rijksweg 58) 
A2 (RW 69) Westelijk deel van de ruit om Eindhoven 
A2 (RW 75) Eindhoven (rijksweg 67)-Weert-Maastricht-Belgische grens 
A3 (RW 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 Doncktun-
nel)-Papendrecht (rijksweg 15) 
A3 Rondweg Dordrecht 
A4 Amsterdam (rijksweg 10)-Leiden-Den Haag (rijksweg 19) 
A4 (RW 19) Den Haag (rijksweg 4)-Schiedam (rijksweg 20) 
A4 (RW 19) Schiedam (rijksweg 20)-Dinteloord (rijksweg 59) 
A4 (RW 19) Dinteloord (rijksweg 59)-Bergen op Zoom-Belgische grens 
A6 (RW 6) Amsterdam (rijksweg 2)-Muiden (rijksweg 1) 
A6 (RW 6) Muiden (rijksweg 1)-Almere-Lelystad-Emmeloord (rijksweg 50) 
A7 (RW 7) Amsterdam (rijksweg 10)-Purmerend-Hoorn-Afsluitdijk (rijksweg 
9) 
A7 (RW 9) Den Oever (rijksweg 7)-Zurich (rijksweg 43) 
A7 (RW 43) Zurich-Sneek-Heerenveen-Drachten-Groningen (rijksweg 42) 
A7 (RW 42) Groningen (rijksweg 43)-Hoogezand-Winschoten-Duitse grens 
A8 (RW 8) Amsterdam (rijksweg 10)-Zaanstad-Beverwijk (rijksweg 9) 
A9 (RW 6,9) Amsterdam (rijksweg 2)-Amstelveen-Haarlem-IJmond-Alk-
maar 
A9 oostelijke randweg Alkmaar 
A9 (RW 9) Alkmaar-Den Helder-Den Oever (rijksweg 7) 
A10 (RW 10) Ringweg Amsterdam 
A11 (RW 11) Leiden (rijksweg 44)-Alphen a/d Rijn-Bodegraven (rijksweg 12) 
A12 (RW 12) Den Haag (rijksweg 4)-Utrecht-Arnhem-Duitsland 
A13 (RW 13) Den Haag (rijksweg 4)-Rotterdam (rijksweg 20) 
A15 (RW 21) Rozenburg (rijksweg 57)-Rotterdam-oost (rijksweg 16) 
A15 (RW 15) Rotterdam (rijksweg 16)-Gorkum-Nijmegen/Arnhem-Ressen 
A15 (RW 15) Ressen-Achterhoek-Twente (rijksweg 35) 
A16 (RW 14) Den Haag (rijksweg 44)-Rotterdam (rijksweg 20) 
A16 (RW 16) Rotterdam (rijksweg 20)-Dordrecht-Breda-Belgische grens 
A17 (RW 17) Moerdijk (rijksweg 16)-Roosendaal 
A20 Hoek van Holland-Westerlee 
A20 (RW 20) Westerlee-Rotterdam-Gouda (rijksweg 12) 
A21 (RW 16) Haarlem (rijksweg 6)-Leiden (rijksweg 44) 
A22 (RW 16) Beverwijk (rijksweg 9)-tunnel onder het Noordzeekanaal (rijks-
weg 6) 
A23 Alkmaar (rijksweg 9)-Hoorn (rijksweg 7) onderdeel van de zgn. West-
Frisiaweg 
A24 (RW 24) Rozenburg (doorgetrokken rijksweg 21) Blankenburgtunnel-
Vlaardingen-Nieuwerkerka/d IJssel (rijksweg 20) 
A26 Tunnel onder Noordzeekanaal tussen rijksweg 16 en rijksweg 10 
A27 (RW 27) Breda (rijksweg 58)-Utrecht (rijksweg 12) 
A27 (RW 27) Utrecht (rijksweg 12)-Almere 
A25 Zaanstad (rijksweg 8)-Purmerend (rijksweg 7) 
A28 (RW 28) Utrecht (rijksweg 27)-Amersfoort 
A28 (RW 28,32) Amersfoort-Zwolle-Meppel 
A28 (RW 37) Meppel (rijksweg 32)-Hoogeveen (rijksweg 36) 
A28 (RW 36) Hoogeveen (rijksweg 37)-Assen-Groningen 
A29 (RW 29) Rotterdam (rijksweg 21 )-Klaaswaal 
A30 Ede (rijksweg 12)-Barneveld (rijksweg 1) 
A30 Barneveld (rijksweg 1)-Nijkerk-Almere (rijksweg 27) 
A32 (RW 32) Leeuwarden-Heerenveen (rijksweg 43) 
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A32 (RW 32) Heerenveen (rijksweg 43)-Meppel (rijksweg 37) 
A33 Eemsmond-Zuidbroek (rijksweg 42) 
A33 (RW 33) Zuidbroek (rijksweg 42)-Assen (rijksweg 36) 
A34 (RW 34) De Punt (rijksweg 36)-Holsloot (doorgetrokken rijksweg 37) 
A35 (RW 35) Zwolle (rijksweg 28)-Raalte-Nijverdal-Almelo 
A35 (RW 35) Almelo-Hengelo-Enschede-Duitsland 
A37 Hoogeveen (rijksweg 36)-Holsloot (rijksweg 34)-Duitse grens 
A38 (RW 21) Ten Doncktunnel met aansluitende wegvakken 
A39 (RW 15) Wegverbinding tussen rijkswegen 29 en 16 
A41 (RW 41) Groningen (rijksweg 43)-Appingedam (rijksweg 33) 
A42 (RW 9) Zurich (rijksweg 43)-Leeuwarden (incl. westelijke randweg om 
Leeuwarden tot rijksweg 32) 
A42 Leeuwarden (rijksweg 32)-Drachten (rijksweg 43) 
A44 (RW 44) Burgerveen (rijksweg 4)-Leiden-Wassenaar Den Haag (rijks-
weg 14) 
A48 (RW 48, 47, 32) Arnhem (rijksweg 12)-Dieren-Zutphen-Deventer (rijks-
weg 1) 
A48 Deventer-Raalte (rijksweg 35)-Ommen-Dedemsvaart-Hoogeveen 
(rijksweg 37) 
A50 (RW 50) Joure (rijksweg 43)-Emmeloord-Kampen-Zwolle (rijksweg 28) 
A50 (RW 50) Zwolle (rijksweg 28)-Epe-Apeldoorn-Arnhem (rijksweg 12) 
A50 (RW 75) Arnhem (rijksweg 12)-agglomeratie Nijmegen-Ravenstein-
Oss (rijksweg 55) 
A50 (RW 75) Oss (rijksweg 55)-Veghel-Eindhoven (rijksweg 58) 
A50 (RW 75) Oostelijk deel van de wegenruit om Eindhoven (gelegen tussen 
de rijkswegen 58 en 67) 
A54 (RW 20) Den Haag (rijksweg 19)-Westerlee 
A57 Rozenburg (Europaweg)-Voorne (Brielle) 
A 57 (RW 57) Voorne-Goedereede-Schouwen-Noord-Beveland-Walcheren 
(rijksweg 58) 
A58 (RW 58) Belgische grens-Sluis-Breskens (veerhaven) 
A58 (RW 58) Breskens (veerhaven)-Vlissingen-Goes-Bergen op Zoom (rijks-
weg 19) 
A58 (RW 17) Bergen op Zoom-Roosendaal 
A58 Roosendaal-Breda 
A58 (RW 58) Breda (rijksweg 16)-Tilburg-Eindhoven (rijksweg 75) 
A59 (RW 18) Serooskerke (rijksweg 57)-Zierikzee 
A59 (RW 18) Zierikzee-Goeree-Overflakkee-Hellegatsplein (rijksweg 19) 
A59 Maasroute: Dinteloord (rijksweg 19)-Zevenbergen-Raamsdonksveer-
Waalwijk-'s-Hertogenbosch (rijksweg 2) 
A59 's-Hertogenbosch (rijksweg 2)-Oss (rijksweg 75) 
A59 Oss (rijksweg 75)-Grave-Cuijk (rijksweg 73) 
A60 (RW 60) Kruiningen (rijksweg 58)-veerhaven Kruiningen 
A60 (RW 60) Veerhaven Perkpolder-Terhole-Hulst-Belgische grens 
A61 (RW 61) Schoondijke (rijksweg 58)-Hoek-Terneuzen-Terhole (rijksweg 60) 
A65 (RW 65) Tilburg (rijksweg 58)-'s-Hertogenbosch (rijksweg 2) 
A67 (RW 67) Belgische grens-Eindhoven-Venlo-Duitse grens 
A69 (RW 69) Eindhoven (rijksweg 67)-Valkenswaard-Belgische grens 
A73 (RW 73) Maasbracht (rijksweg 75)-Roermond-Venlo-Boxmeer-Nijme-
gen (rijksweg 75) 
A76 (RW 76) Belgische grens-Geleen-Heerlen-Duitse grens 
A77 (RW 77) Boxmeer (rijksweg 73)-Duitse grens 
A79 Maastricht (rijksweg 75)-Heerlen (rijksweg 76) 

De secretaris, 
drs. J. Tegelaar 
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