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Raad van de Waterstaat

Aan de Minister van Verkeer en Waterstaat
Onderwerp: Structuurschema Verkeer en Vervoer
De Raad van de Waterstaat doet U bijgaand toekomen een rapport dd. 26
juni 1978 van de Commissie van Overleg voorde Wegen inzake het structuurschema Verkeer en Vervoer. Bij brief van 16 maart 1977, kenmerk
STVV/77-30, deed U mede namens Uw ambtgenoot van Volkshuisvesting en
Ruimtelijke Ordening de Raad dit structuurschema toekomen met het verzoek hierover te adviseren in een gezamenlijke procedure met de Raad van
Advies voor de Ruimtelijke Ordening.
De Raad merkt bij dit rapport nog het volgende op.
Naar de mening van de Raad dient klaarheid te worden gebracht omtrent
de vraag wie in welk opzicht door het structuurschema en in het bijzonder
door de planologische kernbeslissing wordt gebonden.
Voorts wil de Raad waarschuwen tegen het gevaar dat het noodgedwongen behandelen van de verschillende soorten van verkeer en vervoer in afzonderlijke structuurschema's zoals het onderhavige, het structuurschema
vaarwegen en het structuurschema buisleidingen ertoe kan leiden dat de
verschillende vormen van verkeer en vervoer te geïsoleerd worden gezien.
Het lijkt dan ook gewenst na het tot stand komen van de verschillende structuurschema's pogingen in het werk te stellen om tot een zekere integratie te
komen.
De Raad realiseert zich overigens dat een dergelijke integrale benadering
van het vraagstuk verkeer en vervoer slechts van relatieve betekenis kan zijn.
Het verkeers- en vervoerbeleid is immers een afgeleide van het beleid met
betrekking tot tal van andere maatschappelijke activiteiten, zoals het verstedelijkingsbeleid, het beleid ten aanzien van wonen, werken, recreatie etc. Iedere wijziging in een bepaald facet of sector van het maatschappelijk gebeuren heeft belangrijke consequenties op andere terreinen van het maatschappelijk leven, zo ook dikwijls op het verkeers- en vervoergebeuren. Slechts
door alles met alles te integreren zou een duidelijk beeld kunnen worden
verkregen. Dit is evenwel niet uitvoerbaar.
De aantekeningen van de Commissie bij het hoofdwegennet (blz. 66 e.v.
van het rapport) heeft de Raad nog aanleiding gegeven het volgende op te
merken:
De A3 ten oosten van Rotterdam is nog geen onderwerp van advisering
geweest door de Raad. Ook dit deel van de A3 kan in verband met de reeds
plaatsvindende bebouwing de nodige problemen met zich brengen.
Voor wat de A4 betreft oordeelt de Raad het van belang dat het zuidelijk
deel van de zgn. Zoomweg omstreeks 1985 gereed is, omdat anders het gevaar bestaat dat de secundaire weg, die over de Oesterdam wordt aangelegd, als sluipweg zal worden gebruikt.
De Raad stemt overigens geheel in met het rapport van de Commissie van
Overleg voor de Wegen en adviseert U dienovereenkomstig.
De Raad van de Waterstaat,
ir. M. A. Geuze, Ondervoorzitter
mr. T. van Veen, Secretaris
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Raad van de Waterstaat
RAAD VAN DE WATERSTAAT
COMMISSIE VAN OVERLEG VOOR DE WEGEN

Aan de Raad van de Waterstaat
Onderwerp: Structuurschema Verkeer en Vervoer
I. INLEIDING
1. Adviesaanvrage
Bij brief van 16 maart 1977, kenmerk STVV/77-30 deed de Ministervan
Verkeer en Waterstaat de Raad van de Waterstaat het structuurschema Verkeer en Vervoer, deel a: beleidsvoornemen toekomen. Mede namens zijn
collega van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening verzocht de Minister
de Raad in een gezamenlijke procedure met de Raad van advies voor de
Ruimtelijke Ordening hierover te adviseren.
2. Procedure
Het structuurschema Verkeer en Vervoer bevat de voornemens van de regering inzake het lange-termijnbeleid voor verkeer en vervoer over de weg
en de rail en in het bijzonder de ruimtelijke uitwerking daarvan. Het doorloopt de procedure voor de planologische kernbeslissing geschetst in de Nota over de openbaarheid bij de voorbereiding van het ruimtelijk beleid
(Tweede Kamer, zitting 1972 - 12 006, nrs. 1-3).
De gang van zaken met het structuurschema Verkeer en Vervoer is als
volgt geweest.
Het beleidsvoornemen is op 15 maart 1977 als deel a van de planologische
kernbeslissing gepubliceerd. Daarna kreeg de samenleving de gelegenheid
haar mening ter zake te geven. Daartoe heeft het structuurschema gedurende 3 maanden ter visie gelegen op de gemeentesecretarieën, openbare bibliotheken, Kamers van Koophandel en provinciehuizen. Daarnaast was het
schema gedurende de periode van televisielegging tegen een gereduceerde
prijs (f 18) te koop bij de Staatsuitgeverij en de boekhandel. Voorts is een
voorlichtingsbrochure «Verkeer en Vervoer in Nederland» samengesteld,
waarvan er op aanvraag zo'n 15 000 stuks gratis zijn verspreid. Bovendien
zijn in alle provinciehoofdsteden voorlichtingsavonden gehouden. 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 structuurschema Verkeer en Vervoer insturen aan de Minister van Verkeer en Watersstaat. Deze zijn vervolgens in handen gesteld van twee vaste adviescolleges
van de regering, te weten de Raad van de Waterstaat en de Raad van Advies
voor de Ruimtelijke Ordening, onder de afspraak om diegenen die zich daartoe hebben aangemeld, 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 hoorzittingen te Zwolle, 's-Gravenhage, Amsterdam, Eindhoven en Utrecht 79 zijn toegelicht. Daarnaast is éénmaal een standpunt naar aanleiding van het beleidsvoornemen gegeven zonder voorafgaande schriftelijke reactie. Alleen
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de hoorzitting te Eindhoven was 's avonds, de andere vonden zowel 's middags als 's avonds plaats.
Van deze reacties en toelichtingen is, in samenwerking met IKON Beleidsconsulenten BV te Amsterdam, een analytisch overzicht gemaakt op basis
waarvan een rapport «Hoofdlijnen uit de inspraak» is opgesteld (gepubliceerd als deel b). Op deze wijze is het inspraakmateriaal goed toegankelijk
gemaakt voor ieder, die met de verdere vaststellingsprocedure van het
structuurschema Verkeer en Vervoer te maken heeft.
Vervolgens zijn de verslagen van de hoorzittingen, het analytisch overzicht en het rapport Hoofdlijnen uit de inspraak toegezonden aan de Ministers van Verkeer en Waterstaat en van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening en aan de betreffende bijzondere Kamercommissie. De genoemde gegevens liggen verder gedurende de procedure ter inzage bij de secretariaten
van de beide adviesraden.
Naast de vooromschreven inspraakprocedure wordt door de betrokken
bewindslieden ook nog bestuurlijk overleg gepleegd met instanties zoals
provincies, grote gemeenten en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. In verband met de lange duur van de kabinetsformatie kon het in november 1977 geplande overleg niet doorgaan. De procedure is dientengevolge ongeveer een half jaar vertraagd, hetgeen ook de adviesraden wat
meer tijd heeft gegeven voor het uitbrengen van hun advies 61 .
De Commissie van Overleg voor de Wegen heeft de Raad van de Waterstaat terzijde gestaan bij het uitbrengen van zijn advies. Deze Commissie
heeft de Raad inzake het beleidsvoornemen Verkeer en Vervoer gerapporteerd. Het advies van de Raad van de Waterstaat en het rapport van de Commissie van Overleg voor de Wegen worden te zamen met het advies van de
Raad van Advies voor de Ruimtelijke Ordening gepubliceerd als deel c van
de planologische kernbeslissing.
Ten slotte zal de definitieve regeringsbeslissing als deel d van de planologische kernbeslissing inzake het structuurschema Verkeer en Vervoer aan de
Tweede Kamer der Staten-Generaal worden aangeboden, zodat deze in het
Parlement ter discussie kan worden gesteld.
3. De gezamenlijke procedure van de twee betrokken adviesraden

61

Art. 2a van het ontwerp van wet tot wijziging
van de Wet Ruimtelijke Ordening bepaalt in lid
4 dat van de uitkomsten van het bestuurlijk
overleg een rapport wordt opgemaakt.

Zoals hiervoor onder punt 1.1 Adviesaanvrage reeds is aangehaald, dienen
de Raad van de Waterstaat en de Raad van Advies voor de Ruimtelijke Ordening in een gezamenlijke procedure over het beleidsvoornemen inzake Verkeer en Vervoer te adviseren.
De Nota de Openbaarheid bij de Voorbereiding van het Ruimtelijk Beleid
(Tweede Kamer, zitting 1972 - 12 006, nrs. 1-3) kentzo'n gezamenlijke procedure niet. Deze noemt slechts de zgn. aanvullende en zelfstandige procedure.
De aanvullende procedure voor planologische kernbeslissingen zal worden toegepast, voor zover voor de in het geding zijnde beslissing reeds een
regeling geldt, die aan de in deze nota genoemde algemene kenmerken van
interdepartementaal overleg, bestuurlijk overleg met lagere overheden en
openbaarheid en inspraak voldoet. Het in de bestaande procedure gegeven
adviesorgaan, zo stelt de nota letterlijk, brengt advies uit, draagt zorg voor
de behandeling van de ingekomen meningsuitingen en houdt, zo nodig,
hoorzittingen. Zijn advies is openbaar. De Raad van Advies voor de Ruimtelijke Ordening is bevoegd advies uit te brengen over de ruimtelijke aspecten
van het beleidsvoornemen. Het uit de hierboven genoemde hoorzittingen
voortkomende materiaal komt ter beschikking van de raad. Het structuurschema Vaarwegen doorloopt thans deze procedure. De zelfstandige procedure voor planologische kernbeslissingen zal worden toegepast voor zover
voor de in het geding zijnde beslissing niet reeds een regeling geldt, die aan
de in deze nota genoemde algemene kenmerken voldoet. Aan de Raad van
Advies voor de Ruimtelijke Ordening wordt gevraagd over het gepubliceerde beleidsvoornemen advies uit te brengen. De Raad krijgt de beschikking
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over de binnengekomen schriftelijke meningsuitingen en zal in de gelegenheid zijn openbare hoorzittingen te houden. Het advies van de raad is openbaar.
Het onlangs bij het Parlement ingediende ontwerp tot wijziging van de
Wet op de Ruimtelijke Ordening, waarin de procedure voor planologische
kernbeslissingen wettelijk wordt geregeld (art. 2a), geeft slechts algemene
formele regels; aanknopingspunten voor een beantwoording van de vraag
wat nu onder een gezamenlijke procedure kan worden verstaan, biedt dit
dus niet.
Nu noch de desbetreffende nota noch de toekomstige wettelijke regeling
van de planologische kernbeslissingen over dit punt uitsluitsel geven, hebben de beide raden gepoogd in overleg aan het adviseren in een gezamenlijke procedure inhoud te geven. Naar het oordeel van de Commissie kan ter
zake een procedurele en een inhoudelijke kant worden onderscheiden.
In de eerste plaats heeft de gezamenlijke procedure vorm gekregen in het
gemeenschappelijk optrekken van beide raden betreffende de procedurele
aspecten zoals de organisatie van de inspraak, de analyse van de reacties en
het houden van hoorzittingen. Op deze wijze zijn doublures voorkomen en
kon tijd en mankracht worden bespaard.
In de tweede plaats is bezien of tot een inhoudelijke taakverdeling en onderlinge afstemming kon worden gekomen. Zo is overwogen of een vorm
van complementair adviseren mogelijk is in die zin, dat daar waar de ene
raad accent legt op een hem in het bijzonder regarderend onderdeel, de andere raad zich terughoudend zal opstellen. De vraag is in dit verband gerezen of er voldoende duidelijke criteria zijn voor de afbakening van de door
beide raden te bestrijken terreinen. Hieromtrent nog het navolgende.
De Raad van de Waterstaat vindt zijn grondslag in artikel 5a van de Waterstaatswet 1900. Zijn taak is daarin als volgt omschreven:«
van advies te
dienen met betrekking tot het Rijkswaterstaatsbestuur
» De vorenaangehaalde taakstelling dateert uit 1950. Sindsdien is de visie op het werkterrein
van Verkeer en Waterstaat aanzienlijk geëvolueerd. Werd aanvankelijk de
taak van de Rijkswaterstaat veel meer als een duidelijk te onderscheiden arbeidsveld gezien, in de loop van de jaren zeventig wordt in het algemeen gesproken het «droge» deel van de waterstaatsactiviteit steeds meer als een
geïntegreerd onderdeel van het verkeers- en vervoersaspect beschouwd.
Onder meer zijn de twaalf programmapunten «integratie verkeer en vervoer» van de toenmalige Minister van Verkeer en Waterstaat (Handelingen
Tweede Kamer 1972-1973, blz. 924) een duidelijke neerslag van deze ontwikkeling. Programmapunt 2 is hierbij in het bijzonder van belang: «De beslissingen met betrekking tot de verkeers- en vervoervoorzieningen worden genomen in één beleidskader en gebaseerd op één geheel van doelstellingen,
welke zijn gericht op een maatschappelijk optimale afwikkeling van het verkeer en vervoer.» Deze ontwikkeling heeft in de afgelopen jaren ook consequenties meegebracht voor het adviesterrein van de Raad van de Waterstaat
(zie bij voorbeeld de opzet van de wegtrancénota's en de adviesaanvrage AImerespoorlijn) en voor de samenstelling van de Raad en zijn Commissie van
Overleg voor de Wegen.
De benadering van het verkeers- en vervoergebeuren in het kader van de
Raad van de Waterstaat kan daarbij niet ophouden bij de specifieke deeltaken die in de eerste plaats door de Rijkswaterstaat worden behartigd, net zo
min als de optiek van de waterstaat zich kan beperken tot bij voorbeeld het
wegverkeer. Een geïntegreerd verkeers- en vervoersysteem gaat immers uit
van een onderlinge samenhang van alle deelterreinen van de mobiliteit,
waarbij elk deelterrein aanvullend is ten opzichte van andere onderdelen.
Hiermee is een ontwikkeling in gang gezet, waarbij de materiële taak van de
Raad van de Waterstaat tendeert naar die van een adviescollege voor èn zaken op het gebied van de natte waterstaat èn de sector verkeer en vervoer.
In het vorenstaande heeft de Commissie voldoende aanknopingspunten
kunnen vinden om haar invalshoek bij de bestudering van het structuurschema meer sectormatig (verkeer en vervoer) te kiezen. Zij acht daar nog te-
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meer reden voor, nu dit structuurschema voor een belangrijk deel bestaat uit
de formulering van een stuk sectorbeleid, naast een schets van de ruimtelijke gevolgen van het lange-termijnbeleid. Waar de regering van mening
mocht zijn dat deze opstelling juist is en dat complementair hierop andere
advisering in dit opzicht terughoudend dient te zijn, dan verdient het aanbeveling hieromtrent duidelijkheid te verschaffen.
4. De inspraak
De inspraakgegevens worden op een voor de Raad van de Waterstaat
gebruikelijke wijze in dit rapport verwerkt. Niet alleen is, zoals onder 2 «Procedure» reeds genoemd, een analytisch overzicht van de ontvangen meningsuitingen opgesteld en op basis daarvan een goed toegankelijk rapport
«Hoofdlijnen uit de inspraak», maar ook wordt in het rapport van deConv
missie systematisch en uitdrukkelijk op de inspraakresultaten ingegaan. Op
deze wijze kan worden bereikt dat de betrokken bewindslieden het inspraakmateriaal ook als zodanig kunnen bezien en in hun eindbeslissing meewegen.
Daarnaast wordt door de overweging van de inspraak door de Raad reeds
in adviserende zin een oordeel daaromtrent gegeven. Dit heeft des te meer
betekenis nu het advies openbaar is. Belanghebbenden kunnen - zo daar behoefte aan blijkt te bestaan - in een stadium, waarin de definitieve beslissing
nog niet is genomen, bepaalde aspecten nog eens nader belichten.
5. Indeling rapport
Na dit eerste hoofdstuk met een aantal inleidende paragrafen, wordt in
hoofdstuk II de aard en de plaats van het structuurschema Verkeer en Vervoer in het beleid beschouwd. In hoofdstuk III komt de grondslag van het beleid aan de orde, in hoofdstuk IV de hoofddoelstelling en de uitwerking daarvan en in hoofdstuk V de planologische kernbeslissing. Hoofdstuk VI zal tenslotte worden gevormd door een samenvatting van het voorafgaande.

II. DE AARD EN PLAATS VAN HET STRUCTUURSCHEMA VERKEER EN
VERVOER IN DE BELEIDSVORMING
1. Inleiding
Met een inhoudelijke beschouwing over het structuurschema hangt nauw
samen de visie, die men heeft op dat wat een structuurschema moet zijn en
welke zijn plaats is in het totale beleidsvormingsproces. Zoals hieronder zal
blijken kan men het enerzijds zien als een soort beleidsprogramma (mening
Raad van Advies voor de Ruimtelijke Ordening, in het vervolg aan te duiden
als RARO) en anderzijds als een indicatief planningsinstrument voor de lange termijn (standpunt regering naar aanleiding van de Oriënteringsnota en
het structuurschema Drink- en Industriewatervoorziening). Ook zijn tussenvormen denkbaar.
De bepaling van een standpunt over de aard en de plaats van het structuurschema Verkeer en Vervoer in het beleidsvormingsproces dient dan ook
vooraf te gaan aan een oordeel over de inhoudelijke kant van de beleidsvoornemens.
2. Het regeringsstandpunt
In par. 1.2. «Strekking en kenmerken van het structuurschema» wordt de
omschrijving van een structuurschema uit de Oriënteringsnota aangehaald:
het is «een nota met kaarten over het te voeren lange-termijnbeleid ten aanzien van bepaalde voorzieningen, die relevant zijn voor het ruimtelijk beleid
en waarvoor het Rijk in belangrijke mate verantwoordelijkheid draagt». De
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oriënteringsnota voegt op blz. 71/72 nog aan deze passage toe: «In hetstructuurschema worden in globale zin, bewust van de vele onzekerheden daarbij, voor de lange termijn (25 a 30 jaar) de te verwachten aard en omvang
van de desbetreffende voorzieningen aangegeven. Het structuurschema is
een beleidsinstrument van procesmatig karakter, waarin de relatie tussen de
beleidsdoeleinden, de ruimtelijke en financiële consequenties daarvan en de
daartoe te nemen beleidsmaatregelen is weergegeven. Karakteristiek is
daarbij de mogelijkheid van terugkoppeling, zowel binnen de eigen sector
als via de doelstellingen van het algemeen overheidsbeleid naar de overige
sectoren en de mogelijkheid van regelmatige aanpassing, bij voorbeeld ten
gevolge van verandering van groeiverwachtingen, van taakstelling of van
maatschappij-opvattingen. In verband daarmee is regelmatige herziening en
bijstelling, bij voorbeeld ééns in de vijf jaar, noodzakelijk».
Inde regeringsbeslissing inzake de Oriënteringsnota (deel 1c) wordende
opmerkingen die in de inspraak- en overlegprocedure naar aanleiding van
de status en het karakter van structuurschema's zijn gemaakt, als volgt samengevat (blz. 30 en 31): «In de reacties klinkt vrees door voor een te sectorale aanpak, voor een onevenwichtige belangenafweging bij de opeenvolgende structuurschema's en voor een centralistische aanpak, waardoor de
integratie met streek-, structuur en bestemmingsplannen in gevaar zou komen.
Daarnaast worden vraagtekens gezet bij het karakter van de structuurschema's met name voor wat betreft de bindende kracht ervan
Naar het oordeel van de RARO zouden de structuurschema's als instrument
moeten kunnen dienen voor een begrenzing van de groei door met taakstellende prognoses te werken».
De Regering stelt in reactie hierop dat «zij zich ten volle bewust is van de
problemen welke zich bij het opstellen van structuurschema's voordoen, ten
einde te waarborgen dat de inpassing van deze schema's in de totale ruimtelijke planning tot stand komt. De denkbeelden welke in de Oriënteringsnota
hieromtrent zijn ontvouwd zullen verder worden ontwikkeld, mede aan de
hand van ervaringen welke met de eerste structuurschema's (onder meer
Verkeer en Vervoer) worden opgedaan. Het streven is erop gericht de structuurschema's een zodanige functie te geven dat zij, als instrument van sectorplanning, mogelijkheden bieden voor de onderlinge afstemming van sectorplanning en ruimtelijke facetplanning in een vroeg stadium. De structuurschema's staan daarmee als het ware op het kruispunt van sectorplanning
en ruimtelijke facetplanning».
Op blz. 58 van de regeringsbeslissing Oriënteringsnota wordt het nog
eens als volgt beschreven: «Een structuurschema heeft betrekking op de
lange-termijnontwikkeling in een bepaalde sector van overheidsbeleid met
belangrijke ruimtelijke consequenties (zoals verkeer en vervoer, zeehavens,
landinrichting, waterhuishouding, enz.) en behandelt met name de ruimtelijke voorzieningen, die op grond van dat sectorbeleid worden vereist. Het
structuurschema is derhalve een instrument van sectorplanning, maar biedt
door zijn oriëntatie op de ruimtelijke aspecten van het sectorbeleid tevens in
een vroeg stadium de mogelijkheid van onderlinge afstemming van sectorplanning en ruimtelijke facetplanning».
In paragraaf 4.3.1 van het Structuurschema Verkeer en Vervoer worden de
aard en de plaats van dit schema zoals de regering deze ziet nog eens concreet als volgt aangegeven. Het structuurschema geeft voor wat betreft de
ruimtelijk relevante aspecten van het verkeers- en vervoerbeleid, in het bijzonder ook met betrekking tot de infrastructuur op nationaal niveau, een globaal beleid voor de lange termijn (tot het jaar 2000); het schetst een beeld
van de toekomstige ruimtelijke structuur van het land- en spoorwegennet en
verkent in globale zin de daaruit voortvloeiende ruimtelijke consequenties.
De in het schema aangegeven toevoegingen aan het rail- en het hoofdwegennet zijn globaal op hun ruimtelijke realiseerbaarheid getoetst op basis
van een plaatsaanduiding, die in dit stadium van het planningsproces eveneens globaal is. Het structuurschema is voor zover het aanleg van nieuwe in-
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frastructuur betreft limitatief van aard, in die zin dat geheel nieuwe infrastructurele voorzieningen van enige importantie alleen aan de orde kunnen
komen na herziening van het structuurschema. De verbindingen welke in het
overzicht in dit structuurschema zijn opgenomen, komen eerst voor realisering in aanmerking, nadat een nadere belangenafweging heeft plaatsgevonden: in zoverre is het structuurschema indicatief van aard. De in het structuurschema genoemde verbindingen zullen niet alle dezelfde mate van
hardheid qua timing, urgentie en plaatsbepaling kennen. Deze hardheid bepaalt de beleidsruimte voor de provinciale besturen bij de uitwerking in
streekplankader in belangrijke mate; wanneer de hardheid van een project
volledig is kan de noodzaak van dat project niet meer ter discussie worden
gesteld.
3. De visie van de RARO
De RARO heeft zich reeds verschillende malen uitgesproken over de status
en de inhoud, die structuurschema's naar zijn mening behoren te hebben.
Meer in het algemeen deed deze Raad dit in zijn advies over de planologische besluitvorming op rijksniveau van 12 juli 1976.
Daarin stelt de RARO onder meer dat het feit dat een structuurschema als
een middel tot het voeren van het lange-termijnbeleid moet worden beschouwd, de vereniging met een functie ten behoeve van het korte en middellange-termijnbeleid niet uitsluit. Voor de periode tot aan de eerstvolgende herziening zullen naar de mening van de RARO de schema's moeten aangeven ten aanzien van welke projecten nadere uitwerkingsplannen zullen
volgen.
De RARO onderscheidt een kwalitatief en een kwantitatief aspect aan
structuurschema's, waarbij hij zich vooral richt op de uitwerking van structuurschema's langs de planologische lijn (streekplan, bestemmingsplan en
eventueel aanwijzing) en daarbij streeft naar een verdergaande integratie
met het sectorbeleid dan de regering voor ogen staat. Het kwantitatieve aspect komt vooral naar voren in de relatie tussen de prognose van de toekomstige behoefte in een sector en de raming van het beslag op de ruimte,
voortvloeiende uit het voldoen aan die behoefte. In zijn advies over de
Oriënteringsnota heeft de RARO ervoor gepleit «de structuurschema's mede
te hanteren als instrumenten voor een begrenzing van de groei, door aan te
geven welke infrastructuur noodzakelijk is in verband met de gekozen taakstelling ten aanzien van de mate, waarin aan de verwachte behoeften zal
kunnen worden voldaan».
Het kwalitatieve aspect van het structuurschema vindt, zo meent de RARO,
zijn neerslag in normen. Deze normen dienen tot optimalisering van te verwachten positieve effecten van geplande projecten en tot het tegengaan van
te verwachten negatieve effecten. Om die reden zal elk structuurschema
moeten ingaan op effecten, die de daarin opgenomen projecten zullen hebben op de ontwikkeling van het gebied, waarin zijn een plaats zullen vinden.
In het structuurschema zullen beleidsnormen geformuleerd moeten worden, die bij de hantering van sectorale bevoegdheden (bevoegdheden ter
uitvoering van eigen werken, goedkeurings-, concessie- en vergunningenbeleid, subsidies) in acht genomen moeten worden. Bij het opstellen en aanpassen van sectorale inrichtings- en beheerswetten zal dan ook met dit aspect rekening gehouden moeten worden. Aldus nog steeds de RARO.
Een verdergaande integratie tussen facet- en sectorbeleid wil de RARO bevorderen door te pleiten voor het opnemen van ruimtelijk relevante aspecten van het sectorale middellange-termijnplan in het structuurschema. De
wederzijdse afstemming van facet- en sectorbeleid op het niveau van de besluitvorming ten aanzien van een bepaald project zou plaats kunnen vinden
volgens de zgn. operationele gebiedsaanwijzing (zie hieromtrent par. 5.6
van dit rapport).
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4. Inspraak
Onderde bijna driehonderd ontvangen reacties zijn er zo'n twintig, die het
structuurschema mede in beschouwing nemen als lange-termijn-beleidstuk.
Voor zover hierin op de aard en de plaats van het structuurschema wordt ingegaan, stelt men slechts in algemene termen dat het schema inhoudelijk en
instrumenteel onvoldoende aanknopingspunten biedt om een sturend beleid te voeren.
5. De visie van de Commissie
5.1. Planning algemeen
Beleid is een proces, waarin de volgende fasen kunnen worden onderscheiden:
- beleidsvoorbereiding,
- beleidsvorming,
- beleidsuitvoering en
- beleidsevaluatie.
Het continue proces van het kiezen en regelmatig evalueren van beleidsdoelstellingen en instrumenten wordt aangeduid met planning, beleidsplanning ofwel strategische planning. Mede steunend op het rapport van de
Commissie voorbereidend onderzoek toekomstige maatschappijstructuur
(1970) kan onder planning worden verstaan de wetenschappelijke beleidsvoorbereiding gericht op het bevorderen van een systematisch en consistent beleid. Het gaat hier primair om het verschaffen van de nodige inzichten, waardoor meer verantwoorde beslissingen kunnen worden genomen,
dus een verkennende en adviserende functie in de beleidsvorming. In deze
visie kan de eigen verantwoordelijkheid van planningsorganisaties, uitvoerende macht en controle daarop volledig tot haar recht komen.
Planning is voorts te onderscheiden naar tijdsduur (korte, middellange en
lange termijn), naar schaal (lokale, regionale en nationale), naar aard (indicatieve en imperatieve) en naar functie (sector, facet en integrale). Op dit laatste onderscheid dient nog nader te worden ingegaan.
Onder sectorplanning wordt verstaan de concrete programmering van
een tak van overheidsactiviteit (meestal samenvallend met een departement
of dienst van een departement), gericht op een zo soepel mogelijk verlopen
van die activiteit; voorbeelden zijn onderwijs, landbouw en verkeer en vervoer.
Bij de facetplanning staat de aandacht voor één bepaald aspect van verschillende activiteiten voorop. Een gebruikelijke onderscheiding is tegenwoordig het financieel-economische, het sociaal-culturele en het ruimtelijke
facet62. Een facet strekt zich vanuit één gezichtspunt uit over meerdere sectoren. De planning van het ruimtelijk facet heeft een grote voorsprong op die
van andere facetten. Integrale planning stelt zich ten doel om tot een synthese te komen van de verschillende vormen van sectorplanning en facetplanning op basis van een samenvattende visie van de mogelijke ontwikkeling
van de maatschappij op langere termijn. Deze vorm van planning ontbreekt
nagenoeg geheel in Nederland. De ruim drie jaar geleden ingestelde Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid probeert in deze leemte te voorzien.
5.2. De beperkingen van het structuurschema

62

De opvattingen t.a.v. de onderscheiding der
verschillende facetten zijn nog in ontwikkeling.
Hier wordt uitgegaan van de situatie ten tijde
van het tot stand komen van het structuurschema.

Hoe dient nu het structuurschema Verkeer en Vervoer te worden geplaatst
in het vorengeschetste planningskader.
Het schema is, zo meent de Commissie, een verdienstelijke poging om de
grondslagen van het verkeers- en vervoerbeleid voor de lange termijn te geven, met name de doelstellingen waarop het beleid wordt gericht, de richtlij-
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nen die worden gehanteerd bij de uitwerking en de vorm die dit beleid in
hoofdlijnen aanneemt. Het schetst voorts een beeld van de toekomstige
ruimtelijke structuur van het hoofd- en spoorwegennet. Zeer duidelijk blijkt
hieruit dat het structuurschema op het kruispunt van de sector verkeer en
vervoer en van het ruimtelijk facet staat.
Afgezet evenwel tegen het in § 5.1 weergegeven planningskader springen
dadelijk de tekortkomingen in het oog. Het structuurschema formuleert het
sectorbeleid, met het oog gericht op de ruimtelijke implicaties daarvan. Het
financieel-economische en het sociaal-culturele facet komen hierin onvoldoende tot uitdrukking. Een sectorale beleidsnota verkeer en vervoer zou
hierin kunnen voorzien. Hoewel op zich de presentatie van zo'n algemene
beleidsvisie gewenst lijkt, heeft dit gezien de grote hoeveelheid bestaande
en geplande nota's echter geen hoge prioriteit. Voorts zou nog afstemming
van de beleidsnota moeten plaatsvinden op het totale regeringsbeleid,
waartoe men zonder eerst een groot aantal andere nota's te produceren, niet
in staat zal zijn. De Commissie merkt in dit verband nog op dat de genoemde
onvolkomenheden aan alle tot op heden verschenen structuurschema's kleven. Dit is evenwel het gevolg van het feit dat het stelsel van structuurschema's nog in de aanloopfase verkeert.
Alhoewel de wenselijkheid van meer nota's met kracht van argument kan
worden bepleit, is de Commissie daar thans geen voorstandster van. Gelet
op het feit dat ruimte een schaars goed is en dat tegenstrijdige belangen in
toenemende mate claims op het grondgebruik leggen, acht de Commissie
het een goede zaak dat de ruimtelijke planning in het kader van de 3e Nota
Ruimtelijke Ordening grondig ter hand is genomen. Ten gevolge hiervan is
de voorsprong die de ruimtelijke planning heeft op andere facetmatige planning wel vergroot. De aan een structuurschema in dit opzicht verbonden beperkingen zal men zich evenwel bij voortduring moeten realiseren.
Eerst op den duur zal het wellicht mogelijk zijn met minder moeite dan
thans een sectorale totaalvisie verkeer en vervoer op te stellen, die dan als
zodanig ter discussie kan staan. Het sectorelement in het structuurschema
zou daarmee dan meer een afgeleid dan een zelfstandig karakter krijgen.
Voorts merkt de Commissie ten aanzien van de relatie tussen het Structuurschema Verkeer en Vervoer en het in de vorige paragraaf geschetste planningsysteem nog op dat het SVV naar haar oordeel een beleidskader dient te
bieden. Dit kader dient in materiële zin een grens aan te geven tot waar men
met de uitvoering van het beleid binnen een bepaalde periode mag gaan. Dit
beleidskader dient voorts een stelsel van normen te bevatten, dat de procesplanning binnen de grenzen waaraan de beleidsuitvoering is gebonden
dient te bewaken. Aan deze opvatting kan een uitwerking worden gegeven
door in het structuurschema criteria te formuleren waaraan die verbindingen worden getoetst waarvan het voornemen in het middellange termijnplan i.c. het rijkswegenplan is vastgelegd om deze tot uitvoering te brengen.
Een nadere uitwerking van deze opvatting vindt plaats in de rapportering
van de Commissie over de inhoud van het SVV.
5.3 Het structuurschema als

planningsinstrument

Het structuurschema geeft naast de grondslagen van het verkeers- en vervoerbeleid voor de lange termijn, een beeld van de ruimtelijke uitwerking
daarvan in de vorm van het hoofd- en spoorwegennet. Hierin ligt naar de
mening van de Commissie de grote winst van het structuurschema; het
maakt in de eerste plaats de ruimtelijke gevolgen van een lange-termijnsectorbeleid zichtbaar en bespreekbaar en het stelt in de tweede plaats een stuk
sectorbeleid, bij het voorshands omtbreken van een ander discussiekader, in
inspraak en overleg aan de orde.
De Commissie is met de regering van mening, dat een structuurschema in
de eerste plaats een lange-termijnplanningsinstrument moet zijn. Het gaat
hier om een beleidsnota, die kan bijdragen tot de beantwoording van vragen
zoals welke grote ruimtelijke grondbehoeften er op termijn naar voren kun-
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nen komen, hoe de onderlinge verhoudingen tussen verschillende claims
liggen en welke consequenties realisering mee kan brengen. De wijze waarop dit in het Structuurschema Verkeer en Vervoer is gebeurd, kan de Commissie in zijn algemeenheid onderschrijven. Een voorbehoud maakt de
Commissie ten aanzien van het goederenvervoer (hierover meer in hoofdstuk VI §6).
Daartegenover hoort men ook wel andere geluiden. Zo wordt de mening
wel verkondigd, dat in het structuurschema meer differentiatie ten aanzien
van project- en locatiekeuzen wenselijk zou zijn dan de twee fasen die in het
schema worden onderscheiden. Daaraan zouden een verdergaande belangenafweging en een meer uitgewerkte taakstelling ten grondslag moeten
liggen. Dit zou erop neerkomen, dat - voorzichtig geformuleerd" de grenzen
tussen lange-termijn-, middellange-termijn- en korte-termijnplanning vervagen, waarvan het de vraag is of dat wenselijk is.
De Commissie van Overleg voor de Wegen is een andere mening toegedaan. Aan het in elkaar schuiven van de gedachte drie-trapsplanning kleven
belangrijke principiële en practische bezwaren. Onder verwijzing naar § 5.2
dient er nog eens op te worden gewezen, dat het structuurschema het lange-termijnsectorbeleid formuleert, met het oog in het bijzonder gericht op
de ruimtelijke consequenties daarvan. Het betekent dan ook een veronachtzaming van de beperkingen van het structuurschema, als men in dit kader
vraagt om een verdergaande belangenafweging en een meer uitgewerkte
taakstelling, die beide immers een meer algemene benadering vereisen.
Daarnaast zou het in elkaar schuiven van de planning een miskenning zijn
van het nut van gefaseerde besluitvorming in een in maatschappelijk opzicht
zo relevante sector als verkeer en vervoer. Met een gefaseerde besluitvorming kan niet alleen een goede belangenafweging worden verzekerd, maar
ook een tijdige realisering van gewenste voorzieningen. De plaats en de inbreng van lagere overheden zou voorts bij het in elkaar schuiven van de verschillende termijnplanningen wel eens in het gedrang kunnen komen, omdat de rijksoverheid dan wel erg veel in één nota moet gaan vastleggen; bij
de drie-trapsplanning is tussen de verschillende stadia steeds uitvoerig
overleg noodzakelijk. De practische problemen in de uitvoeringssfeer ten
slotte zijn legio, omdat in de verschillende stadia alle relevante projecten
met hun uiteenlopende belangen tegen elkaar moeten worden afgewogen.
Deze afweging kan dan ook niet in één enkele fase plaatsvinden.
Daarnaast wordt ook de wens gehoord om de structuurschema's veel
meer dan nu gebeurt een taakstellende functie te geven. Op deze gedachte
reageerde de regering in deel 1 c van de Oriënteringsnota (blz. 34) als volgt:
«De Raad van Advies voor de Ruimtelijke Ordening heeft ervoor gepleit de
structuurschema's mede te hanteren als instrument voor een begrenzing
van de groei door daarin taakstellende prognoses op te nemen. De regering
wil deze gedachte niet overnemen en wel om de volgende redenen. Een
structuurschema dient niet ter verwezenlijking van een zelstandig complex
van doelstellingen, maar is een hulpmiddel dat beoogt voor een bepaalde
sector tijdig de behoefte aan belangrijke infrastructuurwerken op langere
termijn en hun consequenties voor het ruimtebeslag te onderkennen. Deze
infrastructuurwerken zijn als het ware een ruimtelijke vertaling van maatschappelijke behoeften en consumptiepatronen welke voor het structuurschema als een gegeven dienen. Het is niet de functie van structuurschema's om deze maatschappelijke behoeften te corrigeren en het consumptiepatroon om te buigen of anders te richten. Indien het nodig blijkt aan de
voorziening in maatschappelijke behoefte naar tijd en omvang grenzen te
stellen, zullen deze grenzen moeten worden getrokken in algemene beleidsformuleringen, welke ook de basis vormen voor de economische, de ruimtelijke en de sociaal-culturele facetplanning. Het structuurschema kan derhalve wel taakstellende prognoses bevatten, maar deze zullen dan aan dergelijke algemene beleidsformuleringen moeten zijn ontleend.
Wel is de situatie denkbaar, dat de ruimtelijke consequenties van het in
een structuurschema gepresenteerd beleid op zich in relatie met de ruimte-
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lijke consequenties van andere structuurschema's tot een uit een oogpunt
van ruimtebeslag onaanvaardbaar resultaat zouden leiden. In die situatie
kan via het structuurschema een terugkoppeling naar en een correctie van
algemene beleidsuitgangspunten plaatsvinden. Het gevolg daarvan kan een
wijziging van de taakstellingen zijn.»
De Commissie meent dat de grenzen die aan de ontwikkelingvan het verkeer en vervoer moeten worden gesteld dienen te worden vastgesteld in een
zgn. sectorale totaalvisie waarop in § 5.2 is gedoeld.
Ten slotte nog enkele opmerkingen over het zgn. kwalitatieve aspect van
structuurschema's. Daarin zouden beleidsnormen moeten worden geformuleerd, die bij de hantering van sectorale bevoegdheden (ter uitvoering van
eigen werken, goedkeurings-, concessie- en vergunningenbeleid, subsidies)
in acht moeten worden genomen.
Ook hier gaat het naar het oordeel van de Commissie om een verlangen,
dat boven de doelstelling van een structuurschema uitstijgt. Beleidsnormering in de hier bedoelde zin ziet op de uitwerking en toepassing van het sectorbeleid. De wenselijkheid van meer en concretere beleidsnormen onderschrijft de Commissie, doch dan is men zo niet met middellange-termijnsectorplanning bezig, dan wel met korte. Er wordt en zal nog veel gedaan moeten worden om een algemeen aanvaarde grondslag en geëigende toetsingskaders voor normen te ontwikkelen. Dit zal naar het oordeel van de Commissie moeten worden bezien in relatie tot de normen vastgelegd in het beleidskader zoals dit door de Commissie in het voorgaande is bepleit.
Het structuurschema beoogt vanuit doelstellingen van het verkeers- en
vervoerbeleid op lange termijn richtlijnen te formuleren die in normatieve
zin op het ruimtegebruik inspelen. Deze richtinggevende uitspraken staan
ieder afzonderlijk en alle te zamen ter discussie, juist ook wat hun kwalitatief
ruimtelijke implicaties betreft. In het volgende hoofdstuk zal de Commissie
hierop nader ingaan.
5.4. De uitwerking van het structuurschema
Op blz. 72 van het structuurschema staat over de uitwerking van de beleidsvoornemens het volgende: «De globale planning voor de nationale infrastructuur voor de lange termijn van het structuurschema wordt voor een
minder lange termijn nader uitgewerkt in achtereenvolgens middellangetermijnplannen, in tracéplannen voor afzonderlijke projecten,
en ten slotte in voor uitvoering rijpe plannen voor bepaalde werken. De plannen worden naar gelang van hun urgentie en de financiële mogelijkheden in het
voortschrijdende vijfjarige uitvoeringsprogramma voor de rijkswegen of dat
voor de spoorwegen en ten slotte in de jaarbegroting, opgenomen. Aldus
wordt een project met toenemende concreetheid en nauwkeurigheid in de
sectorplanning aan de orde gesteld.
Anderzijds, maar in nauwe samenhang hiermee, vindt in het kader van de
ruimtelijke facetplanning afweging en concretisering van projecten plaats in
de reeks: structuurschema, provinciaal streekplan, (inter)gemeentelijkstructuurplan en gemeentelijk bestemmingsplan. Waar het schema van beide
planningsreeksen deel uitmaakt kan het tot versterking van hun onderlinge
samenhang bijdragen».
Het hiervoor aangeduide beginsel van «tweesporigheid» van besluitvorming (sectoraal: structuurschema-middellange-termijnplan-projectplan en
facetmatig: structuurschema-streekplan-bestemmingsplan) aanvaardt de
Commissie als noodzakelijk. Terwijl in de sectorreeks gezocht wordt naar
een optimalisering van de uitvoering van het sectorbeleid, wordt in de facetreeks een integrale ruimtelijke belangenafweging nagestreefd. De noodzaak
van het leggen van adequate dwarsverbindingen wordt alom onderkend.
In § 4.3.2 van het structuurschema wordt de sectorlijn nader uitgewerkt.
Het Meerjarenplan Personenvervoer 1976-1980 (MPP) wordt daarin gekenschetst als een aanzet tot een middellange-termijnplan voor het geïntegreer-
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de verkeers- en vervoerbeleid als geheel. Daarnaast wordt voor de wegensector het Rijkswegenplan genoemd, dat aangeeft voor welke projecten een
beginvan uitvoering wenselijk wordt geacht binnen een periode van 10 tot
15jaar.
Bij de vorenaangehaalde planningsgedachten heeft de Commissie zich afgevraagd welke de redenen kunnen zijn om twee middellange-termijnplannen naast elkaar te laten bestaan en - kennelijk als compensatie - geen geïntegreerd korte-termijnplan. Naar haar oordeel ligt het veel meer in de rede
voor de wegensector als zodanig een middellange-termijnplan op te stellen,
onder meer van belang voor de onderhavige afstemming van het wegenbeleid van het Rijk en de lagere overheden, en voor de korte termijn een geïntegreerd actieprogramma, in welke richting het MPP kan groeien.
Een andere vraag die in dit verband in de Commissie is gerezen, betreft de
herzieningsfrequentie van structuurschema's. Structuurschema's, die betrekking hebben op de lange termijn, zullen in beginsel elke vijfjaren worden
herzien. Daarmee is een cyclus voor lange-termijnplanning in het leven geroepen die zo kort is, dat aan de doorwerking en uitvoering van beleidsvoornemens, gelet ook op de veelal beperkt aanwezige mankracht, nauwelijks
kan worden toegekomen. Immers, na de opstelling van een beleidsvoornemen volgt eerst een inspraak" en overlegronde, dan een beraadsperiode
voorafgaand aan de regeringsbeslissingen en ten slotte de behandeling in
het parlement. In de meeste gevallen zal het ambtelijk vooroverleg over herziening van beleidsvoornemens vervolgens weer vrij spoedig ter hand moeten worden genomen.
Ook in verhouding tot de middellange- en korte-termijnplanning is een
vijfjarige herziening erg kort. Het gevaar dreigt bovendien dat de planningsinspanning andere beleidstaken gaat overschaduwen, waarbij de uitvoering
van het beleid door voortdurende heroverweging wel eens in het gedrang
kan komen.
De gedachten in de Commissie gaan uit naar een planningssysteem van
ongeveer tienjarige herziening van lange-termijn- en middellange-termijnplanning (of zoveel eerder als wenselijk is) en vijfjarige herziening van korte-termijnplannen. Als het lange-termijnplan en middellange-termijnplan
dan ongeveer vijf jaar na elkaar volgen en het korte-termijnplan telkens 2V2
jaar daarna, kan naar het oordeel van de Commissie voor de sector verkeer
en vervoer een werkbaar planningssysteem ontstaan.
In § 4.3.3 van het structuurschema wordt de facetlijn nader uitgediept. Het
streekplan dient integratiekader op regionaal niveau te zijn van alle ruimtelijk relevante maatregelen. Het is het eerste niveau waarop ten aanzien van
de doorwerking van het rijksbeleid naar de lagere bestuursniveaus een integrale ruimtelijke planning en belangenafweging dient plaats te vinden.
Over het functioneren van het streekplan als integratiekader van nationale, regionale en lokale belangen vindt veel discussie plaats. Mr. W. Brussaard schrijft daarover in zijn preadvies «nieuwe juridisch-bestuurlijke ontwikkelingen in de ruimtelijke ordening» voor de VAR in de samenvatting
(blz. 94): «Het streekplan als integratiekader van alle ruimtelijke relevante
maatregelen gaat in de ruimtelijke ordening een steeds belangrijker rol spelen, ook al zijn de thans geldende streekplannen in overwegende mate nog
niet op die functie toegespitst. Daarbij zullen de streekplannen enerzijds voldoende duidelijkheid moeten bieden over het door de provincie uitgestippelde ruimtelijk beleid en zullen zij niet zonder heroverweging in streekplankader mogen afwijken van de structurerende elementen daarin, anderzijds
zullen zij mogelijkheden moeten hebben om soepel in te spelen op nieuwe
ontwikkelingen. Het verenigen van deze twee eisen, wat nu nog als een conflict ervaren wordt, zal waarschijnlijk op den duur geen problemen meer geven voor een aantal (overigens zeer ongelijksoortige) ontwikkelingen die
zich thans voordoen: de tendens om voorafgaand aan de totstandkoming
van streekplannen de weg daartoe te effenen via provinciale nota's, de gedachte om gedeputeerde staten regelmatig aan de provinciale staten verslag te laten uitbrengen over het genoemde ruimtelijk beleid, en ten slotte

Tweede Kamer, zitting 1978-1979, 14390, nrs. 6-7

15

de stroom van informatie die op het ogenblik van rijkszijde beschikbaar
komt in nota's, structuurschetsen en structuurschema's. Deze ontwikkelingen kunnen bijdragen tot zowel de consistentie als de flexibiliteit van het
provinciale ruimtelijk beleid, mits daarbij de afweging in streekplankader uitgangspunt blijft».
De in het voorafgaande neergelegde gedachten over het streekplan nieuwe stijl spreken de Commissie aan. Het gaat erom wegen te vinden die het
streekplaninstrument verbreden tot een operationeel integratiekader waarin
ook ruimte wordt gevonden om soepel in te spelen op nieuwe inzichten en
opvattingen. De Commissie acht het wenselijk de discussie over het functioneren van het streekplan in zo breed mogelijke kring te voeren, ten einde
de weg vrij te maken voor nieuwe ontwikkelingen van het streekplan als
operationeel planningsinstrument.
5.5. Het Rijkswegenplan 1978
Bij brief van 3 november 1977, HW/WWO 74152, zette de Minister van Verkeer en Waterstaat de voorgenomen gang van zaken rond het Rijkswegenplan 1978 aan de provinciale besturen uiteen (R 579/77; COW 269/77). De gedetailleerde toelichting en onderbouwing van het hoofdwegennet in het
SVV, de hieraan gekoppelde uitgebreide inspraak" en overlegprocedure alsmede de vrijwel gelijke periode van besluitvorming, leiden te zamen tot het
voornemen het Rijkswegenplan 1978 gelijk tedoen zijn aan de definitieve
eerste fase van het hoofdwegennet van het SVV. De eerste fase van het
hoofdwegennet uit het beleidsvoornemen inzake het structuurschema Verkeer en Vervoer moet dan ook worden aangemerkt als het voor-ontwerp
Rijkswegenplan 1978.
De Commissie heeft van dit voornemen kennis genomen. Tegen het licht
van de hiervoor opgenomen planningsgedachten meent zij daar reeds in dit
stadium enkele kanttekeningen bij te moeten maken. Gelet op de praktische
problemen, die de opstelling van allerlei planning meebrengt, kan de Commissie begrip opbrengen voor de weg, die thans omwille van de eenvoudige
uitvoerbaarheid wordt voorgesteld. Als middellange-termijnplan voor de
wegensector kan het Rijkswegenplan evenwel niet zinvol een eigen plaats
innemen, als niet in een nadere toelichting verder gaande concretisering en
afweging van het sectorbeleid plaatsvindt. Allereerst moet daarbij gedacht
worden aan een inbreng, naast het ruimtelijke, van het financieel-economische en zo mogelijk ook van het sociaal-culturele facet. Voorts dienen de
raakvlakken met andere sectoren te worden geïnventariseerd en becommentarieerd, in een poging alle betrokken belangen en mogelijke gevolgen
zo goed mogelijk zichtbaar te maken. Eventueel zou in dit stadium de behoefte aan nadere onderzoekingen kunnen worden gesignaleerd, zodat tijdig de voor besluitvorming gewenste gegevens beschikbaar kunnen zijn. De
Commissie geeft de Raad dan ook in overweging er bij de Minister met klem
op aan te dringen zijn voorgenomen handelwijze ten aanzien van het Rijkswegenplan in vorenbedoelde zin aan te vullen.
5.6. De operationele

gebiedsaanwijzing

Zoals hiervoor onder § 5.4 is beschreven worden een sector- en een facetlijn onderscheiden in de besluitvorming. Ten einde een zo goed mogelijke
onderlinge afstemming tussen deze twee lijnen te bereiken, is een discussie
gaande over de instrumenten daartoe.
In het kader van deze discussie is het idee geboren van de operationele gebiedsaanwijzing. In beperkte kring wordt bestudeerd welke inhoud en strekking de z.g. OGA dient te krijgen. De gedachtenvorming ter zake is nog
geenszins eenduidig en afgerond.
In het kader van het structuurschema zal de Commissie hierop dan ook
niet ingaan. Zij acht het wenselijk bij de discussie over de operationele gebiedsaanwijzing betrokken te worden, omdat het hier om een materie gaat
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die haar bijzonder raakt. Zij zou het bijzonder op prijs stellen als de gedachtenwisseling in Raad van de Waterstaat-verband in gang gezet kan worden
met een nota over dit onderwerp van de zijde van de Minister van Verkeer en
Waterstaat zodra de ideëen omtrent de OGA voldoende zijn uitgekristalliseerd.
5.7. De Commissie over inspraak
In het voorafgaande ligt impliciet een standpunt over de onder 4 opgenomen inspraakgegevens besloten. Dit komt hierop neer dat het structuurschema naar zijn aard verkennend en indicatief is, en dat het een miskenning van
deze aard en de beperkingen van het structuurschema (zie ook § 5.2) is van
het schema een sturend beleid in de directe zin van het woord te verwachten.
Overigens gaat van het beleid wel een correctie uit op de ontwikkeling van
het verkeer en vervoer zodra deze de grens van het onaanvaardbare overschrijdt. Omtrent de vraag waar deze grens evenwel precies ligt, bestaat veel
verschil van inzicht. De uiteindelijke beslissing daarover ligt bij het parlement. Voorts dient de mate van volgzaamheid van het beleid omschreven te
worden in een z.g. beleidskader, waarin een stelsel van normen de procesplanning binnen de grenzen waaraan de beleidsuitvoering is gebonden
dient te bewaken.
Deze eis dat het beleid sturend van karakter is mag en moet wel gesteld
worden aan het korte-termijnplan en in mindere mate ook aan de middellange-termijnplanning. De Commissie is dan ook voornemens dit aspect bij
haar beoordeling van het Rijkswegenplan 1978 te betrekken.
Daarnaast acht zij het gewenst de in de toekomst uit te brengen Meerjarenprogramma's Personenvervoer aan de Raad van de Waterstaat om advies voor te leggen. De Commissie zal dan in staat zijn dit programma in samenhang met het nationale infrastructuurbeleid te bezien. Het aspect «sturend beleid» zal dan ongetwijfeld mede aan de orde komen.

III. HET STRUCTUURSCHEMA ALGEMEEN
1. Belangrijke kenmerken van het SVV
Het structuurschema Verkeer en Vervoer geeft de grondslagen van het
verkeers- en vervoerbeleid voor de lange termijn (tot het jaar 2000) en wel de
doelstellingen waarop het beleid wordt gericht, de richtlijnen die worden gehanteerd bij de uitwerking en de vorm die het beleid in hoofdlijnen aanneemt. Het schetst voorts een beeld van de toekomstige ruimtelijke structuur van het hoofd- en spoorwegennet, dat wil zeggen de verbindingen
waarvoor het Rijk zich verantwoordelijk stelt. De aanpak daartoe is als volgt
geweest.
Door middel van een confrontatie van feitelijke ontwikkelingen inzake het
verkeer en vervoer met de hoofddoelstelling en de daarmee samenhangende richtlijnen, wordt de beleidsproblematiek duidelijk. De meest knellende
problemen vallen uiteen in twee groepen, nl. problemen die voortvloeien uit
de groei van het autogebruik en ten tweede de toenemende tekorten van het
openbaar vervoer. De beleidsruimte voor de toekomst wordt vervolgens
verkend en afgebakend met behulp van grensalternatieven; deze ontstaan
door beurtelings de nadruk te leggen op een van de groepen problemen of
op beide groepen en de bijbehorende beleidsmaatregelen (zie ook hoofdstuk IV van dit rapport).
Het te voeren beleid gaat uit van een aantal voor de mobiliteit belangrijke
algemene lijnen van het inrichtings- en spreidingsbeleid uit de Verstedelijkingsnota (vermindering van groei van de mobiliteit zowel tussen de stadsgewesten onderling als daarbinnen, herstel, behoud en verbetering van het
woon- en leefklimaat in de stedelijke gebieden en beperking van de w o o n -
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werkafstand binnen de stadsgewesten). Het beleid met betrekking tot verkeer en vervoer is gericht op het waar nodig en mogelijk verminderen van de
verplaatsingsafstanden, het beperken van het autogebruik waar en wanneer
dit te veel hinder geeft en waar nodig het treffen van voorzieningen voor
openbaar vervoer en langzaam verkeer. Bij de beleidsbepaling stelt het SVV
ten opzichte van het individuele keuzeproces van reiziger en verlader dat
keuzevrijheid omtrent de beslissing of een verplaatsing moet worden ondernomen, moet blijven bestaan. Deze vrijheid geldt evenwel niet in dezelfde
mate voor de wijze waarop deze verplaatsing wordt geëffectueerd: het verovermiddel, het verplaatsingstijdstip, de route en de kosten. De aangrijpingspunten op dit keuzeproces bij reizigers en verladers worden aangegeven: te
weten ruimtelijke ordening, geldelijke offers, wetgeving/reglementering/
voorlichting en beschikbaarheid en kwaliteit van de verbindingen. Het is dit
laatste punt dat in het SVV, als het ruimtelijk relevante aspect, in belangrijke
mate aandacht krijgt. Na een kenschets van de structuur en de integrale benadering van het concrete beleid, met reeds een zekere uitwerking naar verkeerssoort en ruimtelijke situatie, wordt het lange-termijnbeleid volledig uitgewerkt in paragrafen over het goederenvervoer, het openbaar vervoer van
personen over langere afstanden, het hoofdwegennet, het regionale openbaar vervoer, het regionale wegennet, stedelijk en stadsgewestelijk openbaar
vervoer en stedelijke wegen en het langzaam verkeer (wat de inhoudelijke
kant hiervan betreft wordt verwezen naar hoofdstuk VI «Het beleid in grote lijnen» van dit rapport). Onderdeel van het structuurschema vormen daarnaast
plankaarten, waarop overzichten van hoofdverbindingen zijn aangegeven (zie
ook hoofdstuk VII van dit rapport).
In een apart hoofdstuk wordt in het SVV ten slotte ingegaan op procedures
en bestuurlijke aspecten.
2. Enkele algemene geluiden over het SVV uit de inspraak
Met de gedachte van een geïntegreerd beleid wordt in de inspraak ingestemd. Het ruimtelijke ordeningsbeleid moet erop gericht zijn de vraag naar
verkeer en vervoer, met name in het woon-werkverkeer, te verminderen,
vooral door afstemming van ruimtelijke structuren op bestaande en te ontwikkelen systemen van openbaar vervoer.
Van de reacties die op de nota als totaal ingaan, betuigt een aantal instemming met de beleidsvoornemens in het structuurschema Verkeer en Vervoer. Voor de integrale en omzichtige aanpak der problemen bestaat waardering. Deze positieve uitspraken worden in het algemeen niet verder toegelicht. Aan de andere kant hebben een aantal insprekers essentiële bezwaren
tegen de beleidsvoornemens uit het SVV. Deze worden in de bedoelde reacties uitgebreid toegelicht. De bezwaren komen erop neer dat geen sprake is
van integraal beleid op lange termijn, doch slechts van een trendmatig volgen van ontwikkelingen. De belangrijkste voorwaarde die zal moeten worden vervuld als de overheid daadwerkelijk een sturend beleid wil voeren, is
het besturen van het vervoersysteem als een geheel. Beleidsinstrumenten
zullen moeten worden ontwikkeld die inhoud kunnen geven aan een noodzakelijke integratie van het beleid met betrekking tot een drietal aspecten, de
planning, de wetgeving en de financiering.
3. Procesplanning
De laatste vijftien jaar heeft de ruimtelijke planning een ontwikkeling doorgemaakt, die veelal wordt aangeduid met de verschuiving van eindtoestandplanning naar procesplanning. In samenhang daarmee doen zich nog twee
andere ontwikkelingen voor in die zin, dat de verschillende elementen in de
planning steeds meer als één systeem met een onderlinge verwevenheid
worden benaderd en dat voor de inbreng van betrokkenen een steeds ruimere plaats wordt opengehouden. Tegen deze achtergrond ziet de Commissie
de vaststellingsprocedure van het structuurschema Verkeer en Vervoer als
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een eerste stap in het planningsproces. Voor het eerst w o r d t g e p r o b e e r d
vanuit één beleidsfilosofie over verkeer en vervoer een visie te ontwikkelen
o p de mobiliteit over de w e g en over de rail, resulterend in een schets van
ruimtelijke aanspraken v o o r dit doel.
De C o m m i s s i e v a n Overleg voor de W e g e n waardeert dit streven in hoge
mate. Het gaat bij het structuurschema Verkeer en Vervoer o m een indicatief
plan dat, uitgaande v a n bepaalde v o o r o n d e r s t e l l i n g e n , mogelijk noodzakelijk verkeers- en v e r v o e r v o o r z i e n i n g e n bevat. In meerdere mate v o o r h o o f d w e g e n en in m i n d e r e mate v o o r openbaar v e r v o e r v o o r z i e n i n g e n geldt dat
een netwerk van infrastructuur is o n t w o r p e n dat naar behoefte en wenselijkheid kan w o r d e n i n g e v u l d . In het pkb-hoofdstuk i m m e r s w o r d t zowel een
beeld geschetst van de mogelijk noodzakelijke u i t b r e i d i n g van het o p e n baar-vervoernet als v a n het h o o f d w e g e n n e t . Het eerste evenwel is beperkter
dan het tweede w a t betreft het aantal projecten dat zonodig gerealiseerd kan
worden.
Voorts w o r d t het verkeers- en vervoersysteem terecht gezien als een o n misbare factor v o o r de Nederlandse e c o n o m i e en de kwaliteit van het bestaan. Het heeft een dienende functie in het maatschappelijk leven. Verkeer
en vervoer heeft daarbij raakvlakken en relaties met allerlei sectoren en facetten van de maatschappij. In het huidige stadium van het planningsproces
w o r d t een begin gemaakt met een meer systematische benadering van het
verkeers- en v e r v o e r g e b e u r e n . Dat deze stap nog verre v a n volmaakt is, zal
niet verbazen. In de n a v o l g e n d e hoofdstukken gaat de C o m m i s s i e hier nader
o p in, in de v e r w a c h t i n g dat zij o p deze wijze een bijdrage kan leveren aan
de verdere g e d a c h t e n v o r m i n g ter zake. Openbaarheid en inspraak ten slotte,
n e m e n bij de vaststellingsprocedure van structuurschema's een ruime
plaats in. Ook in dit rapport v i n d t m e n daarvan o p gezette plaatsen sporen
terug.
Procesplanning vraagt o m verdere u i t w e r k i n g en v e r f i j n i n g van de beleidslijnen onder v o o r t d u r e n d e t e r u g k o p p e l i n g van de nadere concretisering
naar de beleidsdoeleinden. Ook deze laatste kunnen uiteraard o p n i e u w ter
discussie k o m e n . In hoofdstuk II, § 5.4 «De u i t w e r k i n g van het structuurschema» van dit rapport is hierop reeds ingegaan.
4. Toetsingscriteria
De Commissie van Overleg v o o r de W e g e n heeft zich, alvorens o p de inh o u d van het structuurschema in te gaan, de vraag gesteld of het zinvol is
v o o r a l enkele algemene t o e t s i n g s g r o n d e n te f o r m u l e r e n , deze bij de bespreking van de b e l e i d s v o o r n e m e n s steeds in het o o g te h o u d e n en achteraf
hieromtrent een evaluerend eindoordeel te geven. Zijn meent dat een dergelijke aanpak nuttig kan zijn, niet alleen o m d a t daardoor duidelijk w o r d t waaraan de Commissie w a a r d e hecht, maar ook o m d a t daarmee meer structuur
aan de rapportering kan w o r d e n gegeven.
4 . 1 . Maatschappelijk

optimale

afwikkeling

van het verkeer en

vervoer

Hoofdvraag kan zijn of het in het structuurschema m e d e tot uitdrukking
k o m e n d e lange-termijnsectorbeleid bijdraagt aan de maatschappelijke o p t i male afwikkeling van verkeer en vervoer. Dit moet dan geplaatst w o r d e n tegen de achtergrond van het totale overheidsbeleid, w a a r v a n de algemene
doelstelling luidt: het b e h o u d e n en waar mogelijk bevorderen van het w e i zijn van de mens o p korte en lange t e r m i j n , met i n a c h t n e m i n g van de belangen van de gemeenschap in haar geheel.
De hoofddoelstelling van het verkeers- en vervoerbeleid en de daarbij behorende richtlijnen proberen - op vrij abstract niveau - richting te geven aan
de b e a n t w o o r d i n g van de gestelde hoofdvraag. In hoofdstuk V over de doelstelling en richtlijnen zal m e n dan ook enkele b e s c h o u w i n g e n aantreffen die
o p dit probleem nader ingaan. In nauwe s a m e n h a n g hiermee ziet de C o m missie ook de vraag in hoeverre het wenselijk en mogelijk is het mobiliteitsgedrag te beïnvloeden, hetgeen uitgebreid aan de orde k o m t in hoofdstuk VI
«Het beleid in grote lijnen» van dit rapport.
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4.2. Geïntegreerd beleid
Het SVV stelt op blz. 25 dat het beleid integraal van aanpak moet zijn. Dat
betekent dat het verkeers- en vervoerbeleid moet worden gevoerd in samenhang met andere sectoren en facetten van beleid en wel in het bijzonder met
de ruimtelijke ordening, de zorg voor het milieu en de sociaal-economische
en culturele ontwikkeling. Binnen het verkeers- en vervoerbeleid moeten de
vervoerwijzen en -soorten integraal behandeld worden; openbaar vervoer,
autoverkeer en fietsverkeer, personenvervoer en goederenvervoer moeten
onder gebruikmaking van hun specifieke mogelijkheden en eigenschappen
hun functie binnen het verkeers- en vervoerstelsel kunnen vervullen. Tot zover het structuurschema.
Geïntegreerd verkeers- en vervoerbeleid kan vele betekenissen hebben.
De Commissie wil daarop in dit verband nader ingaan.
In de eerste plaats is hier de samenhang met andere sectoren en facetten
van het overheidsbelang, genoemd ook in het SVV. In hoofdstuk II par. 5.2.
en 5.3. is het verband met andere beleidskaders al aan de orde geweest. Gewezen is daarbij op het feit dat allereerst de totstandkoming van structuurschetsen en -schema's een stap is op weg naar een meer samenhangend beleid; ruimtelijke opties en keuzemogelijkheden worden geformuleerd en er
vindt een signalement van mogelijke conflicten plaats. De uitwerking van
beleidsvoornemens geschiedt vervolgens via twee sporen, de sectorlijn en
de facetlijn, met wederzijdse onderlinge afstemming. Ten slotte worden
concrete beslissingen genomen, waarvoor een minister verantwoording
verschuldigd is aan het parlement. De betekenis van dit aspect van integraal
beleid acht de Commissie in dit verband voldoende onderkend, zij het dat de
praktijk ter zake nog de nodige problematiek te zien zal geven.
Ten tweede noemt het SVV de integrale behandeling van vervoerwijzen
en -soorten binnen het verkeers- en vervoerbeleid. Openbaar vervoer, autoverkeer en langzaam verkeer enerzijds en personenvervoer en goederenvervoer anderzijds dienen hun eigen functie met gebruikmaking van hun specifieke mogelijkheden en eigenschappen zo goed mogelijk te vervullen. Deze
invalshoek zal in de navolgende hoofdstukken nog menigmaal aan de orde
komen.
In het verlengde van de hiervoor genoemde optiek ligt de vraag of de samenhang van de verschillende onderdelen van het weg- en railverkeer en
vervoer in de beleidsvoornemens van het structuurschema voldoende tot
uitdrukking komen. Daarbij kan gedacht worden aan de volgende elementen: het hoofdwegennet, het secundaire en tertiaire wegennet, grootstedelijke verkeers- en vervoervoorzieningen, parkeervoorzieningen, het spoorwegennet, stedelijke/streek-openbaar vervoervoorzieningen en het fietspadennet. Vooral bij de concrete uitwerking van het beleid (hoofdstuk VII) zal dit
aspect de aandacht vragen.
Integratie van verkeer en vervoer kan ook betrekking hebben op andere
wijzen van mobiliteit dan via weg of rail, zoals verkeer en vervoer te water,
door de lucht, transport per buisleiding en telecommunicatie. Relatieschema's van deze vormen van mobiliteit, waarin de mogelijkheden van onderlinge uitwisselbaarheid van vervoerwijzen en -soorten worden onderzocht,
kunnen zinvol zijn. Zij gaan de huidige opzet van het SVV evenwel te boven.
Wellicht dat in de toekomst de mogelijkheid van verschuiving van mobiliteit
van personen en goederen tussen de hier genoemde vervoerwijzen nadere
aandacht kan krijgen. Als toetsingscriterium speelt dit aspect van integraal
beleid in dit rapport verder geen rol meer.
4.3. De samenhang tussen verkeer en vervoer en ruimtelijk beleid
Een derde algemeen toetsingscriterium kan de relatie tussen verkeer en
vervoer en ruimtelijke ordening zijn. Hun onderlinge wisselwerking is duidelijk: infrastructurele werken zijn van doorslaggevend belang om een voor
ogen staande ruimtelijke inrichting tot stand te brengen, terwijl omgekeerd
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dergelijke ruimtelijke concepties de behoefte aan en de mogelijkheden van
de uitvoering van infrastructuurwerken bepalen. Inhoudelijk zijn de eerste
lijnen ter zake getrokken door de beleidsvoornemens inzake spreiding, verstedelijking en mobiliteit uit de Verstedelijkingsnota.
Een viertal knelpunten, waar het verstedelijkingsbeleid zich op concentreert, vertoont sterke samenhang met verkeer en vervoer; het betreft de bevolkingsoverloop uit de steden, te grote afstanden tussen wonen en werken,
de toenemende verplaatsingsbehoefte en het recreëren op grote afstand
van de woonplaats. De opheffing daarvan wordt in het verstedelijkingsbeleid nagestreefd door stadsvernieuwingsactiviteiten, zuinig ruimtegebruik
en door het scheppen van concurrerende woonmilieus met hogere dichtheden bij openbaar vervoerhaltes in nieuwe wijken van steden. Voorts moet integratie van wonen, werken en diverse voorzieningen (waaronder recreëren)
de verplaatsingsbehoefte verkleinen en fietsgebruik mogelijk maken. Daarnaast dient het openbaar vervoer te worden gestimuleerd. Ten aanzien van
de mobiliteit is de algemene beleidslijn in de verstedelijkingsnota (deel 2d,
blz. 5): het verminderen van de groei van de mobiliteit, ook tussen de stadsgewesten en landsdelen onderling.
Vraagpunt waarin dit criterium kan resulteren is: wordt bij het ontwerpen
van nieuwe verkeers- en vervoerinfrastructuur in voldoende mate rekening
gehouden met de voor ogen staande ruimtelijke conceptie en andersom
wordt bij het ontwerpen van ruimtelijke plannen rekening gehouden met bestaande en in voorbereiding zijnde verkeers- en vervoerinfrastructuur?
De Commissie zal zich bij de hantering van deze toetsingsgrond in het kader van de rapportering over het structuurschema Verkeer en Vervoer zoveel
mogelijk terughoudend opstellen. De samenhang en wisselwerking tussen
verkeer en vervoer en ruimtelijke inrichting is immers een van de belangrijke
vragen, die de Raad van Advies voor de Ruimtelijke Ordening - ook om advies gevraagd - in ogenschouw dient te nemen.
4.4.

Instrumentarium

Een vierde criterium kan zijn een bezinning op het ter beschikking staande
instrumentarium in bestuurlijk/juridisch en financieel opzicht om het uitgestippelde beleid te realiseren. In de eerste plaats gaat het hierbij om de
«tweesporigheid» van de besluitvorming (sectorlijn: structuurschema-middellange-termijnplan-projectplan en facetlijn: structuurschema-streekplanbestemmingsplan); in de paragrafen 5.4,5.5 en 5.6 van hoofdstuk II van dit
rapport is daaraan reeds aandacht besteed. Ten tweede kan in dit verband
gedacht worden aan het beschikbare wettelijk kader en de mogelijkheid van
aanvullingen/wijzigingen. In de derde plaats moet de financiële kant van de
zaak nog eens nader onder de loep worden genomen. In hoofdstuk VIII worden hieraan enige beschouwingen gewijd.
5. De inhoudelijke relatie met andere nota's
5.1. De Verstedelijkingsnota en de nota Landelijke gebieden
De rapporten, die in het kader van de 3e Nota Ruimtelijke Ordening worden uitgebracht, vertonen op onderdelen nauwe samenhang en kennen vele
inhoudelijke relaties. De Verstedelijkingsnota houdt zich ook met mobiliteit
bezig als gevolg van het te voeren beleid ten aanzien van spreiding en verstedelijking. De nota Landelijke gebieden stelt dat het beleid inzake infrastructuur in algemene lijnen onder meer gericht wordt op het vermijden van
aantasting en doorsnijding van agrarische produktiegebieden, vanuit een
oogpunt van natuur en landschap waardevolle gebieden en van open ruimten.
Bij de bepaling en formulering van de beleidsvoornemens inzake verkeer
en vervoer is met zoveel woorden, zo blijkt onder meer uit blz. 21 en 22 en
blz. 191 en 192 SVV, rekening gehouden met de beleidsvoornemens over
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spreiding, verstedelijking en mobiliteit uit de Verstedelijkingsnota. De nota
Landelijke gebieden gaat uit van de essenties van de Verstedelijkingsnota en
het eerder uitgebrachte structuurschema Verkeer en Vervoer.
In de inspraakprocedure is van enkele kanten gesteld dat de inhoudelijke
samenhang van het SVV met de Verstedelijkingsnota niet sterk wordt geacht.
Met de hiervoor genoemde relaties en verbanden heeft de Commissie zich
niet diepgaand beziggehouden. Zij vertrouwt erop dat deze in overwegende
mate door de Raad van Advies voor de Ruimtelijke Ordening worden uitgediept.
5.2. Het Meerjarenplan Personenvervoer 1976-1980
Het Meerjarenplan Personenvervoer (MPP)is, zo stelt het SVV in Bijlage B,
blz. 189 e.v., gebaseerd op dezelfde doelstellingen als het structuurschema.
Het MPP beschrijft het verkeers- en vervoerbeleid voor de komende drie tot
vijf jaar. Het is in de eerste plaats gericht op concrete beleidsmaatregelen
voor actuele problemen en gaat uit van een onveranderde ruimtelijke situering gedurende de planperiode. Ondanks de beperkte reikwijdte geeft het
MPP toch aanzetten voor het beleid op langere termijn, zoals dat in het structuurschema wordt uitgestippeld. Zelfs zijn in het MPP - w a a r dat voor een
zinvolle beleidsformulering noodzakelijk was - lijnen doorgetrokken naar de
toekomst.
Het beleid uit het MPP gaat inhoudelijk nog het meest in de richting van
grensalternatief II (bevordering openbaar vervoer/langzaam verkeer), vooral
waar het de grote stadsgewesten betreft. In zijn concrete uitwerking gaat dit
beleid veel minder ver dan dat volgens het SVV.
De Commissie wijst erop dat het MPP en het SVV grotendeels gelijktijdig
zijn voorbereid, doch dat het Meerjarenplan op verzoek van het parlement
eerder is verschenen. Dit heeft er in de eerste plaats toe geleid dat de beleidsvoornemens grotendeels in eikaars verlengde liggen en dat slechts op
onderdelen wat accentverschillen kunnen worden geconstateerd. Ten tweede bracht dit mee dat de verhouding tussen deze beleidsstukken niet voor
een ieder steeds even duidelijk is. Enerzijds moesten aan het MPP meer achtergronden worden meegegeven dan nodig zou zijn geweest als het structuurschema een kader had kunnen bieden, anderzijds heeft de gedachtenvorming niet stilgestaan sinds het publiceren van het MPP. Op de formele
verhouding tussen structuurschema en Meerjarenplan wordt in hoofdstuk II
par. 5.4 «De uitwerking van het structuurschema» nader ingegaan. De Commissie ziet het MPP groeien in de richting van een geïntegreerd actieprogramma voor de middellange termijn.
De inhoudelijke relatie tussen het SVV en het MPP wordt in de inspraak
overwegend negatief beoordeeld. Het structuurschema zou niet of niet voldoende aansluiten op de centrale beleidsuitgangspunten van het Meerjarenplan, met name de beperking van het autogebruik (vooral in de steden) en
de bevordering van het openbaar vervoer en het langzame verkeer. Het SVV
gaat, zo menen enkele insprekers, immers uit van onontkoombare ontwikkelingen zoals de groei van het autobezit; daarnaast komt sterk naar voren dat
bij elk type openbaar vervoer het aanbod door de vraag zal worden bepaald
(onder meer Initiatiefgroep Wijs op weg, Milieuraad Drenthe, Provinciale milieufederatie contact milieubescherming Noord-Holland en de ENWB).
De Commissie acht deze kritiek begrijpelijk; zij is het gevolg van de schijnbaar onduidelijke verhouding tussen structuurschema en Meerjarenplan,
mede veroorzaakt door de eerdere verschijning van het MPP. Ter zake merkt
de Commissie nog het volgende op. Het SVV zet het lange-termijnbeleid uit,
dat met een groot aantal onzekerheden rekening probeert te houden. Het
geeft daarbij hoofdlijnen voor de richting van het te voeren beleid, met name vermindering van verplaatsingsafstanden, beperking van hinderlijk autogebruik en het waar nodig treffen van voorzieningen voor openbaar vervoer en langzaam verkeer. Bij de afweging van de vraag naar voorzieningen
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die nodig kunnen zijn, staat centraal of de bijdrage van zulk een voorziening
aan het welzijn van de gemeenschap per saldo positief is. Mede tegen deze
achtergrond moet het MPP worden geplaatst; een vijfjarenplan waarin voor
de betrokken periode een wat concretere koers wordt ingevuld. Het gaat
hierbij om een beleidsprogramma, waarin een aantal maatregelen wordt genoemd waarvan de toepassing gewenst is. Het kan daarmee veel duidelijker
zijn dan het SVV omdat het een overzienbare periode betreft. Het richt zich
op de actuele problemen, hoofdzakelijk in de grote stadsgewesten (moeizame bereikbaarheid, ruimtegebrek, verkeersonveiligheid en een onaantrekkelijk verblijfsklimaat). In tegenstelling evenwel tot wat de aangehaalde insprekers suggereren leert een nadere bestudering van de beleidsvoornemens inzake het openbaar vervoer in de grote stadsgewesten dat het SVV verder
gaat dan het MPP. Terwijl het SVV ten aanzien van de grote stadsgewesten sterk de nadruk legt op maatregelen van het openbaar vervoer, geeft het
MPP slechts een eerste aanzet tot dit beleid.
De vorenbedoelde verscherping van beleidsvoornemens zal evenals andere nadere detaillering op basis van het structuurschema zijn neerslag
moeten vinden in de volgende versie van het Meerjarenplan. De Commissie
heeft daar, gelet ook op de in gang gezette keten van procesplanning, alle
vertrouwen in. Totdat een volgende concrete stap in deze plannenreeks is
gezet, dient naar het oordeel van de Commissie, waar strijdigheid wordt geconstateerd, in het algemeen het nieuwere plan boven het oudere te gaan en
de verbijzondering boven de algemene lijn.
6. Insprekers over inspraak
De insprekers die in hun reactie op de PKB-procedure ingaan, zijn, - enkele
uitzonderingen daargelaten - vrij sceptisch tegenover de resultaten ervan.
Ervaringen met de verstedelijkingsnota doen vermoeden dat inspraak van
weinig invloed zal zijn op het beleid. De typeingen variëren van inspraak is
«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 inspraakprocedure een juiste belangenafweging vrijwel onmogelijk maakt; er moet meer rekening gehouden
worden met het sociaal-economisch belang behartigd door insprekende organisaties.
In dit verband werd voorts het vermoeden uitgesproken dat het structuurschema Verkeer en Vervoer waarschijnlijk als redelijk compromis uit de inspraak te voorschijn komt, daar te verwachten is dat veel kritiek tegenstrijdig
zal zijn en op sommige punten zelfs zo fundamenteel dat ze niet kan worden
opgevolgd. Eén inspreker bepleit het beleid opnieuw ter discussie te stellen,
ten einde aan de hand van uitgewerkte beleidsalternatieven, waarin de beperking van het autobezit en autogebruik zijn opgenomen, reële inspraak
mogelijk te maken. Ten slotte wordt in enkele reacties de inspraaktermijn te
kort genoemd.
Hiertegenover wordt in enkele reacties waardering uitgesproken voor het
betrekken van de bevolking bij de beleidsvorming. Daarbij wordt de vraag
gesteld of de brochure «verkeer en vervoer in Nederland» voldoende basis
vormt om te kunnen inspreken. Ook bepleiten enkele insprekers ruime gelegenheid tot inspraak bij alle plannen op verkeers- en vervoerterreinen op alle beleidsniveau's.
In een artikel in Verkeerskunde 1978 nr. 2, getiteld: Uitspraken van de insprekers op het SSV komt dr. G. Hupkes tot de conclusie dat «er aanzienlijk
meer meningen neerkomen op een structuurschema met meer openbaar
vervoer en langzaam verkeer dan op een met meer wegenaanleg dan thans
is het SVV opgenomen». Hij doet dit op basis van het feit dat in de inspraak
veel minder uitspraken vóór de auto (15x) dan kritische geluiden over het autosysteem (39x), worden gehoord, terwijl dat bij bus, tram, trein, lopen en
(brom-)fietsen andersom ligt (voor 84x, tegen 5x).
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Een van de moeilijke punten bij inspraak, zo meent de Commissie, is de
vraag welk gewicht aan de hoeveelheid en hoedanigheid van bepaalde uitlatingen moet worden gehecht. Men tast bij inspraak dikwijls in het duister
over de representatieviteit van de vertolkte meningen, tenzij uit massaliteit
een bepaalde richting van een standpunt kan worden afgeleid. Een algemeen aanvaard systeem voor de weging van inspraak bestaat niet, zodat
men altijd tot een op subjectieve wijze betrekken van inspraakresultaten
«veroordeeld» is. Daarbij is in onze parlementaire democratie het parlement
bij uitstek het aangewezen orgaan om een subjectief oordeel te geven. In de
ontwikkeling van onze democratie is daarnaast steeds meer ruimte gekomen voor participatie in velerlei vorm, zonder daarmee evenwel de bevoegdheden van het parlement in essentie aan te tasten. Ook over deze participatie en de wijze waarop deze doorklinkt in het beleid is het parlement in
laatste instantie geroepen een eindoordeel te geven. Ten einde daaraan bij
te kunnen dragen, gaan de twee betrokken adviesraden - impliciet of expliciet - ook op de hoofdlijnen van de inspraak in. Ook de betrokken Ministers
doen dit alvorens hun definitieve standpunt aan het parlement voor te leggen. De reactie op inspraak kan daarbij van karakter verschillen van het geven van een signaal tot het uitspreken van (on)wenselijkheden en van een
op te volgen mening tot het gemotiveerd naast zich neerleggen van een
standpunt.
Tot zover deze algemene beschouwing over de doorwerking van inspraak.
Eén kanttekening nog bij de poging tot tekstanalyse in Verkeerskunde. «Niet
onverwacht, maar niettemin opvallend is dat deze betrokkenheid (bij de problematiek van verkeer en vervoer) zich praktisch geheel in negatieve zin uit»
zo stelt de heer Hupkes. Nog daargelaten de vraag of met deze uitspraak de
positieve geluiden voldoende recht wordt gedaan, moet worden gewezen
op de algemene ervaring (gedeeltelijk wetenschappelijk te onderbouwen)
dat juist in inspraakprocedures de bezwaren en andersluidende meningen
de overhand hebben. Gelet op de praktijk van de Commissie mag het negatieve geluid in dit geval beslist niet allesoverheersend genoemd worden.

IV. ONDERBOUW
1. Algemeen
Aan de beleidsvoornemens van het SVV ligt een analytisch onderzoek
naar de bestaande verkeers- en vervoerproblematiek ten grondslag (zie ook
par. 1.4 SVV). In bijlage A is een uitvoerige beschrijving van het bestaande
verkeers- en vervoerstelsel opgenomen (historische beschouwing, samenhang met andere beleidsterreinen, het keuzeproces van de deelnemer, verplaatsingenpatroon, de infrastructuur en het gebruik daarvan, de milieu- en
sociaal-economische aspecten en het onderzoek). In bijlage B wordt de in
bijlage A beschreven feitelijke ontwikkeling in het verkeer en vervoer met de
hoofddoelstelling en richtlijnen geconfronteerd. Daaruit vloeit de hoofdproblematiek voor het beleid voort, nl. ten eerste problemen die voortkomen uit
de groei van het autogebruik en ten tweede de toenemende tekorten van het
openbaar vervoer. De hoofddoelstelling en richtlijnen leiden niet automatisch tot een oplossing voor de problematiek. Dit wordt veroorzaakt door de
complexiteit van het stelsel, de onderlinge strijdigheid van sommige richtlijnen en de beperkte beleidsruimte.
De beleidsruimte voor de toekomst, zo stelt het SVV, wordt verkend en afgebakend met behulp van grensalternatieven. Deze ontstaan door beurtelings de nadruk te leggen op een van de groepen problemen of op beide
groepen en de bijbehorende beleidsmaatregelen. De grensalternatieven
kunnen elk voor zich worden beschouwd als een denkbare, maar niet haalbare beleidsmogelijkheid. Zij zijn:
I. het autogrensalternatief; zoveel mogelijk tegemoetkomen aan de potentiële vraag naar vervoer per auto, en daarbij tevens zoveel mogelijk beperken van het beslag op overheidsmiddelen door het openbaar vervoer.
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II. het openbaar-vervoergrensalternatief; de nadruk ligt op het leefmilieu
en dus o p het t e r u g d r i n g e n van het autogebruik; o m aan de verplaatsingsbehoefte te kunnen blijven v o l d o e n w o r d t een goed openbaar vervoer aangeboden en w o r d e n zoveel mogelijk voorzieningen v o o r het langzame verkeer g e t r o f f e n ; de exploitatietekorten van het openbaar vervoer w o r d e n
aanvaard,
III. het mobiliteitsbeperkend grensalternatief; de nadruk ligt op de richtlijnen die de nadelen van het autogebruik voor het leefmilieu b e s t r i j d e n ; tegelijk w o r d t echter gestreefd naar beperking van de exploitatietekorten van het
openbaar vervoer; geen beleid dus gericht op v e r m i n d e r i n g van het aantal
verplaatsingen, maar streven naar v e r m i n d e r i n g van de lengte van de verplaatsingen met de nadruk op lopen en (brom)fietsen.
Een in beginsel aanwezige vierde m o g e l i j k h e i d , namelijk zowel de gevraagde autovoorzieningen treffen, als de tekorten van een g o e d openbaar
vervoer dekken, heeft onaanvaardbare nadelen, zodat deze niet verder
w o r d t uitgewerkt.
Tot slot w o r d e n in bijlage B de grensalternatieven g e c o n f r o n t e e r d met de
hoofddoelstelling en richtlijnen en met relevante recente beleidsnota's. Dit
leidt dan tot enkele conclusies over de richting, w a a r i n het verkeers- en vervoerbeleid zich, afhankelijk v a n de ruimtelijke situatie, zou m o e t e n o n t w i k k e len.
2. De methodiek van het structuurschema
De meest f u n d a m e n t e l e kritiek uit de inspraak op het schema betreft de
g e v o l g d e methodiek van probleemanalyse naar beleidskeuze. Enerzijds
w o r d t het vooropstellen van de doelstellingen, waaraan de maatschappelijke ontwikkelingen w o r d e n getoetst, bekritiseerd; gesteld w o r d t dat de doelstellingen zelf al uit een analyse van de belangrijkste p r o b l e m e n behoren te
v o l g e n , een analyse die node w o r d t gemist. Anderzijds w o r d t o p g e m e r k t dat
de in het schema in grote lijnen w e l gevolgde m e t h o d e van beleidsanalyse
niet consequent is uitgewerkt; de effectiviteit en de gevolgen van de verschillende beleidsalternatieven, onder andere in financiële zin, w o r d e n o n v o l d o e n d e verkend geacht. Bovendien meent een aantal insprekers dat werkelijk verschillende beleidskeuzemogelijkheden niet g e b o d e n zijn, o m d a t
slechts sprake is van varianten binnen één hoofdrichting van beleid.
Bij het opzetten van structuurschema's is, zo merkt de C o m m i s s i e o p , gekozen v o o r het «Planning, P r o g r a m m i n g and Budgeting System» (PPBS) of
w e l de m e t h o d e van de beleidsanalyse, zoals deze w o r d t v o o r g e s t a a n d o o r
de Interdepartementale C o m m i s s i e v o o r Ontwikkeling van Beleidsanalyse.
Dit systeem h o u d t in het kiezen van doelstellingen, het opstellen v a n alternatieve p r o g r a m m a ' s ter verwezenlijking van de doelen, het ramen van de kosten van elk p r o g r a m m a , het meten van de effectiviteit daarvan en het kiezen
van een bepaald (evt. samengesteld) p r o g r a m m a . Een andere benadering zoals door s o m m i g e insprekers gewenst - brengt mee dat de doelstellingen
eerst in de loop van het planningsproces w o r d e n gevonden en samen m e t
het te voeren beleid tot de uitkomsten van het proces behoren. Op deze w i j ze kunnen alternatieve pakketten doelstellingen met de b i j b e h o r e n d e m i d d e len w o r d e n ontwikkeld en ter discussie w o r d e n gesteld.
De C o m m i s s i e is van oordeel dat beide planningssystemen voor- en nadelen hebben. Nadeel van het PPBS kan zijn dat de richting van het beleid in
o v e r w e g e n d e mate aan het huidige activiteitengebied w o r d t o n t l e e n d , ten
gevolge w a a r v a n slechts sprake is van alternatieve p r o g r a m m a ' s o m gegeven doeleinden te bereiken; dit heeft evenwel als voordeel dat m e n de problematiek vanuit de hedendaagse praktijk beziet. In een b e n a d e r i n g , w a a r i n
de doelstellingen in de loop van het planningsproces w o r d e n g e v o n d e n , begint m e n in theorie misschien wel blanco, doch in de praktijk niet zonder
reeds een bepaald beeld van de problematiek en mogelijke d o e l e n te hebben g e v o r m d ; zo niet dan dreigt m e n hier g a u w vaste g r o n d onder de voeten te verliezen.

Tweede Kamer, zitting 1978-1979,14390, nrs. 6-7

25

De Commissie is dan ook van oordeel dat de vraag wat het meest wenselijke planningssysteem is, niet van wezenlijk belang is, mits wordt voldaan
aan de voorwaarde dat men zich in het kader van procesplanning veel moeite getroost om in de verschillende stadia van de uitwerking en verfijning van
het beleid terug te koppelen naar het complex van doelstellingen. Met het
commentaar op het Structuurschema Verkeer en Vervoer in dit opzicht kan
de Commissie in zoverre meevoelen dat ook een terugkoppeling naar het
doelstellingencomplex gewenst is, nadat op het einde van het schema een
schets van het hoofdwegennet en het openbaar-vervoernet is ontwikkeld. Zij
hoopt daar zelf een begin mee te maken in hoofdstuk VII.
3. De probleemanalyse
Zoals al eerder gezegd, worden de in bijlage A beschreven feitelijke ontwikkelingen in het verkeer en vervoer in bijlage B «Verkenningen» vergeleken met de hoofddoelstelling en richtlijnen. De problematiek wordt hiermee
duidelijk. De meest knellende problemen vallen uiteen in twee groepen, nl.
ten eerste problemen die voortvloeien uit de groei van het autogebruik en
ten tweede de toenemende tekorten van het openbaar vervoer.
In de inspraak is als commentaar op de probleemanalyse naar voren gebracht dat deze in hoge mate beschrijvend is en niet voldoende probleemgericht; in de eerste plaats oordeelde men een grondiger analyse noodzakelijk
van de verschillen tussen de feitelijke en mogelijke/wenselijke ontwikkelingen van verkeer en vervoer en van de gevolgen van de tendenties in autobezit en -gebruik. In de tweede plaats ontbreekt een knelpuntenanalyse van de
beleidsuitvoering, bij voorbeeld ter attentie van intrumentarium, toepassing
daarvan, financiën, totale wegennet, energie en grondstoffen. Daarnaast
verwijt men de probleemanalyse een zekere eenzijdigheid, omdat deze zich
vooral richt op de problemen van het personenvervoer; aan de verkeerscategorie van het goederenvervoer wordt onvoldoende aandacht besteed.
Het oordeel van de Commissie vertoont verwantschap met het vorenaangehaalde commentaar. Bij de bestudering van het structuurschema in het
bijzonder ook de bijlage B, heeft zij zich niet aan de indruk kunnen onttrekken
dat de ontwikkelingen op het gebied van verkeer en vervoer worden beschouwd als een verschijnsel waarop slechts beperkte invloed kan worden
uitgeoefend. Passages als de navolgende duiden hierop:
«Bij iedere beleidskeuze binnen het raam van de gegeven doelstellingen
zal mede als gevolg van de toename van de bevolking, de groei van het inkomen en dergelijke het autobezit nog aanzienlijk toenemen, ook al worden
aan het gebruik relatief veel beperkingen opgelegd» (blz. 180 SVV).
«Enigermate arbitrair is aangenomen dat in grensalternatief I het aantal
personenauto's in 2000 zal stijgen tot rond 6 miljoen, terwijl dit aantal voor
de grensalternatieven II en III op rond de 5 miljoen is gesteld» (blz. 181 SVV).
« totale jaarkilometrage voor alternatief I in 2000 rond 100 miljarden
voor alternatief II en III 70 a 80 miljard» (blz. 181 SVV).
«Verwacht wordt de voor het verkeer en vervoer belangrijke ontwikkeling
van het bezit aan auto's en rijbewijzen haar beslag grotendeels zal krijgen in
de komende 10 jaar en dat deze ontwikkeling een tamelijk autonoom-onafhankelijk van externe invloeden - karakter zal hebben. Wel lijkt het mogelijk
enigermate het menselijk gedrag in bepaalde richting te stimuleren dan wel
af te remmen» (blz. 191 SVV).
Het is dit laatste geluid dat de Commissie veel te weinig vindt doorklinken
in het SVV; de ontwikkelingen op het verkeers- en vervoergebied worden
mede door - beïnvloedbaar - menselijk gedrag gericht. Op dit vrij belangrijke punt: de beïnvloedbaarheid van het mobiliteitsgedrag komt de Commissie in hoofdstuk VI «Het beleid in grote lijnen» in het kader van de keuzevrijheid van reizigers en verladers nader terug.
Voorts is de Commissie van mening dat onvoldoende aandacht wordt besteed aan het autobezit. Naast het parkeervraagstuk-wel gesignaleerd wordt met name een bezinning wenselijk geacht op factoren die het autobe-
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zit beïnvloeden. Het structuurschema stelt ter zake op blz. 180: «Thans beschikt reeds ongeveer 60% van de Nederlandse huishoudens over één en
bijna 10% over twee of meer auto's. Al vrij spoedig zal het merendeel van de
toeneming bestaan uit aangeschafte tweede of volgende auto's in een gezin.
Een toenemend deel van de tweede auto's zal alleen worden aangeschaft
voor het doen van boodschappen, afhalen van kinderen en voor sociale contacten. De eerste auto blijft in vele gevallen voorbehouden aan woon-werkrelaties, vakanties en gezamenlijke gezinsactiviteiten. Zodra de eerste auto
niet of weinig voor woon-werkrelaties wordt gebruikt heeft een tweede auto
weinig zin».
Het verwijt van een zekere eenzijdigheid van de probleemanalyse kan terecht worden gemaakt. Men dient zich daarom bij voortduring deze beperking te realiseren, ook daar waar meer concrete beleidslijnen worden uitgestippeld. Met name dienen de effecten van bepaalde maatregelen ten opzichte van het beroepsgoederenvervoer nog uitgebreid te worden bezien.
Ook in hoofdstuk VI komt dit probleem nader aan de orde.
Vervolgens het energieprobleem. De hoofddoelstelling bevat onder meer
de passage «op zodanige wijze dat het gebruik van schaarse grondstoffen
wordt beperkt», welke in de volgende richtlijn wordt uitgewerkt: maatregelen in de sector verkeer en vervoer welke tot een grotere effectiviteit van het
energie- (en grondstoffenverbruik leiden, moeten worden bevorderd. De
nadere invulling daarvan wordt in het SVV niet gegeven en dient kennelijk in
het sectorbeleid te worden nagestreefd. Het echte energieprobleem wordt in
bijlage B (blz. 179) slechts even aangestipt: «De ontwikkeling van de grondstoffenmarkt, vooral die van energie, zal niet nalaten zijn stempel te drukken
op de ontwikkeling van het verkeer en het vervoer. Voorshands lijken de onzekerheden over beschikbare hoeveelheden aan grondstoffen voor vloeibare brandstof nog groot en het zicht op alternatieve brandstoffen voor de automotor nog onvoldoende om deze aspecten nu reeds in het verkeers- en
vervoerbeleid te betrekken. Zodra ter zake meer duidelijkheid voor de toekomst wordt verkregen zal het verkeers- en vervoerbeleid hierop inhaken».
De Commissie oordeelt de hieruit sprekende afwachtende houding wel
erg passief. Het verdient aanbeveling aan te geven hoe men denkt de gewenste grotere duidelijkheid te krijgen, de blancoplekken in de gegevens te
signaleren en zo mogelijk in te vullen en reeds een begin te maken met een
bezinning op de mogelijke relaties met en consequenties van een structureel
energietekort voor het verkeers- en vervoerbeleid.
In dit verband wil de Commissie nog eens wijzen op de omvang van het
energieverbruik in de sector verkeer en vervoer. Alle vormen van mobiliteit
tezamen leggen beslag op ongeveer 10% van het energieverbruik (zie onder
meer Statistisch zakboek 1977 CBS, grafiek blz. 164). Van de energie die verbruikt wordt door de transportsector bestaat overigens ca. 98,2% uit olie.
Hiermee wordt geenszins gezegd dat matiging van de mobiliteit vanuit het
oogpunt van energieverbruik geen of weinig zin zou hebben, maar wel dat
de betekenis daarvan slechts beperkt kan zijn.
Ten slotte merkt de Commissie nog op dat naar haar oordeel op zeer onevenwichtige wijze aandacht wordt besteed aan de landbouw in het SVV.
Vrijwel altijd zijn de belangen van de landbouw op een of andere wijze betrokken bij de aanleg en verbreding van wegen. De Commissie bepleit dan
ook meer aandacht in het SVV voor de schade die aan de landbouw wordt
toegebracht.
4. Grensalternatieven
In bijlage B bij het SVV wordt de beleidsruimte voor de toekomst verkend
en afgebakend met behulp van grensalternatieven, nl. het autogrensalternatief, het openbaar-vervoergrensalternatief en het mobiliteitsbeperkend grensalternatief (zie ook hiervoor § 1 Algemeen en pag. 181 t/m 189 SVV).
In de inspraakprocedure is als belangrijkste commentaar op de opgevoerde grensalternatieven naar voren gekomen dat deze geen echte alternatie-
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ven zijn, doch meer varianten binnen één hoofdrichting van het beleid. Zo
varieert in de alternatieven het aantal personenauto's in het jaar 2000 tussen
de 5 en 6 miljoen. Ook bij het openbaar vervoer is sprake van een compromis uit verschillende alternatieven. Zelfs het mobiliteitsbeperkend alternatief leidt ondanks rigoreuze uitgangspunten nog tot conventionele uitkomsten.
Ten behoeve van het uitzetten van beleidslijnen voor de langere termijn
bezigt men tegenwoordig veelal het hulpmiddel van grensalternatieven of
toekomstscenario's. Dit houdt in dat men met behulp van het schetsen van
een toekomstbeeld, uitgaande van bepaalde aannamen, een denkbare doch
niet haalbare beleidsmogelijkheid uitstippelt. De bijbehorende maatregelen
en consequenties worden geschetst. Zo ook in het Structuurschema Verkeer
en Vervoer, waar de grensalternatieven zijn ingevoerd als hulpmiddel om
vanuit de doelstellingen tot het concrete beleid te komen. Dit vertoont in zijn
uitwerking grote verschillen naar de aard van het gebied (grote-stadsgewesten, middelgrote en kleine steden en landelijke gebieden).
De Commissie heeft waardering voor de vorengeschetste methodische
aanpak. De grensalternatieven beschouwt zij daarbij als de punten van een
driehoek waarbinnen de mobiliteitsontwikkeling zich naar redelijke waarschijnlijkheid zal voltrekken. De uitgangspunten zijn daarin zo verstandelijk
mogelijk geschat; hoewel de gangbare methoden om het aantal auto's voor
het jaar 2000 te berekenen eerder tot hogere aantallen dan 6 miljoen leiden
dan lagere, is bijvoorbeeld toch uitgegaan van een aantal tussen 5 en 6 miljoen.
Een en ander neemt niet weg dat de vraag kan rijzen of niet ook een andere koers geschetst zou moeten worden, die bij toepassing van bepaalde beleidsmiddelen, ook als haalbaar kan worden beschouwd. Gedacht kan worden aan een alternatief waarbij het openbaar vervoer en het langzaam verkeer echt voorrang wordt gegeven en het autoverkeer aanmerkelijk wordt
bemoeilijkt. In de Commissie is in dit verband gewezen op de studie van
Hupkes «Gasgeven of afremmen», waarin een scenario met het accent op de
zachte vervoersystemen en het openbaar vervoer is opgenomen. De Commissie meent dat het uitstippelen van een dergelijke koers alleen zin heeft
als daaruit belangrijk andere uitkomsten met een zekere realiteitswaarde
kunnen voortkomen dan het SVV geeft.
De Commissie heeft evenwel op basis van de bijlagen de stellige indruk
dat in de verkenning van de beleidsruimte niet zoveel meer marge zit dan in
de grensalternatieven is aangegeven, tenzij men rekent met het optreden in
de komende 20 jaar van bepaalde catastrofale factoren. Wellicht overwogen kan worden bij wijze van vingeroefening te laten zien hoe een dergelijke
koers eruit zou kunnen zien, welke maatregelen daartoe noodzakelijk zijn en
welke consequenties daaraan verbonden zijn.Een dergelijke benadering is,
zo moet men zich wel realiseren een stuk speculatiever.
Ten slotte nog enkele kanttekeningen bij de grensalternatieven. Allereerst
wil de Commissie hier nog eens wijzen op het feit dat ook grensalternatieven
op een of andere manier een zekere vastigheid geven; zo zal het aantal van 5
a 6 miljoen auto's in 2000 ook buiten het structuurschema een eigen leven
gaan leiden, waarmee maar gezegd wil worden dat uiterste voorzichtigheid
bij de inschatting van bepaalde kwantiteiten geboden is.
Daarnaast moet nog eens duidelijk worden onderstreept dat de prognoses
in de grensalternatieven, geen taakstellend karakter hebben, doch slechts
een vooruitberekening geven die niet van realiteitszin (op basis van gegevensvan en te verwachten gedragspatronen in 1975) is gespeend. Ten slotte
verdient het vermelding dat het, gelet op de macroschaal waarop hier wordt
gerekend, voor het te voeren beleid slechts van marginaal belang is of de gehanteerde prognoses uiteindelijk 10 a 20% naar boven of naar beneden afwijken. Met andere woorden het effect van veel auto's (bij voorbeeld 5,75
miljoen) of een beetje minder (bij voorbeeld 5,25 miljoen) heeft op het totale
autogebruik maar zeer beperkte invloed en daarmee op het te voeren beleid.
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V. HOOFDDOELSTELLING EN RICHTLIJNEN
1. Algemeen
De hoofddoelstelling van het verkeers- en vervoerbeleid luidt: «het tegemoetkomen aan de vraag naar vervoer van personen en goederen uitsluitend
voor zover de bijdrage aan het welzijn van de gemeenschap per saldo positief is en wel op een zodanige wijze dat
- de totstandkoming van een gewenste ruimtelijke structuur wordt bevorderd en schade aan de landbouw, het natuurlijk milieu en het landschap zoveel mogelijk wordt vermeden,
- de verkeersveiligheid wordt bevorderd,
- zoveel mogelijk voldaan wordt aan op grond van aan het woon- en leefmilieu te stellen eisen, bij voorbeeld betreffende parkeerhinder, uitworp van
luchtverontreinigende stoffen, geluidshinder en visuele hinder,
- een gewenste sociaal-culturele en economische ontwikkeling wordt bevorderd,
- het gebruik van schaarse grondstoffen wordt beperkt, en
- het beslag op de overheidsmiddelen wordt beperkt».
De hoofddoelstelling wordt in een reeks meer gedetailleerde richtlijnen
voor het verkeers- en vervoerbeleid, de te treffen maatregelen en de te ontwerpen infrastructuur uitgewerkt. De gedetailleerde richtlijnen kunnen ten
dele of naar mate van vervulling conflicteren. Dit houdt in dat zij in onderlinge afweging passend binnen de hoofddoelstelling, dienen te worden gevolgd.
2. Inspraak
De meeste insprekers die aandacht besteden aan de hoofddoelstelling en
de richtlijnen geven daar geen oordeel over in hun totaliteit, maar gaan uitsluitend in op onderdelen. Een aantal insprekers stemt in met de hoofddoelstelling, zij het dat veelal ter attentie van onderdelen kritische kanttekeningen worden gemaakt. Een enkele inspreker keert zich tegen de hoofddoelstelling. («Beschrijving van de bestaande situatie leidt tot een doelstelling
van waaruit de gesignaleerde problemen bestreden kunnen worden, maar
tot een waarbij het tegemoetkomen aan de vraag naar vervoer centraal
gesteld wordt» en «Waar de hoofddoelstelling absolute voorrang wil geven
aan aspecten als milieu e.d. en daarbij economische aspecten niet betrekt,
moet deze als onevenwichtig worden afgewezen»).
Vrij algemeen is bij deze reacties naar voren gekomen dat de richtlijnen te
vaag, te abstact en te complex zijn. De hoofddoelstelling en de richtlijnen
geven te weinig houvast zowel voor het opstellen van het beleid als voor de
beoordeling van de effecten ervan. Veel richtlijnen zijn onderling strijdig. De
insprekers menen dat een onderlinge prioriteitenstelling de duidelijkheid en
hanteerbaarheid ten goede zou komen.
Een aantal insprekers is van mening dat de hoofddoelstelling duidelijker
moet worden geformuleerd op de knelpunten en gericht moet zijn op een
sturend beleid met betrekking tot autobezit en autogebruik.
3. Hoofddoelstelling, richtlijnen en procesplanning
Samenhangend met de in het structuurschema gevolgde methode van beleidsanalyse (zie ook hiervoor hoofdstuk IV, par. 2) is de hoofddoelstelling
vaag en abstract geformuleerd. Deze wordt vervolgens uitgewerkt tot het niveau van zgn. enkelvoudige doelstellingen, hetgeen in de vorm van richtlijnen is geschied. Deze laatste zijn globaal van karakter en komen in een aantal gevallen met elkaar in tegenspraak.
Diegenen evenwel die de doelstelling eerst naar aanleiding van een analyse van de belangrijkste problemen willen opstellen, achten de hoofddoelstelling uit het structuurschema te weinig probleemgericht; het beleid kan
daarbinnen nog alle kanten op.
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De Commissie is van mening dat in het systeem van strategische procesplanning een abstracte formulering van de hoofddoelstelling en een zekere
spanning tussen de daaruit afgeleide enkelvoudige doelstellingen moet
worden geaccepteerd. Daar hoeft ook helemaal geen bezwaar tegen te bestaan mits het gewicht dat aan de doelstellingen wordt toegekend telkens
opnieuw met de opeenvolgende stadia van de uitwerking en verfijning van
het beleid wordt geconfronteerd. Daarmee wordt niet alleen bereikt dat regelmatig tussentijds wordt teruggekoppeld, maar ook dat de hoofddoelstelling en de richtlijnen voortdurend worden getoetst aan de ontwikkelingen.
Naar het oordeel van de Commissie verdient het aanbeveling de vorengenoemde gedachte nadrukkelijker dan is geschied in de regeringsbeslissing
neer te leggen, zodat het voor een ieder duidelijk wordt dat ook de hoofddoelstelling en de uitwerking daarvan ter discussie staan en zullen blijven.
4. Het tegemoetkomen aan de vraag
Het tegemoetkomen aan de vraag naar vervoer van personen en goederen
betekent niet, zo stelt het structuurschema op pag. 12, dat aan elke vervoervraag op elke plaats en tijdstip en voor ieder vervoermiddel zonder enige beperking kan worden voldaan. Het betekent wel dat de voorziening in de verkeers- en ven/oerbehoefte zal plaatsvinden in een redelijke afweging van
kosten en ruimtebeslag en van alle andere effecten waarmee bepaalde voorzieningen gepaard gaan, hetgeen uitgewerkt wordt in drie richtlijnen.
Met name richtlijn 3 «Afstemming van de capaciteit van de verkeers- en
vervoervoorzieningen op de omvang van de vraag op vervoerwijze» heeft
daarbij in de Commissie vraagtekens opgeroepen, in die zin dat onduidelijk^
heid bestaat omtrent wat met «vraag» wordt bedoeld. Bij een bepaalde
vraag wordt over het algemeen gedacht aan het geconstateerde of verwachte gebruik van aangeboden voorzieningen. De vraag naar niet of onvoldoende aangeboden voorzieningen uit zich niet, zodat daar ook niet aan tegemoet wordt gekomen. Op deze wijze kan het voorkomen dat een potentieel
aanwezige vraag in de kiem gesmoord wordt.
Waar het de Commissie om gaat is dat bij de vraagkant niet uitsluitend
wordt gekeken naar de actuele vraag, die mede bepaald wordt door de aangeboden voorzieningen, maar ook naar de «sluimerende» vraag, die door
het aanbod van bepaalde voorzieningen kan worden opgewekt. Als voorbeeld
noemt de Commissie verschraling van het voorzieningenniveau om in stedelijk gebied te fietsen; als het gebruik van de fiets ten gevolge van autoverkeer
te zeer wordt bemoeilijkt, zal de actuele vraag naar fietspaden afnemen, terwijl er eigenlijk wel behoefte aan is.
Nauw met deze problematiek hangt de kwestie van de beïnvloedbaarheid
van mobiliteitsgedrag samen. In hoofdstuk VI par. 3 gaat de Commissie hier
nader op in. Duidelijk is evenwel dat bij voorbeeld stimulering tot gebruik
van milieuvriendelijke vervoerwijzen veronderstelt dat de voorzieningen
daarvoor op een passend niveau liggen.
5. Wanneer is de bijdrage aan het welzijn van de gemeenschap per saldo
positief?
Zowel in de inspraak als in de Commissie is deze vraag gesteld. Hieronv
trent het navolgende.
De beantwoording van deze vraag zou geen enkel probleem opleveren, indien alle positieve én negatieve aspecten van verkeer en vervoer door één
persoon zouden worden ervaren. Deze zou dan kunnen afwegen en een oordeel kunnen geven over een al dan niet positieve bijdrage aan zijn welzijn
ten gevolge van een bepaalde voorziening.
De zaak ligt evenwel veel gecompliceerder; waar de één baat heeft bij een
voorziening, ondervindt de ander de nadelen daarvan, en dan nog wel in
wisselende groepen en in meerdere of mindere mate. In het economisch jargon wordt dit wel de interpersonele nutsvergelijking genoemd. Een extra
moeilijkheid is bovendien nog dat de verschillende aspecten maar ten dele
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in geld waardeerbaar zijn; de z o g e n a a m d e externe effecten zoals geluidshinder en m i l i e u v e r o n t r e i n i g i n g zijn v r i j w e l niet o p eenduidige wijze in de
b e l a n g e n a f w e g i n g te betrekken. De richtlijnen, afgeleid uit de h o o f d d o e l s t e l ling, geven iets van het s p a n n i n g s v e l d weer, w a a r i n telkens o p n i e u w m o e t
worden afgewogen.
W e l n u , in een parlementaire democratie als de onze bepaalt uiteindelijk de
gemeenschap zelf via zijn gekozen politieke o r g a n e n w a t goed is v o o r haar
welzijn en w a t niet. De o o r d e e l s v o r m i n g komt daarin op zeer gecompliceerde wijze tot s t a n d , w a a r i n ook de C o m m i s s i e en de gemeenschap via de inspraakprocedure een rol spelen. Deze structuur is niet volmaakt, zij w o r d t
dan ook v o o r t d u r e n d aangepast, maar een betere is niet v o o r h a n d e n .
De uitwerking van dit o n d e r d e e l van de hoofddoelstelling v i n d t plaats in
drie richtlijnen, de nrs. 4 t / m 6. Deze v o r m e n als het w a r e de randvoorwaarden v o o r de b e a n t w o o r d i n g van de vraag of een bepaalde voorziening een
positieve bijdrage levert aan het welzijn van de gemeenschap. Zij hebben de
i n s t e m m i n g van de C o m m i s s i e .
6. Het beslag op de overheidsmiddelen
In de inspraak is van veel kanten b e t o o g d dat het onderdeel «dat het beslag op de o v e r h e i d s m i d d e l e n w o r d t beperkt» niet t h u i s h o o r t in de doelstelling. Geld is een m i d d e l dat in de beleidsanalyse pas in een later s t a d i u m (ins t r u m e n t a r i u m ) ter sprake zou m o e t e n k o m e n .
De hier gekozen f o r m u l e r i n g , zo merkt de C o m m i s s i e o p , is dezelfde als
die waarin uitgesproken w o r d t dat «het gebruik van schaarse g r o n d s t o f f e n
w o r d t beperkt». De b e d o e l i n g is ook dezelfde, zo blijkt uit de toelichting o p
blz. 19 SVV: «Inpassing v a n h e t v e r k e e r s - e n vervoerbeleid in het financiële
kader, zodat het beslag op de o v e r h e i d s m i d d e l e n w o r d t beperkt, zal gezien
het uitgebreide pakket aan taken en de gestelde beperking tot een aantal
stringente richtlijnen m o e t e n leiden. Van vele zijden w o r d t een beroep o p de
o v e r h e i d s m i d d e l e n gedaan, t e r w i j l in wezen de rek eruit is. Dit leidt t o t m a t i g i n g allerwege, waaraan ook verkeer en vervoer niet zijn te o n t k o m e n . O m
ook v o o r de t o e k o m s t een g o e d f u n c t i o n e r e n d verkeers- en vervoersysteem
te kunnen w a a r b o r g e n zal het n o d i g zijn de d o e l m a t i g h e i d van het gebruik,
maar ook van de financiering o p te voeren». Dit w o r d t vervolgens n o g nader
uitgewerkt in de richtlijnen 36 t / m 39.
In de Commissie is nog eens met zoveel w o o r d e n bevestigd dat het beperken van de uitgaven v o o r m o b i l i t e i t geen doel o p zichzelf is binnen het verkeers- en v e r v o e r b e l e i d . Het gaat hier o m dat onderdeel van de h o o f d d o e l stelling v a n e e n sector, dat w i l aangeven dat het financieel-economisch facet
ook eisen stelt aan het te v o e r e n beleid. Gedacht is dus aan het v e r a n t w o o r d
en zuinig o m s p r i n g e n m e t o v e r h e i d s m i d d e l e n als zodanig, hetgeen de C o m missie volledig kan o n d e r s c h r i j v e n . De vraag rijst of in dat geval niet een andere f o r m u l e r i n g de voorkeur verdient, bij v o o r b e e l d : dat in het kader van
het algemene overheidsbeleid tot een v e r a n t w o o r d niveau van uitgaven
wordt gekomen.
7. Verkeersveiligheid
In de hoofddoelstelling is als r a n d v o o r w a a r d e o p g e n o m e n dat «de verkeersveiligheid w o r d t b e v o r d e r d » . Ook enkele insprekers hechten nog een
expliciet veel belang aan verkeersveiligheid en vragen met name aandacht
v o o r de meest kwetsbare verkeersdeelnemers.
Hoewel dit belangrijke aspect w e l in hoofdstuk 2 van het SVV nader w o r d t
uitgewerkt (richtlijnen 20 t / m 24), w o r d t dit in het pkb-hoofdstuk 5 gemist.
Het verdient aanbeveling ook daar aan dit aspect van het verkeers- en vervoergebeuren aandacht te besteden.

T w e e d e Kamer, zitting 1 9 7 8 - 1 9 7 9 , 1 4 3 9 0 , nrs. 6-7

31

8. Overige onderdelen hoofddoelstelling en richtlijnen
In dit v e r b a n d g e v e n de overige onderdelen van de hoofddoelstelling en
de daaruit afgeleide richtlijnen de C o m m i s s i e slechts aanleiding tot het m a ken v a n de v o l g e n d e o p m e r k i n g e n .
De hoofddoelstelling gaat ervan uit dat de schade aan de l a n d b o u w zoveel
mogelijk dient te w o r d e n v e r m e d e n . Deze doelstelling w o r d t evenwel niet
nader in een richtlijn uitgewerkt.
De Commissie b e s c h o u w t dit als een omissie. Voorts meent zij dat een
richtlijn mede dient te zijn afgestemd op een o p t i m a a l gebruik van die g r o n den die zijn aangetast door de verwezenlijking van infrastructurele w e r k e n .

VI. HET BELEID IN GROTE LIJNEN
1. Algemeen
Het te voeren beleid begint met een aantal v o o r de m o b i l i t e i t belangrijke
a l g e m e n e lijnen van inrichtings- en spreidingsbeleid uit de verstedelijkingsnota. Bij het f o r m u l e r e n v a n het verkeers- en v e r v o e r b e l e i d hebben deze a l g e m e n e lijnen mede als basis g e d i e n d . Daarna v o l g t een principiële positiebepaling van de o v e r h e i d ten opzichte van het individuele keuzeproces in
het verkeers- en v e r v o e r g e b e u r e n . De aangrijpingspunten op dit keuzeproces bij reizigers en verladers w o r d e n aangegeven. Hieruit resulteert ook de
inperking van het structuurschema tot in hoofdzaak de beschikbaarheid en
de kwaliteit van de v e r b i n d i n g e n . Na een kenschets van de structuur en de
integrale benadering van het concrete beleid, met reeds een zekere uitwerking naar verkeerssoort en ruimtelijke situatie, w o r d t het lange-termijnbeleid v o l l e d i g uitgewerkt in paragrafen over het goederenvervoer, het o p e n baar vervoer van personen over langere afstanden, het h o o f d w e g e n n e t , het
regionale openbaar vervoer, het regionale w e g e n n e t , stedelijk en stadsgewestelijk openbaar vervoer en stedelijke w e g e n .
2. Opmerking vooraf
Het in het structuurschema neergelegde verkeers- en vervoerbeleid w o r d t
veelal verweten dat het te zeer v o l g e n d en te w e i n i g sturend is. Het beleid is,
zo merkt de C o m m i s s i e o p , v o o r een belangrijk deel v o l g e n d in die zin dat
het individuele keuzeproces in het verkeers- en vervoergebeuren niet direct
w o r d t beïnvloed. Dit v o l g e n kent evenwel een grens die daar is gelegen
waar de gevolgen van deze vrije keuze voor het algemee.. welzijn onaanvaardbaar negatief w o r d e n . Wanneer deze grens w o r d t overschreden zal het
beleid een meer sturend karakter krijgen. Door het treffen van maatregelen
zal de overheid dan trachten het gebruik van de verschillende v e r v o e r m i d d e len te beïnvloeden. Waar e v e n w e l precies de grens dient te liggen waar het
beleid het v o l g e n d karakter dient te verliezen en het sturend karakter dient te
verkrijgen, w o r d t door velen geheel verschillend beoordeeld. Voorts zijn er
naar het oordeel van de Commissie oorzaken aan te geven v o o r het feit dat
het verkeers- en vervoerbeleid zoals dit in het SVV is neergelegd volgens
s o m m i g e n te w e i n i g s t u r e n d is v a n karakter.
Tenslotte w i l de C o m m i s s i e nog w a t kwantitatieve indicaties geven o m trent de vraag sturend of v o l g e n d , met name ten aanzien van het te v e r w a c h ten autogebruik. Trendberekeningen leiden tot een autogebruik van 95 m i l jard autokilometer in het jaar 2000 tegen 55 in 1975. Het structuurschema
probeert e v e n w e l , o p basis van de u i t g a n g s p u n t e n op blz. 194 v e r m e l d , bij te
sturen zodat het autogebruik in 2000 niet hoger zal zijn dat ± 80 miljard. Deze a f r e m m i n g van de groei zal ingevolge de regionaal gedifferentieerde bel e i d s v o o r n e m e n s v o o r een zeer g r o o t deel in de grote stadsgewesten, v o o r
een deel in de m i d d e l g r o t e en kleine steden en v o o r een zeer beperkt gedeelte o p het platteland dienen te w o r d e n gerealiseerd.
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Hieruit moge blijken dat ook in het lange-termijnbeleid wel degelijk een
ombuiging van trends wordt nagestreefd. Als men hieraan dan niet het predikaat «sturend» wil geven, zal men dit toch wel als «richtinggevend» kunnen betitelen.
3. Keuzevrijheid en de beïnvloedbaarheid van mobiliteitsgedrag
Het mobiliteitspatroon in ons land is zeer gevarieerd en samengesteld uit
een groot aantal individuele beslissingen met zeer belangrijke sociale, culturele, economische en ruimtelijke facetten. Verkeer en vervoer zijn daarbij
een afgeleide van andere maatschappelijke activiteiten. Het structuurschema doet wat de rol van de overheid in dit complexe geheel betreft een principiële keuze: een voorzichtig, genuanceerd beleid dat de individuele keuzevrijheid, voor zover dat mogelijk en aanvaardbaar is, intact laat. De individuele reiziger en verlader zijn de enigen die kunnen beslissen of het nut van
een verplaatsing zo groot is dat dit de verplaatsing rechtvaardigt. De overheid kan en wil deze beslissing niet overnemen. Zij streeft in dat opzicht ook
geen bepaalde mobiliteit per individu na, noch door een maximum aan de
mobiliteit te stellen, noch door een minimum. Deze keuzevrijheid van de reiziger en de verlader geldt, zo stelt het SVV, de beslissing of een verplaatsing
moet worden ondernomen, zij geldt niet in dezelfde mate voor de wijze
waarop deze verplaatsing wordt geëffectueerd: het vervoermiddel, het verplaatsingstijdstip, de route en de kosten. Alhoewel ook hier de voorkeuren
van reiziger en verlader richtinggevend zijn, doen zich vele omstandigheden
voor waardoor de overheid genoodzaakt wordt corrigerend in te grijpen.
In dit verband merkt de Commissie op dat de keuzevrijheid van de verlader ten aanzien van het vervoermiddel ten gunste van de aard van de te vervoeren goederen, de plaats van vestiging enz. dikwijls geringer is dan die
van de reiziger. Dit heeft uiteraard consequenties voor de mate van beïnvloedbaarheid van het mobiliteitsgedrag van de verlader.
Voorts deelt de Commissie van Overleg voor de Wegen de principiële stellingname inzake de rol van de overheid bij het keuzeproces van reizigers en
verladers, zoals deze hiervoor nog eens kort is samengevat. Zij is evenwel
van mening dat binnen deze stellingname één aspect sterk onderbelicht
blijft: nl. de mogelijkheid om op het keuzeproces van reiziger en verlader anders dan door het nemen van maatregelen ten aanzien van de ruimtelijke inrichting invloed uit te oefenen. Hieromtrent het navolgende.
Zoals ook in hoofdstuk IV, par. 3 «de probleemanalyse» gesteld is, heeft de
Commissie ten gunste van de bestudering van het structuurschema zich niet
aan de indruk kunnen onttrekken dat het verkeers- en vervoergebeuren min
of meer als een verschijnsel wordt beschouwd, waarop men betrekkelijk
weinig vat heeft.
Daarmee wordt er grotendeels aan voorbijgegaan dat de ontwikkelingen
op het verkeers- en vervoergebied mede door - beïnvloeding - menselijk gedrag worden gericht. Het is op dit punt: de steeds terugkerende vraag in
hoeverre het verkeersgedrag beïnvloedbaar is, dat de Commissie nog eens
nadrukkelijk de aandacht wil vestigen. De stellingname van de rijksoverheid
ten aanzien van het gedragspatroon inzake de mobiliteit is tot nu toe opvallend terughoudend. Vanuit het bedrijfsleven wordt de actie «Blij dat ik rij»
gevoerd, terwijl de Nederlandse Spoorwegen wervend optreden met de familie Spoor. Naar het oordeel van de Commissie verdient het sterke aanbeveling ook als overheid systematisch een grotere gedragsbewustwording na
te streven ten aanzien van het mobiliteitspatroon van reiziger en verlader. In
dit opzicht bepleit zij, te beginnen in het structuurschema en uit te werken in
korte-termijnplanning, een ruime plaats in te richten voor een actief voorlichtingsbeleid ter zake. Gelijk ten aanzien van het energieverbruik geschiedt
dienen de gevolgen van bepaalde keuzen in voor ieder begrijpelijke taal
zichtbaar te worden gemaakt.
Hoewel de Commissie zich realiseert dat de beleidsruimte ten gevolge van
bestaande sociaal-culturele, economische, ruimtelijke en financiële ontwikkelingen beperkt is, verwacht zij hier toch een trend-bijbuigende werking
van.
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4. De aard van het beleid
In het te voeren verkeers- en vervoerbeleid liggen de accenten op de kenmerken van het mobiliteitsbeperkend en openbaar-vervoeralternatief. In
grote lijnen komt dit neer op het waar nodig en mogelijk verminderen van de
verplaatsingsafstanden, het beperken van het autogebruik waar en wanneer
dit te veel hinder geeft en waar nodig het treffen van voorzieningen voor
openbaar vervoer en langzaam verkeer. Aan de beleidsbepaling dienen eisen gesteld te worden met betrekking tot nuancering, stap-voor-stapbenadering, integrale benadering en pakket van maatregelen.
De Commissie ondersteunt deze beleidsvoornemens uit het structuurschema. Zij beogen door middel van een zakelijke benadering van de problematiek de grootste knelpunten in ons verkeers- en vervoersysteem te bestrijden. Met klem dient er in dit verband nog eens op gewezen te worden dat het
daarbij geenszins om een algemene mobiliteitsbeperking zou gaan. Integendeel, mobiliteit wordt als een groot goed ervaren, waaraan een maximum
noch een minimum wordt gesteld. Het gaat er juist om voor iedereen gunstige voorwaarden te scheppen, ook op langere termijn, ten einde aan de mobiliteit deel te kunnen hebben.
Ook in de inspraak wordt met de algemene beleidslijnen ingestemd, zij het
dat vele insprekers over de uitwerking van de beleidskeuze in concrete voorzieningen teleurgesteld zijn (te ruime plaats voor de auto). Een krachtige bevordering van het openbaar vervoer als collectieve voorziening wordt dringend gewenst geacht.
Op enkele zaken wil de Commissie in dit verband nog nadere aandacht
vestigen. Het waar nodig en mogelijk verminderen van verplaatsingsafstanden wordt veelal gezien als een taak die bij uitstek op het terrein van de
ruimtelijke ordening ligt. Voor een belangrijk deel is dit het geval, reden
waarom in de Verstedelijkingsnota ook voornemens met betrekking tot de
mobiliteit staan; in dat kader dient ernaar te worden gestreefd om degenen
die de woon- werkafstand kort willen houden, ook daadwerkelijk daartoe in
de gelegenheid te stellen. Voor een ander deel zijn hier evenwel ook andere
facetten van het maatschappelijk leven in het geding. Zo kan de individuele
vrijheid van de mens ertoe leiden dat hij nu juist niet het recreatiegebied
naast de deur opzoekt, maar een verderop; zo kan positieverbetering elders
verlenging van de verplaatsingsafstand meebrengen, als deze niet wordt gevolgd door een verhuizing; ook kan indeling voor studie aan een universiteit
in een ander landsdeel nieuwe mobiliteit oproepen. Kortom het doel van het
terugbrengen van de lengte van verplaatsingen kan alleen dichterbij komen
als hierop een volledig pakket van maatregelen wordt afgestemd; alleen het
ruimtelijk ordeningsinstrument is een te beperkt middel.
Aan de beleidsbepaling op het gebied van verkeer en vervoer wordt onder
meer de eis gesteld van nuancering, dat wil zeggen: rekening houden met
regionale en lokale karakteristieken van het verkeer en vervoer en de ruimtelijke ordening. In het SVV leidt dit tot een geografische differentiatie van het
beleid voor grote stadsgewesten, middelgrote en kleine steden en landelijke
gebieden, hetgeen de Commissie een zinvolle en realistische zaak acht.
De in de inspraak naar voren gebrachte gedachte van afzonderlijke beleidsnota's voor elk van de hier onderscheiden gebieden, acht de Commissie
minder gelukkig. Een dergelijke opstelling zou het verbindingsprincipe geen
recht doen, zoals bij voorbeeld het intercity-net dat alleen goed kan functioneren met een stelsel van regionale aansluitingen. Daarnaast zou zo'n aanpak het gevaar mee kunnen brengen dat één van de aan het beleid te stellen
voorwaarden: integratie, van meet af aan miskend wordt. In dit verband
wijst de Commissie erop dat in elk geval een verbijzondering van het beleid
voor deelgebieden plaats zal vinden op provinciaal en gemeentelijk niveau,
waarbij ook met andere belangen rekening moet worden gehouden.
Nuancering van beleidsbepaling brengt ook mee, zo meent de Commissie
voorts, dat gezocht moet worden naar maatregelen in het verkeers- en vervoerbeleid die selectief werken. Zo wordt terecht als een bezwaar van het
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voorgenomen beleid ten aanzien van de stadsgewesten gevoeld dat hiermee het essentiële verkeer, waaronder het goederenverkeer, in de knel kan
komen. Maatregelen ter bevordering van een bepaald gebruik van verkeersen vervoervoorzieningen kunnen pas voldoende effect sorteren, als zij precies die verplaatsingen met een bepaald vervoermiddel, op een bepaalde
tijd en langs een bepaalde route raken, die men wil tegengaan. Het zoeken
naar dit soort maatregelen is een van de moeilijkste opgaven van het beleid.
5. Grote stadsgewesten
Over de effectuering van een probleemoplossend beleid in de grote stadsgewesten laat het SVV zich maar in beperkte mate uit. Andere kaders worden daarvoor meer geschikt geacht, zoals het MPP, bestemmingsplannen,
gemeentelijke verkeers- en vervoerplannen en verkeerscirculatieplannen.
Met de strekking van deze stellingname is de Commissie het eens. Zij
vraagt zich daarbij evenwel af of de overheid, de lagere en centrale, voldoende middelen ter beschikking staan om ter zake een consistent en geïntegreerd beleid te voeren. Een nadere bezinning op dit instrumentarium is gewenst.
Ook de insprekers onderschrijven in zijn algemeenheid het uitgestippeld
verkeers- en vervoerbeleid in de grote stadsgewesten; zij stellen zich
meestal wat kritischer op ten aanzien van de plaats van de auto en de rol van
het openbaar vervoer. In algemene termen komt dit hierop neer dat de keuze
voor het openbaar vervoer een ordenende werking moet hebben op het autogebruik.
6. Goederenvervoer
6.1. Essentie
Het te voeren beleid inzake het goederenvervoer over de weg en per spoor
mondt in het pkb-hoofdstuk uit in vijf uitspraken, één over de vrije keuze van
de vervoertechniek en vier over aspecten van het goederenvervoer per
spoor.
Hierop is van de kant van het goederenvervoer veel kritiek geuit die in
hoofdzaak op het navolgende neerkomt: onvoldoende aandacht voor het
goederenvervoer in het algemeen en voor het weggebonden goederenvervoer in het bijzonder.
De uitgangspunten in het SVV zijn veelbelovend: een verkeers-en vervoerbeleid dat afgestemd is op alle belangrijke, ook economische aspecten
van het overheidsbeleid en dat rekening houdt met de plaats en functie van
verschillende categorieën verkeer en vervoer; daarbij wordt in beginsel de
essentiële functie van het goederenvervoer en ander zakelijk verkeer voor de
samenleving onderschreven, terwijl ook het complexe karakter van het verplaatsingspatroon wordt onderkend.
In zijn nadere uitwerking is het structuurschema evenwel eenzijdig,
slechts gericht op het personenverkeer en -vervoer. De categorie goederenvervoer en het overige bedrijfsgebonden verkeer worden niet systematisch
en overeenkomstig hun maatschappelijke betekenis bij het beleid betrokken.
Zo worden congesties in het wegverkeer in het algemeen en in de stadsgewesten in het bijzonder aanvaard, zonder dat daarbij nadrukkelijk de vraag
wordt gesteld hoe dit uitwerkt op het functioneren van de stedelijke centra
en de bedrijven (waar onder winkels) o.a. in relatie tot de aan- en afvoer van
goederen. Voor de beperking van het autogebruik wordt onder meer van het
toepassen van het criterium «hinder» uitgegaan, zonder dat met de gevolgen daarvan voor het functioneren van de onderscheiden verkeerscategorieen rekening wordt gehouden en zonder dat afgewogen wordt tegenover de
positieve bijdrage van het (goederen)vervoer; ook bij de probleemstelling
en de behandeling van grensalternatieven wordt aan de gevolgen van de beleidsalternatieven voor het vervoer van goederen en ander zakelijk verkeer
slechts geringe aandacht besteed. Het gevaar dreigt thans dat bij de uitvoe-
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ring van het v o o r g e n o m e n beleid met name de aanvoer van g o e d e r e n naar
bedrijven en de distributie van e i n d p r o d u k t e n naar a f n e m e r s / c o n s u m e n t e n
v o o r a l in de stedelijke gebieden nog verder in de knel k o m e n . K o r t o m , het
dient niet bij het signaleren van het essentiële karakter van het goederenvervoer v o o r de s a m e n l e v i n g te blijven.
De C o m m i s s i e is het met deze kritiek op dit onderdeel v a n het structuurschema eens. W i l het verkeers- en vervoerbeleid aanspraak kunnen maken
o p het predikaat «integraal» dan is een evenwichtiger benadering gewenst.
De aanpak dient zich te kenmerken door het onderscheiden van verkeerscat e g o r i e ë n in de probleemanalyse, de grensalternatieven en het uit te stippelen beleid. Op deze wijze kunnen de moeilijkheden, m o g e l i j k h e d e n en eisen,
die aan de diverse functies moeten w o r d e n gesteld, beter in de beleidsvoorn e m e n s w o r d e n ingepast.
In elk geval verdient het aanbeveling het gekozen beleid v o o r het goederenverkeer over de w e g nader uit te w e r k e n , zodat het f u n c t i o n e r e n daarvan
- ook in stedelijke gebieden - overeenkomstig zijn betekenis v o o r de maatschappij (dienende functie en s t r u c t u u r v o r m e n d karakter) kan w o r d e n veiliggesteld.
6.2. Andere

opmerkingen

inzake het

goederenvervoer

Het goederenvervoer over de w e g draagt maar in beperkte mate bij tot de
verkeersintensiteit op het Nederlandse w e g e n n e t ; op etmaalbasis k o m t dit
neer o p ongeveer 17%. Dit percentage miskent evenwel de functie van goederenvervoer als hoofdverkeerscategorie en beschouwt het goederenverkeer slechts als numerieke m i n d e r h e i d o p het Nederlandse w e g e n n e t .
Voorts is in de C o m m i s s i e naar voren gebracht dat de w e r e l d van het goederenvervoer geen prijsmechanische beïnvloeding van het rijden voorstaat,
d o c h regeling m e t fysieke maatregelen. Hierbij dient zodanig van de verkeerswetgeving en v o o r l i c h t i n g gebruik te w o r d e n gemaakt dat de maatregelen o v e r e e n k o m e n met de w a a r d e r i n g die het goederenvervoer t o e k o m t .
Dit kan dan bij v o o r b e e l d tot uitdrukking k o m e n in de bereikbaarheid van
w i n k e l g e b i e d e n , industrie- en bedrijfsterreinen en w o o n e r v e n , zowel met
betrekking t o t de aan- en afvoer van goederen als w e l in de kwaliteit van de
a a n g e b o d e n weginfrastructuur. De Commissie brengt in dit v e r b a n d de suggestie, naar v o r e n gebracht op de hoorzittingen, in herinnering o m nadere
studie te d o e n naar de mogelijkheden o m tijdens spitsuren en o p plaatsen
waar dit een goede d o o r s t r o m i n g voor het goederenvervoer bevordert, over
te gaan tot het instellen van een aparte rijstrook v o o r het vrachtverkeer.
Met betrekking t o t de beleidsvoornemens ten aanzien van het goederenvervoer per spoor merkt de Commissie nog het v o l g e n d e op. Het railvervoer
zal als alternatief v o o r het goederenvervoer over de w e g , v o o r z o v e r het de
relatief korte afstanden betreft, van geringe betekenis blijven.
7. Het openbaar vervoer
De inspraakreacties, die hierop ingaan, onderstrepen v o o r a l dat het o p e n baar vervoer als één aaneengesloten systeem moet f u n c t i o n e r e n . Naast
c o m f o r t v e r h o g i n g en verbetering van het voorzieningenniveau de snelheid
en de b e t r o u w b a a r h e i d , moeten betere faciliteiten ten behoeve van het
voor- en natransport w o r d e n gecreëerd. Niet alleen dient aansluiting van
streek-, stads- en stoptreinvervoer te w o r d e n g e b o d e n , maar ook moet
steeds de volle aandacht w o r d e n gericht op voor- en natransport te voet en
per fiets. Ook op de wenselijkheid van een logisch biljetsysteem en integratie w o r d t gewezen.
Met de vorenstaande wenselijkheden kan de Commissie van harte instemm e n . Het gaat daarbij stuk v o o r stuk o m zaken, die reeds grote aandacht van
de betrokken instanties hebben. Deze i n s t e m m e n d e geluiden m o g e hen dan
ook een ruggesteun geven o m met v o o r t v a r e n d h e i d op de ingeslagen w e g
v o o r t te gaan. In het volgende MPP dient aan deze o n d e r w e r p e n niet slechts
de nodige aandacht te w o r d e n besteed, zij dienen ook nader te w o r d e n geconcretiseerd.
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Het structuurschema, zo overweegt de Commissie voorts, beoogt de verplaatsingsmogelijkheid en bereikbaarheid van een ieder veilig te stellen. Het
openbaar vervoer vervult daarbij in drieërlei zin een rol, nl. als systeem
naast het particulier vervoer, als decongestiemiddel en als ruimtelijk beleidsmiddel.
Als decongestiemiddel functioneert het openbaar vervoer in de randstad,
waar op bepaalde tijden en plaatsen de wegcapaciteit nimmer toereikend
kan zijn om de gehele vraag naar het particuliere verkeer te verwerken. Als
systeem naast het particuliere verkeer werkt het openbaar vervoer zowel in
de randstad als daarbuiten. Het gaat hierbij om de sociale functie van openbaar vervoer: vervoer voor iedereen, ongeacht leeftijd, welstand of rijvaardigheid.
Terwijl in de grote steden aan iedereen een zeer redelijke mate van verplaatsingsmogelijkheden en bereikbaarheid kan worden geboden, kunnen
zich hiermee op het dunbevolkte platteland problemen voordoen; daar dient
te worden gezocht naar vervoerwijzen die zo dicht mogelijk bij de vraag aansluiten tegen zo laag mogelijke kosten. Alhoewel het structuurschema over
de probleemgebieden nog weinig concreet is, zijn sinds enige tijd experimenten gaande met de buurtbus en proeven in voorbereiding met de bustaxi. De Commissie ondersteunt deze experimenten; op basis van daardoor
verkregen inzicht in de kosten en baten dient te zijner tijd een afweging
plaats te vinden of omzetting in duurzamere systemen mogelijk is.
8. Het langzame verkeer
Het pkb-gedeelte van het SVV besteedt weinig concrete aandacht aan het
langzame verkeer; wel gaat hoofdstuk 3, par. 3.8.2 en 3.10.3 hierop in. Evenals binnen het bebouwde gebied, zo luiden de beleidsvoornemens, dient
ook daarbuiten gestreefd te worden naar stelsels van fietsvoorzieningen die
ofwel van een utilitair karakter (woon-school-werk) ofwel puur recreatief van
aard zijn, dan wel een mengvorm van beide zijn. Voorts zal het beleid erop
gericht moeten zijn de onveiligheid en de onaantrekkelijkheid van het fietsen
in belangrijke delen van onze huidige steden op te heffen. Daarbij gaat het
niet alleen om het verkleinen van het werkelijke aantal ongevallen dat optreedt, maar vooral ook om het wegnemen van het gevoel van onveiligheid
dat vele fietsers bekruipt te midden van het overige verkeer en dat hen in vele gevallen doet besluiten een ander vervoermiddel te kiezen of thuis te blijven.
In de inspraak hebben deze uitspraken veel steun ondervonden. Twee belangrijke vragen zijn hierbij naar voren gekomen, ten eerste of het aanbeveling verdient bromfietsverkeer te scheiden van fietsverkeer en te behandelen
als motorvoertuigen en ten tweede of de experimenten met fietsroutes in
Den Haag en Tilburg op grotere schaal navolging verdienen, dan wel dat de
financiën beter besteed kunnen worden aan het realiseren van ontbrekende
schakels tussen reeds bestaande fietspaden. Ten aanzien van de experimenten met afzonderlijke fietsroutes oordeelt de Commissie het gewenst dat deze doorgang vinden. Voorts oordeelt zij het van belang dat ontbrekende
schakels in het fietspadennet worden aangebracht.
In de Commissie is ten aanzien van het langzame verkeer de wenselijkheid
geuit om ook in het pkb-hoofdstuk in de vorm van een afzonderlijke paragraaf expliciet aandacht aan deze verkeerscategorie te geven. Op deze wijze
zou immers stimulerend en richtinggevend kunnen worden opgetreden ten
behoeve van de uitwerking van het beleid ten aanzien van het langzame verkeer in sectorplannen en in verkeers- en vervoerplannen van de lagere overheden.
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9. Het hoofdwegennet
9.1.

Karakteristiek

Het SVV geeft een volgende karakteristiek van het hoofwegennet (blz.9):
- het hoofdwegennet omvat de verbindingen waarvoor het Rijk verantwoordelijkheid aanvaardt,
- het hoofdwegennet is een samenhangend stelsel van verbindingen tussen landsdelen en tussen grote woon- en werkgelegenheidsconcentraties;
het is daardoor, in vergelijking met wegenstelsels van lagere orde, grofmazig,
- het hoofdwegennet bestaat in beginsel uit autosnelwegen, waarop een
gemiddelde rijsnelheid van 80 a 90 km/uur mogelijk is (afwikkelingsniveau
C), en
- in de stadsgewestelijke omgeving wordt een lager afwikkelingsniveau
geaccepteerd, waarbij gemiddelde rijsnelheden van 70 a 80 km/uur kunnen
optreden (niveau D); op delen binnen het stedelijk gebied wordt de mogelijkheid tot een nog lager afwikkelingsniveau (D/E) met een gemiddelde rijsnelheid van 50 a 70 km aanvaard.
Met het eerste uitgangspunt stemt de Commissie volledig in, het Rijk dient
de verantwoordelijkheid te dragen voor het hoofdwegennet. De vraag is
evenwel wat onder hoofdwegennet moet worden verstaan. Het structuurschema gaat nauwelijks op deze kwestie in, hetgeen de Commissie een onvolkomenheid acht, temeer daar dit ingrijpende consequenties heeft voor
een aantal wegvakken. Analoog aan het structuurschema Vaarwegen zou
een uitwerking in die richting mogelijk zijn die inhoudt dat onder het hoofdwegennet wegverbindingen vallen, die in zodanige mate bijdragen aan de
gewenste sociaal-economische en ruimtelijke ontwikkelingen, dan wel de
potentie hebben dit in de toekomst te doen, dat daaraan een nationale betekenis moet worden toegekend. Dit zou vervolgens nadere uitwerking verdienen.
Het hoofdwegennet is een samenhangend stelsel van verbindingen tussen landsdelen en grote woon-werkconcentraties, en dientengevolge grofmazig. Dit onderdeel van de karakteristiek kan meebrengen dat sommige regio's niet direct door hoofdverbindingen zijn ontsloten. Of de ontsluiting van
zulk een regio al dan niet toereikend is, hangt mede af van de vraag naarde
hoedanigheid van verbindingen van lagere orde. Tegen de achtergrond van
het streven naar milieudifferentiatie kan het niet ontsloten zijn door een
hoofdweg ook positief worden beoordeeld. In dit verband is het wel noodzakelijk de verkeersontwikkeling op de voet te volgen ten einde te voorkomen
dat verkeersstromen worden opgeroepen over wegen, die daar niet geschikt
voor zijn. Bij dit uitgangspunt heeft de Commissie behoefte aan een doorlichting van het bestaande stelsel hoofdwegen om te kunnen bezien of bepaalde schakels ontbreken of ontoereikend zijn. Gedacht kan worden aan
een knelpuntenanalyse van de hoofdinfrastructuur, die in de eerste plaats de
basis zou moeten vormen voor het middellange-termijnplan. Als grondslag
voor het Rijkswegenplan 1978 acht de Commissie zo'n analyse dan ook gewenst.
Een afwikkelingsniveau D/E in en rond de stedelijke gebieden acht de
Commissie in zoverre aanvaardbaar, dat wel een naar plaats en tijd gefaseerde afweging dient te worden gemaakt, waarin de elementen verkeersveiligheid, bereikbaarheid, afwikkelingen en milieu moeten worden betrokken. Enkele insprekers vragen zich af of afwikkelingsniveau C (= 80 a 90
km/uur gemiddelde rijsnelheid), dat voor het autosnelwegennet wordt voorgesteld, een voldoende snelle afwikkeling zal bieden. De geringste verstoring van de verkeersafwikkeling, zo menen zij, kan tot een snelle daling van
het afwikkelingsniveau leiden. De Commissie merkt op dat bij de keuze van
het afwikkelingsniveau C rekening is gehouden met verhoogde druk in de
spitsuren. Overigens meent zij dat het gegeven dat niet op alle plaatsen en
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tijden een o p t i m a l e verkeersafwikkeling kan w o r d e n gegarandeerd, niets afdoet aan het principe o m o p het h o o f d w e g e n n e t het daarbij passende afwikkelingsniveau na te streven. Ten slotte merkt de C o m m i s s i e op dat naar haar
oordeel afwikkelingsniveau C v o o r het h o o f d w e g e n n e t aanvaardbaar is.
9.2. Het te voeren

beleid

Het pkb-hoofdstuk stelt op blz. 92 dat bij de aanleg van nieuwe v e r b i n d i n gen of u i t b r e i d i n g van bestaande w e g e n van het h o o f d w e g e n n e t een zorgv u l d i g e a f w e g i n g zal plaatsvinden van de behoefte aan capaciteit en kwaliteit en de te v e r w a c h t e n voor- en nadelen. De behoefte w o r d t g e r a a m d op
basis van een verkeersprognose en de verwerkingscapaciteit van het bestaande net, waar nodig in s a m e n h a n g met v e r p l a a t s i n g s m o g e l i j k h e d e n via
alternatieve vervoerwijzen. Gelet w o r d t daarbij op de v o o r d e l e n op het gebied van de verkeersveiligheid, sociaal-economische, culturele en r u i m t e lijke o n t w i k k e l i n g , alsmede op de v e r b e t e r i n g van het leef- en w o o n m i l i e u ,
op de nadelen met betrekking tot ditzelfde m i l i e u en op de nadelen v o o r de
l a n d b o u w , het landschap en het natuurlijk m i l i e u . In de b e s c h o u w i n g e n zal
mede het integrale verkeers- en vervoerbeleid van het betrokken g e b i e d ,
streek of stadsgewest w o r d e n betrokken. Een en ander leidt tot t e r u g h o u d e n d h e i d bij de aanleg v a n w e g e n .
De C o m m i s s i e onderschrijft deze beleidsvoornemens. De richtlijnen in het
bijzonder die betreffende de t o t s t a n d k o m i n g van een gewenste ruimtelijke
structuur geven hier nader i n h o u d a a n ; ook deze hebben haar i n s t e m m i n g .
9.3. De

fasering

Het structuurschema geeft met een onderscheiding in twee fasen aan wat
globaal aan infrastructurele werken zal m o e t e n w o r d e n gedaan o m aan het
beleid nader i n h o u d te geven. Fase 1 o m v a t de hoofdinfrastructuur waaraan
gezien de thans te verwachten o n t w i k k e l i n g e n het eerst behoefte zal ontstaan en w a a r v a n de aanleg derhalve het eerst aan de orde zal k o m e n ; fase 1
zal in de jaren '90 w o r d e n v o l t o o i d . Fase 2 o m v a t de hoofdinfrastructuur
waaraan naar v e r w a c h t i n g eerst later behoefte zal ontstaan. Bij de uitwerking is belangrijk dat die hoofdinfrastructuur, w a a r v a n de aanleg in de eerste
fase ter hand w o r d t g e n o m e n , in de op te stellen c.q. te wijzigen streekplannen en b e s t e m m i n g s p l a n n e n w o r d t o p g e n o m e n en dat v o o r de t w e e d e fase
de ruimtelijke reservering w o r d t o p e n g e h o u d e n .
Gezien de lange duur van fase 1, zo is in de inspraak naar voren gebracht,
is een nadere o n d e r v e r d e l i n g noodzakelijk. Bovendien is onduidelijk of deze
fase in 1990 of 1999 afloopt. Voorts is o p g e m e r k t dat onduidelijk is w a t fase 2
inhoudt, o m d a t het slechts gaat o m het o p e n h o u d e n van m o g e l i j k h e d e n .
Daar komt nog bij dat de f o r m u l e r i n g e n ten aanzien van de m o g e l i j k h e d e n
t o t aanleg van v e r b i n d i n g e n in de t w e e d e fase verschillend zijn (de mogelijkheid dient niet te w o r d e n uitgesloten blz. 36, regel 13-11 van o n d e r e n , r u i m e
reservering, blz. 38, regel 38, niet o n m o g e l i j k maken, blz. 40, regel 1-3, niet
blokkeren, blz. 42, regel 12 e.a.).
De Commissie acht een onderscheiding in twee fasen in een reserveringsschema als het structuurschema Verkeer en Vervoer een goede zaak.
Criterium hierbij is de behoefte volgens thans te verwachten o n t w i k k e l i n gen. Op deze wijze w o r d t een begin gemaakt met het plaatsen van infrastructurele voorzieningen in een lange-termijnperspectief. De rek in de afl o o p d a t u m van de eerste fase (1990-1999) is een gevolg van de vele onzekerheden, die lange-termijnplanning nu eenmaal in zich bergt.
De aan fase 1 v e r b o n d e n consequentie van o p n e m e n i n g in streek- en bes t e m m i n g s p l a n n e n is naar het oordeel van de C o m m i s s i e in het p k b - h o o f d stuk van het SVV o n v o l d o e n d e zorgvuldig g e f o r m u l e e r d . Een verwijzing in
dit hoofdstuk naar de meer genuanceerde benadering in hoofdstuk 4 v a n het
SVV lijkt haar gewenst.
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Het structuurschema is een reserveringsschema dat via de sector- en facetlijn nader moet worden uitgewerkt. Sector noch facet heeft automatisch
prioriteit boven de ander. De bedoeling is dan ook, tevens neergelegd in
hoofdstuk 4.3 van het SVV, het structuurschema uit te werken in middellange termijnplanning, dus in het Rijkswegenplan en in streekplannen. En binnen het sectorbeleid én binnen het ruimtelijke facet-beleid dient daartoe niet
alleen een nadere afweging plaatste vinden, maar ook een onderlinge kortsluiting van de voorgenomen uitwerking van het beleid. Daarmee worden
binnen fase 1 de benodigde prioriteiten gesteld, die op hun beurt weer mede
richtinggevend zijn voor de in de korte termijnplanning op te nemen infrastructuur. In samenhang daarmee komen tracéprocedure en vaststelling in
het bestemmingsplan aan de orde.
Een en ander betekent volgens de inzichten van de Commissie dat de
voorzieningen uit fase 1 in die zin een rol dienen te spelen dat zij in de uitwerking op middellange termijn nader worden afgewogen. In het stadium
van de vaststelling van het structuurschema behoeven eventuele meningsverschillen nog niet direct te worden opgelost; in een volgend stadium is
daartoe alle gelegenheid (zie ook § 4.3.3 SVV).
Met insprekers is de Commissie daarnaast van mening dat een nadere
precisering gewenst is van hetgeen onder «de ruimtelijke reservering wordt
opengehouden voor de tweede fase» wordt verstaan. Gedacht kan daarbij
worden aan een uitleg dat de eventuele realisering van genoemde projecten
fysiek niet onmogelijk wordt gemaakt, in di.e zin dat geen zware knelpunten
ontstaan die slechts tegen zeer hoge prijs kunnen worden weggenomen.
Ontwikkelingen die de huidige bestemming van gronden nog kunnen optimaliseren, dienen daarbij in beginsel niet te worden tegengehouden. Wel is
het wenselijk betrokkenen op eventualiteiten te wijzen.
9.4. De verhouding tot het Structuurschema Nederlands
1966 en het Rijkswegenplan 1968

Hoofdwegennet

Uitgaande van de toen geldende demografische, economische en sociaalculturele perspectieven is een structuurschema Hoofdwegennet 1966 ontwikkeld, dat het kader moest bieden voor de opzet en uitvoering van het
Rijkswegenplan en de Secundaire en Tertiaire wegenplannen. Daarbij is
geen principieel onderscheid gemaakt tussen wegen naar wegenplan/ beheerder (Rijk of provincie), noch naar wegtype (autoweg of autosnelweg).
Het schema 1966 was indicatief en moest dus gezien worden als een schets
van een toekomstige ontwikkeling van het hoofdwegennet, waarvan het tijdstip van realisering van de onderdelen niet vaststaat, doch waarvan de mogelijkheid tot uitvoering moet worden opengehouden. Het schema 1966 omvatte ruim 5300 km aan weglengte, waarvan ca. 1450 km (waarvan 550 km
met 2 gescheiden rijbanen) reeds bestaande. Ongeveer 3750 km weglengte
was nog niet gerealiseerd, waarvan rond 550 km reeds in het uitvoeringsprogramma 1966-1971 voorkwam. Het vastleggen van prioriteiten diende te
geschieden in de opeenvolgende uitvoeringsprogramma's (Tweede nota
over de ruimtelijke ordening in Nederland 1966, blz. 136-142).
Het Rijkswegenplan 1968 omvat naast bestaande bij het Rijk in beheer zijnde wegen met een duidelijke functie voor het doorgaande verkeer op langere afstand een aantal nieuwe verbindingen, waarvan wordt aangenomen dat
de aanleg in de eerstkomende 10 a 15 jaar door het Rijk ter hand zal kunnen
worden genomen. Het is gebaseerd op het structuurschema Hoofdwegennet 1966. Het plan 1968 omvat 3600 km wegverbinding. Hiervan zijn 1750 km
bestaande wegen, waarvan 750 km autosnelwegen. De aan te leggen 1850
km zullen in hoofdzaak van het type autosnelweg zijn (Staatsblad 21,1969).
Het structuurschema Verkeer en Vervoer 1977 voorziet in fase 1 een toename van het autosnelwegennet van 1600 tot 2600 km; 325 km daarvan zijn
reeds opgenomen in het uitvoeringsprogramma, 500 km zijn nieuwe autosnelwegen en 200 km vormen de uitbouw van bestaande verbindingen.
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Op blz. 66 en 67 van het SVV zijn kaartjes o p g e n o m e n , die een vergelijkend beeld geven van de u i t w e r k i n g van het h o o f d w e g e n n e t in de drie voorn o e m d e p l a n n e n . Een o n t w i k k e l i n g naar een «grofmazig» h o o f d w e g e n n e t is
daarin duidelijk te o n d e r k e n n e n . De vraag rijst daarbij in hoeverre beleidso m b u i g i n g h i e r m e d e aan heeft b i j g e d r a g e n , naast v e r a n d e r d e d e m o g r a f i sche, economische en sociaal-culturele gegevens en naast het feit dat in tegenstelling t o t in 1966 w e g v e r b i n d i n g e n van een lagere orde niet meer zijn
o p g e n o m e n . Daarnaast w o r d t in het SVV een «filosofie achter het h o o f d w e gennet» g e m i s t , zo heeft de C o m m i s s i e met spijt m o e t e n constateren. Gedacht kan daarbij w o r d e n aan een aan het tijdsbeeld aangepaste beschouw i n g over de structuur van het net, de achterliggende gedachten v o o r een
aanvulling van het bestaande net en een eerste p o g i n g tot het beschrijven
van criteria die gehanteerd w o r d e n bij de o v e r g a n g van v o o r z i e n i n g e n uit
fase 1 naar de m i d d e l l a n g e t e r m i j n p l a n n i n g . A a n v u l l i n g v a n het structuurschema op deze t w e e p u n t e n acht de C o m m i s s i e wenselijk.

VII. HET STRUCTUURSCHEMA, OVERZICHT VERBINDINGEN
1. Algemeen
De overzichten van o p e n b a a r - v e r v o e r v e r b i n d i n g e n en h o o f d w e g e n n e t
w o r d e n in de inspraak veeleer b e s c h o u w d als een u i t v o e r i n g s p r o g r a m m a
v o o r de k o m e n d e jaren dan als een ruimtelijk reserveringsplan voor infrastructuur. Ook w o r d t uitvoerig ingegaan op actuele zaken zoals de tracering
van de E8 door T w e n t e , het wegvak ' s - H e r t o g e n b o s c h - E i n d h o v e n en het
eindpunt van de Schiphollijn in A m s t e r d a m .
De C o m m i s s i e kan begrip o p b r e n g e n v o o r deze uitspraken van de insprekers. Zij meent dat deze, v o o r zover zij geen herhaling zijn van reeds eerder
uitgesproken s t a n d p u n t e n , indicaties kunnen opleveren v o o r de voor- en nadelen die een bepaald stuk infrastructuur kan o p r o e p e n . Deze reacties, die
kwantitatief een g r o o t aandeel van de inspraak-oogst v o r m e n , brengen de
Commissie w e l t o t de vraag of structuurschema's w e l zo geschikt zijn o m in
een uitvoerige, m e d e o p de burger gerichte inspraakprocedure te b r e n g e n ,
doch dit terzijde. Bij haar eigen beoordeling van de overzichten van concrete
projecten heeft de C o m m i s s i e zich zoveel m o g e l i j k gericht o p de opzet van
het structuurschema, nl. een poging o m het lange-termijnsectorbeleid inzake verkeer en vervoer te f o r m u l e r e n en een schets te geven van de r u i m t e lijke uitwerking v a n dit beleid. Zij ziet dan ook in de concrete beleidsvoornemens niets anders dan een ruimtelijke reserveringsidee, v o o r t v l o e i e n d
uit de meer a l g e m e n e beleidslijnen, zonder dat de wenselijkheid van aanleg van een bepaald stuk infrastructuur daarmee vast komt te staan. Opn e m i n g in het structuurschema betekent een eerste indicatie o m t r e n t een
mogelijke wenselijkheid van bepaalde infrastructuur, die in de verdere bes l u i t v o r m i n g m o e t w o r d e n hard gemaakt. Ook het structuurschema laat zich
in deze zin uit; blz. 1 1 : «aan een concrete beleidsbeslissing zal een inventarisatie en zo mogelijk een kwantificering van de in het g e d i n g zijnde belangen
en effecten vooraf dienen te gaan» en hoofdstuk 4 SVV. Het zwaartepunt van
een beslissing o m t r e n t de wenselijkheid van een bepaalde voorziening zal
naar het oordeel v a n de C o m m i s s i e in het a l g e m e e n m o e t e n liggen bij de
b e s l u i t v o r m i n g o m t r e n t een projectplan. De h u i d i g e praktijk ontwikkelt zich
eveneens in deze richting.
Zij is daarmee s a m e n h a n g e n d van m e n i n g dat het in het kader van de
vaststelling van het structuurschema niet noodzakelijk is verder o p de verschillende projecten in te gaan, dan een globale t o e t s i n g van de signaalfunctie, die is neergelegd in het pkb-hoofdstuk van het SVV, blz. 95 t / m 105,
hoofdstuk 3, blz. 37 t / m 51 en bijlage C.
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2. Overzicht openbaar-vervoernet
Vanuit het voornoemde uitgangspunt geven de reserveringen voor het
openbaar-vervoernet de Commissie nog aanleiding tot de volgende opmerkingen. Zij heeft daarbij de inspraakgegevens, opgenomen in deel B. Hoofdlijnen uit de inspraak, zoveel mogelijk betrokken.
Gelet op de vooruitzichten voor de realisering van een Europees net van
hoge-snelheidslijnen, lijkt het openhouden van de mogelijkheid daartoe
voor de periode na 1990 verantwoord. Het moet naar het oordeel van de
Commissie niet geheel uitgesloten worden geacht, dat zich in de toekomst
ontwikkelingen voordoen, die leiden tot de aanleg van dergelijke lijnen.
3. Overzicht hoofdwegennet
Het voorstellen van een hoofdwegennet heeft een tweeledige functie.
Enerzijds heeft het betekenis voor de sector, in die zin dat wordt aangegeven
voor welke wegen, of ze nu reeds bestaan of nog gerealiseerd moeten worden, de Rijksoverheid primair verantwoordelijk is. Anderzijds heeft het net
betekenis voor de ruimtelijke ordening. In dit verband zijn het de consequenties van de aanleg van nieuwe wegen en de reservering van de ruimte daarvoor die een rol spelen. Het hoofdwegennet is dan ook een belangrijk elementvan de pkb.
In dit verband dient te worden bedacht dat de aard van de materie waarvan sprake is in belangrijke opzichten afwijkt van die van de concrete projecten (de advisering over wegtracés) waaromtrent de Commissie pleegt te
rapporteren.
Waar het in het hoofdwegennet gaat om wegen die nog niet zijn aangelegd, wordt slechts een globale verbinding aangegeven in een gebied waar
naar het oordeel van de regering voor de jaren '90 een rijksweg kan worden
aangelegd (eerste fase) of de aanleg ruimtelijk niet onmogelijk mag worden
gemaakt (tweede fase). De rapportering over concrete projecten spitst zich
toe op de tracering van een weg. Voorts komt in laatstgenoemd stadium van
de beleidsvorming de vraag of de aanleg van de weg noodzakelijk is, uiteraard aan de orde. Voor dit alles is immers een uitgebreide kennis ten aanzien
van alle betrokken aspecten onontbeerlijk. Deze staat pas op het moment
van de tracéprocedure volledig ter beschikking.
De vraag of een verbinding terecht of ten onrechte in het hoofdwegennet
is opgenomen moet daarentegen getoetst worden aan zaken als de verwachting omtrent de ontwikkeling van de verkeersdruk in het betrokken gebied en de neveneffecten die dit met zich kan brengen als de belasting van
lokale en regionale wegen, de verkeersonveiligheid enz. Voor de beantwoording van deze vraag behoeft men slechts over globale gegevens ter zake te
beschikken. Vandaar dat een beoordeling van het hoofdwegennet in het huidige stadium van de beleidsvorming goed mogelijk is zonder dat de Commissie vooruitloopt op haar advisering over de concrete projecten. In een later stadium van de beleidsvorming immers zullen de verbindingen in concrete vorm opnieuw ter advisering aan de Raad van de Waterstaat worden
voorgelegd (tracénota's).
Het hoofdwegennet zoals dit is neergelegd in het pkb-hoofdstuk heeft een
limitatief karakter. Dat wil zeggen dat iedere toevoeging van een verbinding
slechts kan plaatsvinden door wijziging van het SVV met de daaraan verbonden gewichtige procedurele gevolgen. Voorts kan het niet opnemen van een
verbinding in het hoofdwegennet ertoe leiden dat de aanleg van een weg
conform deze verbinding, ten gevolge van de inmiddels plaatsvindende
ruimtelijke ontwikkeling praktisch onmogelijk wordt. Hoewel de Commissie
zich realiseert dat een overdreven reservering van ruimte voor de aanleg
van rijkswegen een goede, evenwichtige ruimtelijke ontwikkeling kan verstoren, meent zij toch dat, het globale karakter van de verbindingen, het limitatieve karakter van het net en de vele onzekerheden met betrekking tot de
toekomstige ontwikkelingen in het verkeer en het vervoer in aanmerking ge-
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nomen, met name ten aanzien van de verbindingen in de tweede fase gekozen dient te worden voor een niet te krappe reservering.
Deze overweging en de overweging dat de Commissie betrokken zal zijn
bij de nadere uitwerking van het sectorbeleid hebben in het bijzonder de wijze bepaald waarop zij de keuze van het hoofdwegennet heeft beschouwd.
Ontbreken van voldoende vaststaande gegevens en de onzekerheden met
betrekking tot de ontwikkelingen in het verkeer en vervoer maken dat de
toetsing van het hoofdwegennet niet anders dan marginaal kan zijn.
Ten aanzien van het hoofdwegennet is in het kader van de inspraak nog al
wat naar voren gebracht. Veel van deze reacties gaan evenwel in op de keuze van het tracé of de noodzaak van aanleg van de weg. Het zal uit het voorgaande duidelijk zijn dat de Commissie daarop in het huidige stadium van
de advisering over het sectorbeleid niet kan ingaan. In het navolgende overzicht van verbindingen wordt het schema in het pkb-hoofdstuk op de voet
gevolgd. De Commissie oordeelt het gewenst om hieraan voorafgaande op
te merken, dat beoordeling van de verbindingen en de vraag, die overigens
in een later stadium moet worden beantwoord, of de verbindingen moeten
worden aangelegd, vaak slechts kan plaatsvinden in samenhang met een
aantal andere verbindingen. Dit geldt met name voor het samenstel van verbindingen rondde grote steden als Amsterdam (A10, A1, A2, A9, A26, A7
enz.) en Rotterdam (A4, A13, A16, A24, A20, A3 enz).
Ten slotte dient nog te worden vermeld, dat twee leden van de Commissie
menen, dat een verantwoorde beoordeling van de afzonderlijke verbindingen slechts kan plaatsvinden indien men beschikt over gegevens als:
- mogelijke alternatieve vervoerswijzen, met name in de sfeer van het
openbaar vervoer;
- de opvangmogelijkheid van (zo nodig te verbeteren) secundaire wegen;
- de grenzen die de steden aan het wegennet stellen door hun beperkte
opvangcapaciteit;
- de gevolgen voor natuur, landschap, milieu, energie en grondstoffen;
- de relatie tot het ruimtelijk beleid, met name het verstedelijkingsbeleid;
- de mate waarin de voorgestelde verbindingen bijdragen aan het bovengenoemde sturende vervoersbeleid;
- de financiële consequenties.
Weliswaar komen deze en andere beoordelingscriteria aan de orde bij de advisering per project-zo mogelijk in het kader van streekplan en provinciaal
verkeers- en vervoersplan - maar ook bij een globale beoordeling mogen zij
niet achterwege blijven.
Voorshands achten deze leden het in het Structuurschema gepresenteerde programma van nieuwe en te verbeteren wegen naar aard, omvang en
stelligheid niet passen in een sturend beleid, dat is gericht op beperking van
het autogebruik en bevordering van andere vervoerswijzen. Zij kunnen de, al
dan niet geconditioneerde instemming met een aantal in het concept-rapport genoemde verbindingen dan ook niet voor hun rekening nemen. Dit
geldtin het bijzonder voor hetgeen hierna is vermeld inzake A3,A6,A7,A15,
A23, A30, A48, A50, A57, A58, A69 en A36.
De Commissie merkt naar aanleiding van het minderheidsstandpunt van
twee van haar leden met betrekking tot de paragraaf over de verbindingen
nog het volgende op. De Commissie is met deze leden van mening, dat een
concrete uitspraak over de verbindingen slechts kan plaatsvinden op basis
van voldoende duidelijke gegevens. Deze gegevens evenwel ontbreken in
het huidige stadium van de beleidsvoorbereiding. De Commissie is dan ook
van oordeel, dat zij de vrijheid dient te behouden om te zijner tijd wel een gemotiveerde uitspraak te kunnen doen over het concrete project.
A1. Het gedeelte van deze wegverbinding tussen Rijksweg 35 en de Duitse grens is nog niet aangelegd. De Minister van Verkeer en Waterstaat heeft
het tracé inmiddels, op het gedeelte nabij Oldenzaal na, vastgesteld.
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A2. Het gedeelte van deze v e r b i n d i n g tussen Den Bosch en Eindhoven is
m o m e n t e e l o n d e r w e r p van advisering door de Raad van de Waterstaat. Het
v o r m t overigens het e n i g e deel v a n de A2 ten aanzien w a a r v a n nog w e r k e n
moeten w o r d e n u i t g e v o e r d .
A3. Deze w e g is w a t betreft het gedeelte tussen A m s t e r d a m en Rotterdam
o n d e r w e r p van advisering geweest. De C o m m i s s i e van Overleg v o o r de W e gen heeft in 1972 gerapporteerd over het tracé van de rijksweg. Zij oordeelde de vaststelling van het tracé toen noodzakelijk. De A3 v o r m t een v e r b i n ding in de relatie A m s t e r d a m - R o t t e r d a m . Het verkeer tussen deze steden
beweegt zich m o m e n t e e l over de A 4 , A12 en de A 2 .
Zij die zich t e g e n aanleg van de A3 verzetten o v e r w e g e n ter zake dat
d o o r s n i j d i n g v a n het «groene hart» v a n H o l l a n d d o o r een a u t o s n e l w e g niet
m a g plaatsvinden. De Commissie stelt hier tegenover dat op de g e n o e m d e
w e g e n wellicht o p den duur zodanige knelpunten kunnen ontstaan dat grote
verkeersdruk ontstaat op het secundaire en tertiaire w e g e n n e t in het «groene hart».
De Commissie acht het niet onwaarschijnlijk dat het in dat geval beter is
een nieuwe a u t o s n e l w e g in het betrokken gebied aan te leggen. Het lnterprovinciaal Overleg v o o r Verkeer en Vervoer en het Interprovinciaal Overleg
v o o r de Ruimtelijke Ordening menen dat de bijzondere positie die de A3 inneemt «reservering v o o r fase 2» de indruk kan wekken dat met o p n e m i n g
van een v e r b i n d i n g in fase 2 meer zekerheid'omtrent de noodzaak van aanleg bestaat dan werkelijk het geval is. De Commissie is het hiermee eens, zij
bepleit dan ook dat het gedeelte van de A3 tussen de A12 en de A9 in fase 2
w o r d t o p g e n o m e n . Indien er behoefte aan bestaat o m aan te g e v e n , dat de
reservering v o o r de A 3 zwakker is dan voor v e r b i n d i n g e n in de t w e e d e fase
kan dit beter in de tekst van het Structuurschema w o r d e n aangegeven dan
op de kaart met de v e r b i n d i n g e n .
A4. Ten aanzien van het gedeelte Rijksweg 19 tussen Schiedam en Den
Haag merkt de C o m m i s s i e op dat de aanleg van deze w e g in v e r b a n d met de
bestaande A13, de geplande Rijksweg M e n de aanwezige ruit o m de stad
Rotterdam w o r d t bezien. De discussie met betrekking tot de noodzaak van
aanleg van elk der geplande w e g e n in de relatie R o t t e r d a m - D e n Haag is v o l o p gaande. De C o m m i s s i e acht het gewenst dat zolang dit het geval is zowel
Rijksweg 19 als Rijksweg M i n het h o o f d w e g e n n e t w o r d e n gehandhaafd.
A6. Het gedeelte van Rijksweg 6 tussen de Rijkswegen 1 en 2 o n t m o e t
nog al w a t oppositie v a n w e g e de d o o r s n i j d i n g van de uit landschappelijk
o o g p u n t w a a r d e v o l l e Keverdijkse polder en v a n w e g e de mogelijke aantast i n g van het Naardermeer. De Commissie is van m e n i n g , dat het niet uitgesloten m o e t w o r d e n geacht, dat de noodzaak van aanleg van dit gedeelte
van Rijksweg 6 k o m t vast te staan in v e r b a n d m e t het ontbreken van aanvaardbare alternatieven in de relatie A m s t e r d a m - A l m e r e , Lelystad, E m m e l oord.
A7. Het gedeelte van Rijksweg 7 tussen A m s t e r d a m en Purmerend ontmoet bezwaren in de inspraak, in het bijzonder ten gevolge van de doorsnijding van het «Waterland». Ten aanzien van dit gedeelte merkt de C o m m i s s i e
o p dat de noodzaak tot aanleg ervan n a u w s a m e n h a n g t met de beslissing
omtrent de aanleg van het oostelijke en noordelijke deel van de r o n d w e g o m
A m s t e r d a m (Rijksweg 10) in v e r b a n d met de spreiding van het verkeer uit
het noorden van Noord-Holland over de r o n d w e g . Indien Rijksweg 10 in het
h o o f d w e g e n n e t is o p g e n o m e n , kan naar het oordeel van de Commissie het
onderhavige gedeelte van Rijksweg 7 er niet o p ontbreken.
A8. Doordat Rijksweg 8 slechts van A m s t e r d a m (Rijksweg 1 0 ) t o t W e s t zaan is aangelegd ontstaat een zekere verkeersdruk o p de bestaande w e g e n
in het gebied tussen Westzaan en Beverwijk. Dat de aanleg van het resterende gedeelte v a n Rijksweg 8 ter ontlasting van deze w e g e n noodzakelijk
w o r d t lijkt de C o m m i s s i e aannemelijk.
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A9. Slechts het gedeelte van de A9 dat bestaat uit de g e p l a n d e oostelijke
r o n d w e g o m Alkmaar roept bij een enkele inspreker niet nader o m s c h r e v e n
bezwaren o p . De C o m m i s s i e merkt op dat deze v e r b i n d i n g in n a u w e relatie
moet w o r d e n gezien met de A23. Voorts is het aannemelijk dat de huidige
westelijke r o n d w e g het verkeer in de relatie U m o n d - D e n Helder op den
d u u r niet zal kunnen v e r w e r k e n (gemeentelijke w e g met gelijkvloerse kruisingen). De aanleg van dit w e g g e d e e l t e kan evenwel w o r d e n uitgesteld zolang technische v e r v o l m a k i n g van de westelijke r o n d w e g mogelijk is.
A10. De r o n d w e g o m A m s t e r d a m heeft uiteraard lokale betekenis. Overigens v o r m e n delen v a n de A10 tevens een onderdeel van d o o r g a a n d e verb i n d i n g e n . De westelijke r o n d w e g v o r m t een belangrijke v e r b i n d i n g in de relatie Z u i d - H o l l a n d / N o o r d - H o l l a n d b e n o o r d e n A m s t e r d a m . De zuidelijke
r o n d w e g verbindt de A 4 met de A 1 .
Het ontbrekende oostelijke deel kan in relatie met de A 7 een belangrijke alternatieve v e r b i n d i n g v o r m e n v o o r de route via de Coentunnel die m o m e n teel reeds zwaar overbelast is. Het eveneens ontbrekende noordelijke deel
van de r o n d w e g v o r m t een belangrijk verdeelstuk v o o r het verkeer in de
noord-zuidrelatie via de Coentunnel en de S c h e l l i n g w o u d e b r u g in de nog
aan te leggen oostelijke t a n g e n t in de A10.
A 1 1 . De C o m m i s s i e heeft onlangs gerapporteerd over de noodzaak van
aanleg van deze v e r b i n d i n g e n en de tracering daarvan. Het rapport is i n m i d dels g e v o l g d door een advies van de Raad van de Waterstaat aan de Minister van Verkeer en Waterstaat.
A12. Deze v e r b i n d i n g is geheel aanwezig.
A13. Deze v e r b i n d i n g is geheel aanwezig.
A15. Het gedeelte van de A15 tussen de Gelders-Overijsselse grens en de
Duitse grens is onlangs o n d e r w e r p van advies geweest van de Raad van de
Waterstaat. Naar aanleiding van de inspraak in het kader van het Structuurschema merkt de C o m m i s s i e o p , dat zij er de voorkeur aan geeft, dat één
baan van het gedeelte van de A15 van Varsseveld t o t de A3 w o r d t o p g e n o m e n in de eerste fase. Het gedeelte tussen A50 en A12 v o r m t een ontbrekend gedeelte in de gehele A 1 5 - r o u t e e n dient als zodanig o p het h o o f d w e gennet te w o r d e n g e h a n d h a a f d .
A16. De aanleg v a n het gedeelte van de A16 dat bestaat uit Rijksweg 14
o n t m o e t in de inspraak bezwaren in het bijzonder v a n w e g e de aantasting
van een w a a r d e v o l l a n d b o u w g e b i e d . Ten aanzien van dit gedeelte van de
A16 verwijst de Commissie naar haar o p m e r k i n g met betrekking t o t de A 4
(Rijksweg 19).
A17. Deze v e r b i n d i n g is geheel aanwezig.
A20. Uitbreiding van het gedeelte Hoek van H o l l a n d - W e s t e r l e e tot autow e g in de 2e fase moet in v e r b a n d met de verkeersveiligheid en een goede
verkeersafwikkeling op deze E-route naar het oordeel van de C o m m i s s i e m o gelijk blijven.
A 2 1 . Deze v e r b i n d i n g v o r m t een alternatieve route in de relatie Haarlem Leiden.
De noodzaak van een zekere ontlasting van de route via de A9 en de A4
kan in v e r b a n d met enkele knelpunten hierin (bij v o o r b e e l d Badhoevedorp)
d r i n g e n d w o r d e n . Voorts is de kans groot dat de verkeersdruk in de Haarl e m m e r m e e r ten gevolge v a n mogelijke stedelijke o n t w i k k e l i n g ter plaatse,
zo g r o o t w o r d t dat aan de A21 ook o m deze reden behoefte ontstaat.
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Ten slotte zal de A21, de zogenaamde bollenroute, de nodige ontlasting
bieden. Overigens dient naar het oordeel van de Commissie wel in de verdergaande planning te worden bezien of deze verbinding die prioriteit verdient die deze in het schema heeft gekregen en, zo ja, of dan niet kan worden
volstaan meteen enkele baan.
A22. Deze verbinding biedt de mogelijkheid om de Velsertunnel te ontlasten. Dit is van groot belang in verband met de verkeersonveiligheid en de
slechte verkeersafwikkeling die in de A9 is ontstaan ten gevolge van een
overbelaste Velsertunnel.
A23. Een belangrijk argument voor opneming in het hoofdwegennet is
dat zowel Alkmaar als Hoorn een groeikern vormen. Een goede verbinding
van deze plaatsen is dan van belang.
Voorts zal deze verbinding van belang zijn in de relatie Noord-Holland/IJsselmeerpolders indien de Markerwaard wordt gerealiseerd. Om deze redenen kan de Commissie met opneming in het hoofdwegennet instemmen.
A24. De A24 vormt een tweede ruit om Rotterdam. Deze verbinding heeft
een tweeledige betekenis. Het westelijke gedeelte met de Blankenburgtunnel kan zonodig de Beneluxtunnel ontlasten. Het noordelijk gedeelte zal in
het bijzonder betekenis hebben wanneer onder andere de huidige ruit om
Rotterdam (A4, A20, A16) het verkeer niet meer kan verwerken.
A25. Bestaande thans provinciale verbinding (S14).
A26. Deze verbinding moet worden gezien als een belangrijke alternatieve route voor die via de Coentunnel. In dit verband heeft deze verbinding dezelfde functie als de oosttangent in de ruit om Amsterdam (AIO). Zij het dat
de aanleg van de laatste urgent is. Deze is dan ook opgenomen in fase 2.
A27. Grotendeels gerealiseerd of in uitvoering. Het gedeelte van de A27
tussen de A1 en de Flevopolders zal van groot belang kunnen zijn voor de
ontwikkeling van Almere.
A28. Het gedeelte Utrecht-Amersfoort is in uitvoering. Voor het overige is
deze verbinding grotendeels gereed.
A29. Deze verbinding is geheel aanwezig.
A30. Deze verbinding zal een belangrijke route vormen tussen Almere en
Zuidoost-Nederland. Uiteraard speelt de mate waarin Almere groeit een belangrijke rol ten aanzien van de noodzaak van deze verbinding. Reservering
op het hoofdwegennet lijkt evenwel gewenst.
Ten aanzien van het gedeelte van deze verbinding tussen de A28 en de A l
merkt de Commissie op dat indien dit stuk niet zou worden gereserveerd de
druk op het knooppunt Hoevelaken wel eens onaanvaardbaar zou kunnen
worden.
A32. Deze verbinding is geheel aanwezig. In de inspraak is gevraagd om
een 2-baansverbinding voor het gedeelte Leeuwarden-Heerenveen. De
Commissie is van oordeel, dat aan de hand van de prognoses met betrekking tot dit wegvak nog eens bezien zal moeten worden of opneming van
een tweede baan in fase 2 wellicht verantwoord is.
A33. In verband met de mogelijke ontwikkeling van de Eemshaven oordeelt de Commissie het gewenst dat het gedeelte Eemsmond-Zuidbroek in
het hoofdwegennet is opgenomen.
A34. Deze verbinding is geheel aanwezig.
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A35. Deze verbinding is grotendeels gereed. Het gedeelte van Enschede
tot de Duitse grens moet nog worden aangelegd. Dit gedeelte is in het
hoofdwegennet opgenomen als autosnelweg met een tweede baan in de
tweede fase. De Commissie merkt op dat de Raad van de Waterstaat in zijn
advies over het tracé van Rijksweg 15 uitgebreid is ingegaan op de betekenis
van doortrekking van Rijksweg 35 als autosnelweg naar de Duitse grens.
In dit verband is duidelijk geworden dat de kans uiterst gering is dat deze
verbinding op Duits grondgebied een vervolg zal krijgen als autosnelweg
binnen afzienbare tijd.
De Commissie is van oordeel dat gezien de vaststelling van het tracé van
deE8(A1) via De Poppeen het voorgaande in aanmerking genomen, reservering van het onderhavige gedeelte van de A35 als autoweg dient te geschieden.
A37. Deze verbinding is grotendeels aangelegd. Het gedeelte HolslootDuitse grens is nog in uitvoering.
A38. Reservering in verband met mogelijk noodzakelijke ontlasting van
de Van Brienenoordbrug lijkt de Commissie redelijk.
A39. Deze verbinding zal wellicht nodig zijn voor de ontlasting van de
zuidtangent in de ruit om Rotterdam. De noodzaak van aanleg zal bezien
moeten worden in relatie met de studie die uitgevoerd zal moeten worden
om te kunnen beoordelen of de A3 tussen A20 en A15 moet worden aangelegd of dat volstaan kan worden met verbetering van de A16 (verbreding
Van Brienenoordbrug).
In het kader van de bestudering van de totale problematiek van de wegenaanleg rond Rotterdam oordeelt de Commissie het gewenst dat deze verbinding in het hoofdwegennet is opgenomen.
A41. Deze verbinding is geheel aanwezig.
A42. Deze verbinding is in zijn geheel aanwezig.
A44. Deze verbinding is geheel aanwezig.
A48. De verbinding Arnhem-Deventer beoogt de bebouwde kom van de
gemeenten Dieren en Zutphen en de bestaande wegen in deze relatie te ontlasten. De reservering van het gedeelte Deventer-Raalte dat in zijn geheel
nog moet worden aangelegd ontmoet geen bezwaren in verband met het
belangrijke ontsluitende karakter van deze verbinding.
A50. Het gedeelte Emmeloord-Kampen-Zwolle dient te worden gezien in
relatie met de uitbouw van de A32 tot autosnelweg. Voor beide verbindingen is iets te zeggen. In een studie ter zake zal moeten worden bezien welke
verbinding het eerst in de 1e fase zal worden gerealiseerd. Naar het oordeel
van de Commissie dient dan te worden overwogen of de tweede verbinding
niet het karakter van een autoweg dient te hebben in het geval het de A50
betreft of dient te behouden voor zover het de A32 betreft.
Het gedeelte van de A50 Woestehoeve-Arnhem vormt een schakel in een
zeer drukke noord-zuidverbinding. Reservering van dit gedeelte oordeelt de
Commissie zeer reëel.
Het gedeelte Oss-Eindhoven vormt een route in de relatie NijmegenEindhoven. De provinciale wegen in dit gebied dreigen in de toekomst, zeker
wanneer de stad Helmond volgens de verwachtingen groeit, overbelast te
raken. Een autosnelweg in dit gebied zal dan wellicht nodig zijn.
De oosttangent in de ruit om Eindhoven. De noodzaak tot aanleg daarvan
en de fasering worden bepaald door de uiteindelijke keuze van het tracé
voor Rijksweg 2. Indien gekozen wordt voor ombouw van Rijksweg 264 tot
autosnelweg kan dit gedeelte van de A50 ook in de tweede fase worden opgenomen.
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A54. De verbinding Den Haag-Westerlee dient naar het oordeel van de
Commissie te worden bezien in relatie tot de beslissing of Rijksweg 19 al of
niet wordt afgebouwd. Indien daartoe besloten wordt dient nader te worden
bezien of deze verbinding wel het karakter van een autosnelweg dient te krijgen.
A57. Wanneer de dammen alle zijn aangelegd zal een zodanige druk ontstaan op de route over deze dammen en met name ook in de plaatsen op de
eilanden die in deze verbinding gelegen zijn, dat de wenselijkheid om deze
verbinding het karakter te geven van een autoweg groot zal worden. Reservering als autoweg in het hoofdwegennet oordeelt de Commissie dan ook
aanvaardbaar. In de inspraak is van de kant van het provinciaal bestuur van
Zeeland aangedrongen op opneming in het hoofdwegennet van het gedeelte Zierikzee-Goes van de Zeelandroute. De Commissie onthoudt zich voorshands van een oordeel ter zake. Zij vraagt zich wel af of opneming van dit
wegvak nog wel zo gewenst is als de zgn. hoefijzerstructuur in de vorm van
de A57 en de A58 zal zijn gerealiseerd.
A58. Het gedeelte van deze verbinding nabij Etten-Leur vormt momenteel
een onderbreking in de totale verbinding. Dat wordt bezien of aanleg van dit
stuk noodzakelijk is oordeelt de Commissie gewenst. Reservering is dan ook
juist. Aan de rondweg ten zuiden van Breda dient hoge prioriteit te worden
gegeven.
Het meest oostelijke gedeelte behorende tot de noordelijke tangent in de
ruit om Eindhoven is niet geheel aangelegd. De uitvoering van dit gedeelte
hangt samen met de aanleg van Rijksweg 50 (Eindhoven-Oss). Reservering
van dit deel dient dan ook te worden gezien in relatie tot de reservering van
Rijksweg 50.
A59. Het gedeelte tussen de A17 en de A16 vormt een onderdeel in de
oost-west relatie. De mogelijkheid om via de A16 en de A17 te rijden is momenteel niet aanwezig en is structureel niet goed te verwezenlijken in verband met de situatie nabij Moerdijk. Overigens bestaat er een verbinding
van lagere orde ter plaatse die ten gevolge van de groei van het verkeer tussen Breda en het industrieterrein van Moerdijk overbelast dreigt te raken.
Het gedeelte tussen Oss en Grave-Cuijk is een sluitstuk van de A59. In verband met de aanleg van de A77 oordeelt de Commissie het voor de hand liggend dat de A59 via de A73 hierop wordt aangesloten.
A60. De beslissing tot aanleg van deze verbinding in relatie met een vaste
oeververbinding is onlangs genomen.
A61. De verbinding vormt de enige autoweg op Zeeuwsch-Vlaanderen en
heeft derhalve een centrale functie. Voltooiing daarvan ligt voor de hand.
A65. Deze verbinding is geheel aanwezig.
A67. Deze verbinding is geheel aanwezig.
A69. De Commissie meent, dat het niet onwaarschijnlijk moet worden geacht, dat de noodzaak zal ontstaan om deze weg aan te leggen in verband
met de verkeersontwikkeling op de bestaande wegen. De relatie van deze
verbinding met België moet als doorslaggevend worden beschouwd voor
het karakter daarvan.
A73. Over deze verbinding heeft de Raad van de Waterstaat onlangs advies uitgebracht.
A76. Deze verbinding is geheel aanwezig.
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A77. Deze verbinding is onlangs onderwerp geweest van advisering door
de Raad van de Waterstaat.
A79. Deze verbinding is geheel aanwezig.
In het hoofdwegennet zoals dit is voorgesteld in het SVV zijn een aantal
verbindingen niet opgenomen die wel op het Rijkswegenplan 1968 stonden.
Het streven van de overheid naar bundeling van infrastructuur leidt tot een
meer grofmazig wegennet. De Commissie kan hiermee instemmen. Zij oordeelt in verband hiermee het schrappen van een aantal verbindingen van
het hoofdwegennet een goede zaak.
Ten aanzien van Rijksweg 36 evenwel maakt zij een uitzondering. De provincies Drenthe en Overijssel hebben kenbaar gemaakt dat zij het van groot
belang achten dat Twente via een directe verbinding aansluiting vindt met
het noorden van het land. De Commissie heeft begrip voor deze wens. Zij
oordeelt het derhalve gewenst, dat nog eens in samenhang met de mogelijke tracering van de verbinding A48, het gedeelte tussen A1 en A35 en de verbinding A35 wordt bezien of wellicht toch niet tot opneming van Rijksweg 36
in het hoofdwegennet dient te worden besloten.

VIII. TOETSINGSCRITERIA EN TERUGKOPPELING
1. Algemeen
In par. III.4 Toetsingscriteria heeft de Commissie vooraf enkele toetsingsgronden geformuleerd met de bedoeling deze bij de bespreking van de beleidsvoornemens in het oog te houden en hieromtrent achteraf een eindoordeel te geven. Daarmee wordt niet alleen duidelijk waaraan de Commissie in
het bijzonder waarde hecht, maar ook kan op die wijze meer lijn in de rapportering worden gebracht. Hieronder gaat de Commissie nader op deze criteria in, terwijl zij voorts nog eens naar de benodigde terugkoppeling in het
kader van de procesplanning kijkt.
2. Maatschappelijk optimale afwikkeling van het verkeer en vervoer
Hoofdvraag bij de bespreking van het structuurschema is of tot uiting komend lange-termijnsectorbeleid bijdraagt aan de maatschappelijk optimale
afwikkeling van verkeer en vervoer.
Welnu, in het structuurschema is geprobeerd via hoofddoelstelling en
richtlijnen inhoudelijk vorm te geven aan de beantwoording van deze vraag.
Van essentieel belang bleek daarbij te zijn het onderdeel «voor zover de bijdrage aan het welzijn van de gemeenschap per saldo positief is». In hoofdstuk V, par. 5, is hierop uitvoerig ingegaan, met als conclusie dat in een parlementaire democratie als de onze uiteindelijk de gemeenschap zelf via haar
gekozen politieke organen bepaalt wat goed is voor haar welzijn en wat niet.
In het structuurschema is op vorenbedoelde wijze een voldoend mechanisme ingebouwd om een maatschappelijk zo optimaal mogelijke afwikkeling van verkeer en vervoer te bereiken. Van belang is daarbij de principiële
stellingname van de overheid ten aanzien van individuele keuzevrijheid van
reiziger en verlader: een terughoudende opstelling met waar nodig corrigerend ingrijpen. De Commissie is het hiermee eens, zij het dat zij daarbinnen
een ruime plaats wil geven aan een actief voorlichtingsbeleid om een grotere gedragsbewustwording ten aanzien van het mobiliteitspatroon van reiziger en verlader te bewerkstelligen, ten einde deze keuze te beïnvloeden.
3. Geïntegreerd beleid
De Commissie heeft dit veelomvattende criterium teruggebracht tot een
drieledige toetsingsgrond: integratie in de zin van een integrale behandeling
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van vervoerwijzen (openbaar vervoer, autoverkeer en langzaam verkeer),
van vervoersoorten (personen- en goederenvervoer) en van infrastructurele
voorzieningen (zie ook par. III. 4.2).
In dit lange-termijnbeleidstuk met een ruimtelijke invalshoek is voor het
eerst geprobeerd een integrale beleidsfilosofie te ontwikkelen over de mobiliteit op de weg en over de rail. De Commissie oordeelt dit een verdienstelijke poging, waarvoor zij veel waardering heeft. Het gaat hier evenwel om de
eerste stap in een lang proces, waarbij de volgende stadia van essentieel belang zijn om deze integrale benadering van vervoerwijzen ook in de praktijk
gestalte te geven. Daar is dan in de eerste plaats het nieuwe MPP, dat, zo
heeft de Commissie begrepen, thans met een belangrijke inbreng van provincies en grote gemeenten tot stand wordt gebracht. Voorts kan gedacht
worden aan de projectplannen, waarin - een ontwikkeling die reeds gaande
is - steeds meer gekeken wordt naar het gehele mobiliteitspatroon van een
bepaalde regio in plaats van naar bij voorbeeld alleen het autoverkeer. Tenslotte, maar niet in de laatste plaats, zijn er de plannen van de lagere overheden, op wie een belangrijke verantwoordelijkheid rust de getrokken beleidslijnen concreet gestalte te geven.
Een integrale benadering van vervoersoorten personen- en goederenvervoer, was wel de opzet van het structuurschema, doch de uitwerking daarvan moet onvoldoende worden genoemd. In par. VI, 6, Goederenvervoer
heeft de Commissie reeds op deze zwakke plek de vinger gelegd. Wil het
structuurschema ook in dit opzicht aanspraak kunnen maken op het predikaat «integraal» dan is een evenwichtiger benadering gewenst, die zich kenmerkt door het onderscheiden van verkeerscategorieën in de probleemanalyse, de grensalternatieven en het uit te stippelen beleid.
Van een integrale aanpak in de planning van voorzieningen is meer in beperkte mate sprake. In de eerste plaats betreurt de Commissie het dat de relatie tussen het hoofdwegennet en het secundaire/tertiaire wegennet slechts
in algemene zin is behandeld. In samenhang met het hoofdwegennet dient
hun functie en belang te worden geschetst (eventueel in bijlagen).
Voorts is een toetsing van het hoofdwegennet aan het net van lagere orde
en omgekeerd gewenst, om te bezien of bepaalde schakels elkaar aanvullen
dan wel overlappen. In overleg met de provincies kunnen daaruit enkele algemene lijnen voor het beleid met betrekking tot secundaire/tertiaire wegen
worden uitgezet. Aan de andere kant, bij de project-planning, zijn evenwel al
enkele verheugende voorbeelden van samenwerking te zien. Terwijl in het
verleden ook in dit opzicht de samenhang tussen de wegennetten van verschillende orde wel eens uit het oog werd verloren, doet het SVV bij voorbeeld voorstellen tot opneming van enkele provinciale verbindingen in het
hoofdwegennet en is onlangs een tracéprocedure gehouden inzake één
wegverbinding tussen Leiden en Bodegraven, te weten rijksweg 11 of secundaire weg 6. Daarnaast wordt onvoldoende duidelijk of de capaciteit van het
hoofdwegennet in relatie is bezien met de opvangcapaciteit van de grote
steden. Een nadere beschouwing op dit punt is gewenst.
Naast deze negatieve geluiden zijn in het structuurschema ook vele uitspraken te vinden die de samenhang tussen infrastructurele voorzieningen
beklemtonen en in het beleid gestalte geven. Gewezen kan met name worden op de beleidsvoornemens voor de grote stadsgewesten, waar integrale
verkeers- en vervoerplanning, afstemmingen van auto- en langzaam verkeer
op het openbaar vervoer en parkeervoorzieningen een belangrijke plaats innemen. Deze voornemens hebben dan ook de instemming van de Commissie.
4. De samenhang tussen verkeer en vervoer en ruimtelijk beleid
Het derde toetsingscriterium heeft de Commissie slechts zeer terughoudend gehanteerd. Het gaat hierbij om de wisselwerking tussen infrastructuur en ruimtelijke inrichting, een terrein waar vooral de Raad van Advies
voor de Ruimtelijke Ordening - ook om advies gevraagd - zich mee bezig
dient te houden.
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Het in het structuurschema ontwikkelde beleid en dat in de Verstedelijkingsnota houden nadrukkelijk verband met elkaar. De algemene beleidslijnen ten aanzien van de vermindering van de groei van de mobiliteit van het
verstedelijkingsbeleid met name tussen de stadsgewesten en de landsdelen
onderling, hebben mede als basis gediend voor het verkeers- en vervoerbeleid. Bij de uitwerking van de hoofddoelstelling heeft dit voorts geleid tot
een aantal richtlijnen voor het ruimtelijk ordeningsbeleid (richtlijnen a t/m
e). De Commissie stemt in met de vorengenoemde aanpak en uitwerking
van de samenhang tussen verkeer en vervoer en ruimtelijk beleid.
Zij constateert overigens wel dat de aanleg van de nodige infrastructurele
werken lang niet altijd gelijke tred tred houdt met de ruimtelijke ontwikkeling
die gepaard gaat met de bouw van nieuwe woonwijken en zelfs van geheel
nieuwe steden zoals Lelystad en Almere. De Commissie oordeelt het van
groot belang dat de overheid met zorg streeft naar een goede afstemming
van beide ontwikkelingen op elkaar.
5. Instrumentarium
De uitwerking van het verkeers- en vervoerbeleid dient te geschieden via
de sector- en facetlijn. In par. II. 5.4 «De uitwerking van het structuurschema» heeft de Commissie hier uitvoerig bij stilgestaan.
Twee hoofdproblemen doen zich hierbij voor, waartoe een nadere analyse
van het beschikbare instrumentarium en de toepassing daarvan gewenst is.
In de eerste plaats de dwarsverbindingen tussen sector- en facetlijn. In
theorie lijkt de regeling min of meer sluitend te zijn, doch de praktijk laat te
veel afwijkende ontwikkelingen zien.
In de tweede plaats kan de vraag rijzen of binnen deze lijnen alle wenselijke instrumenten voorhanden zijn om een slagvaardig beleid te voeren. Twee
onderdelen verdienen daarbij naar het oordeel van de Commissie prioriteit:
de kwestie of de overheid, centrale en lagere, voldoende middelen ter
beschikking staan om in de grote stadsgewesten een consistent en geïntegreerd beleid te voeren en de wettelijke grondslag om de samenhang tussen
het hoofdwegennet en de netten van lagere orde voldoende tot haar recht te
laten komen.
De financiële aspecten van het structuurschema komen slechts indicatief
en globaal aan de orde in par. 3.11. De Commissie heeft hiervan kennis genomen.
Een veel gehoorde wens in dit verband is de totstandkoming van een verkeers- en vervoerfonds, waarin enerzijds alle inkomsten uit het verkeer en
vervoer zouden moeten worden ingebracht en anderzijds alle uitgaven voor
dit doel moeten worden gedaan. De Commissie kan deze wens niet ondersteunen. Met het MPP is zij van mening dat fondsvorming voor een specifiek
beleidsterrein het grote bezwaar heeft dat daarmee de inkomsten/uitgaven
voor dit doel zich onttrekken aan een algemene afweging van belangen. De
wijze waarop thans geprobeerd wordt meer inzicht te geven in de geldstromen inzake verkeer en vervoer, namelijk via een algemene verkeers- en vervoerrekening, waardeert de Commissie. Zij ziet deze als een hulpmiddel bij
de beleidsbepaling, zowel in het algemeen als ten aanzien van verkeer en
vervoer in het bijzonder.
6. Terugkoppeling van de uitwerking van het beleid
In hoofdstuk IV, par. 2, heeft de Commissie reeds uitgesproken dat zij een
terugkoppeling van de uitwerking van het beleid naar het doelstellingencomplex wenselijk oordeelt. Het gaat daarbij om de vraag hoe de schets van
het openbaar-vervoersnet en het hoofdwegennet zich verhoudt tot de
hoofddoelstelling en de daaruit afgeleide richtlijnen. De Commissie kan zich
voorshands niet aan de indruk onttrekken dat er een zeker spanningsveld bestaat tussen twee elementen in het planningsproces, in die zin dat de richting van de hoofddoelstelling en richtlijnen, vervolgens uitgewerkt in het be-
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leid, verbaal een andere beleidsinvulling beloven dan met name het reserveringsschema voor de hoofdwegen laat zien. Ook in de inspraak heeft dit
geluid van vele zijden geklonken.
Gelet op het feit dat het hier om een reserveringsschema gaat, dat het
structuurschema indicatief is en dat in lange-termijnplanning de nodige
flexibiliteit moet zitten, kan er begrip voor bestaan dat het schema zo ruim is
opgezet dat het alle mogelijk noodzakelijke verkeers- en vervoervoorzieningen bevat.
Ten einde evenwel te kunnen toetsen of geen overreservering plaatsvindt,
is een nadere beschouwing ter zake van regeringszijde gewenst. Daarbij kan
dan onder meer aandacht worden gegeven aan vragen van ruimtebeslag en
hinder en aan een bewuste terugkoppeling van de voor- en nadelen van
massaal autogebruik, samenhangend met de te treffen voorzieningen, zoals
de Commissie deze steeds weer bij projecten aan den lijve ondervindt.

IX. SAMENVATTING EN CONCLUSIES
De Commissie oordeelt het structuurschema Verkeer en Vervoer een verdienstelijke poging om de grondslagen van het verkeer- en vervoerbeleid
voor de lange termijn te geven, met name de doelstellingen waarop het beleid wordt gericht, de richtlijnen die worden gehanteerd bij de uitwerking, de
vorm die dit beleid in hoofdlijnen aanneem* en de schets van de ruimtelijke
structuur van het hoofd- en spoorwegennet waarin het uitmondt. Het is de
eerste stap in het planningsproces inzake mobiliteit over de weg en op de
rail.
In een aantal opzichten acht de Commissie aanvulling van het structuurschema wenselijk, alvorens tot een regeringsbeslissing wordt gekomen. Het
gaat hier om de navolgende elementen. In de eerste plaats vraagt de Commissie aandacht voor het element «beleidskader».
De Commissie oordeelt het gewenst dat de beleidsuitvoering van de rijksoverheid met betrekking tot het verkeer en vervoer in het structuurschema
gebonden wordt aan bepaalde grenzen voor een bepaalde periode. Binnen
dit kader zal de procesplanning dan plaatsvinden binnen deze grenzen. Deze
dient op haar beurt te worden bewaakt door een in het beleidskader geformuleerd stelsel van normen (zie par. VI, 2, blz. 28). Voorts vormt de mogelijkheid van beïnvloeding van mobiliteitsgedrag een in en tussen de regels van
het structuurschema steeds terugkerend vraagpunt. De Commissie deelt de
principiële stellingname van de regering ten aanzien van de keuzevrijheid van reiziger en verlader. Zij meent evenwel dat daarbinnen plaats moet
zijn voor een actief voorlichtingsbeleid van de rijksoverheid ten einde een
grotere gedragsbewustwording bij het publiek na te streven ten aanzien van
het mobiliteitspatroon van reiziger en verlader (zie onder meer par. VI, 3, blz.
29).
Daarnaast acht zij nadere beschouwingen gewenst met betrekking tot een
integrale benadering van de vervoersoorten: personen-en goederenvervoer. Integraal verkeers- en vervoerbeleid dient te worden gekenmerkt door
het onderscheiden van verkeerscategorieën in de probleemanalyse, de
grensalternatieven en het uit te stippelen beleid (zie ook par. VI, 6, blz. 33
e.v.). Ook dient in samenhang met het hoofdwegennet de functie en het belang van het secundaire en tertiaire wegennet aanschouwelijk te worden gemaakt, terwijl voorts een uitdrukkelijke toetsing van het hoofdwegennet aan
het net van lagere orde en omgekeerd wenselijk is om te bezien of bepaalde
schakels elkaar aanvullen dan wel overlappen.
Voorts dient te worden ingegaan op de relatie tussen de capaciteit van het
hoofdwegennet en de opvangcapaciteit van het hoofdwegennet van de grote steden (zie ook par. VIII, 3, blz. 47 e.v.).
De Commissie heeft op basis van de bijlagen bij het SVV stellig de indruk
dat in de verkenning van de beleidsruimte niet zoveel meer marge zit dan in
de grensalternatieven is aangegeven, tenzij men rekent met het optreden
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van bepaalde catastrofale factoren dan wel met een opstelling ten aanzien
van de keuzevrijheid van reiziger en verlader. Wellicht dat bij wijze van vingeroefening kan worden getoond hoe een andere koers in de mobiliteitsontwikkeling (zwaar accent op openbaar vervoer en langzaam verkeer) er uit
zou kunnen zien (par. IV, 4, blz. 20 en 21). Aanbeveling verdient het voorts in
de regeringsbeslissing tot uitdrukking te brengen dat de doelstellingen niet
als een statisch gegeven functioneren, maar dat zij in de loop van de tijd wat
prioriteit en geldigheid betreft wijziging kunnen ondergaan (par. V, 3, blz.
23). Ook is een nadere toelichting op de elementen: «het tegemoetkomen
aan de vraag», «voor zover de bijdrage aan de gemeenschap per saldo positief is» en «het beslag op de overheidsmiddelen wordt beperkt» gewenst
(par. V, 4, 5 en 6). De uitwerking van de randvoorwaarde «dat de verkeersveiligheid wordt bevorderd» dient voorts ook zijn neerslag te vinden in het
pkb-hoofdstuk (par. V, 7).
Voorts dient de aandacht voor de landbouw in de hoofddoelstelling nader
te worden uitgewerkt in de richtlijnen. Tevens dient in de richtlijnen tot uitdrukking te komen dat het beleid wordt afgestemd op een optimaal gebruik
van door de verwezenlijking van infrastructurele werken doorsneden grondenfpar. V, 8).
Inzake het beleid in grote lijnen dienen de beschouwingen te worden aangevuld met nadere gegevens over de mate van sturing van het beleid. Terwijl de trend in 2000 95 miljard autokilometers zou opleveren, mikt het beleid ingevolge het structuurschema Verkeer en Vervoer op ongeveer 80 miljard (Zie ook par. VI, 2).
Voor de volledigheid zou een passage opgenomen kunnen worden over
het openbaar vervoer, als decongestiemiddel en als systeem naast het particuliere vervoer, resulterend in het uitspreken van zorg over het kunnen vervullen van de tweede functie in dunbevolkte landelijke gebieden. De experimenten met de buurtbus en de bustaxi kunnen daarbij worden genoemd
(par. VI, 7 en VII, 2).
In het pkb-hoofdstuk dient een eigen plaats te worden ingeruimd voor het
langzame verkeer ten einde ter zake stimulerend en richtinggevend te kunnen optreden (par. VI, 8). Omtrent het hoofdwegennet is een meer principiële gewenst, wat daaronder moet worden verstaan en welke criteria worden
gehanteerd. Zie par. VI, 9.1. Voorts wordt een filosofie achter het hoofdwegennet node gemist (par. VI, 9.4). Ook is een precisering gewenst van hetgeen onder fase 2: «de ruimtelijke reservering wordt opengehouden» wordt
verstaan. De Commissie denkt aan het voorkomen van het ontstaan van fysieke knelpunten, die slechts tegen zeer hoge prijs kunnen worden weggenomen (par. VI, 9.3).
De Commissie ziet in de concrete beleidsvoornemens, ten slotte, niets anders dan een ruimtelijk reserveringsidee, voortvloeiend uit de meer algemene beleidslijnen, waarvan de wenselijkheid in de verdere uitwerking nog nader dient te worden aangegeven. Tegen deze achtergrond stemt zij in met de
reserveringsschema's met uitzondering van de volgende verbindingen:
- de A35 het gedeelte tussen Enschede en de Duitse grens;
- de A50 het gedeelte Zwolle-Kampen-Emmeloord en het gedeelte dat
de oosttangent vormt in de ruit om Eindhoven;
- de A54 (zie par. VI, 3);
- RW 36.
Twee leden nemen ter zake een minderheidsstandpunt in.
Daarnaast maakt de Commissie een aantal kanttekeningen, die hetzij in
ander verband hetzij bij een herziening van het structuurschema van belang
zijn. Zij betreffen de navolgende punten:
- de eisen van procesplanning met een voortdurende terugkoppeling
(par. III, 3; par. IV, 2, V, 3 en VIII, 6);
- de bijstelling van het MPP (par. III, 5.2);
- een bezinning op factoren die het autobezit en het gebruik daarvan
beïnvloeden (par. IV, 3);
- een actieve opstelling ten aanzien van het energieprobleem (par. IV, 3);
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- een analyse op het beschikbare instrumentarium, in het bijzonder ten
aanzien van de dwarsverbindingen tussen de sector- en facetlijn en ten aanzien van het te voeren beleid in de grote stadsgewesten en de samenhang
van hoofdwegennet en netten van lagere orde (par. VIII, 5).
Ten slotte gaat de Commissie uitvoerig in op de plaats, die een structuurschema in de beleidsvorming dient te hebben.
De Commissie van Overleg voor de Wegen,
S. A. Posthumus, voorzitter
T. van Veen, secretaris
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Raad van advies voor de ruimtelijke ordening

ADVIES OVER HET STRUCTUURSCHEMA VERKEER EN VERVOER

Aangeboden aan de Minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening
en de Minister van Verkeer en Waterstaat
21 juli 1978
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Samenvatting1

I. Inleiding

' De tussen haakjes vermelde paragraafnummers corresponderen met de paragrafen in de
navolgende hoofdstukken van het advies.
Daarin opgenomen voetnoten zijn in deze samenvatting niet overgenomen.

1. Op 16 maart 1977 ontving de Raad ter advisering het Structuurschema
Verkeer en Vervoer deel a, het beleidsvoornemen (verder aan te duiden als
het schema). Het schema doorloopt de procedure voor planologische kernbeslissingen. De organisatie en verwerking van de inspraak zijn gezamenlijk
verzorgd door de Raad van de Waterstaat en de Raad van advies voor de
ruimtelijke ordening.
Het thans voorliggende advies is voorbereid door de Commissie Verkeer
en Vervoer, die over bestuurlijk-juridische aspecten is gepreadviseerd door
de Commissie Inrichtings-en Beheerswetgeving (1.1).
2. De inspraakprocedure rond het schema week niet wezenlijk af van de
inmiddels voor structuurschema's gebruikelijke procedure: publikatie en
terinzagelegging, voorlichting, gelegenheid tot schriftelijk reageren en
hoorzittingen. Uiteindelijk hebben 290 personen en instanties schriftelijk gereageerd (± 35% lagere overheden, ± 40% organisaties/groepen, ± 25% individuele burgers) en zijn er daarvan 80 gehoord (waarvan 1 zonder voorafgaande schriftelijke reactie).
Uit de reacties op het schema is gebleken, dat het schema als geheel en de
uitspraken in de planologische kernbeslissingen (pkb) in het bijzonder onvoldoende aanknopingspunten konden bieden voor de brede discussie en
opinievorming waarvoor deze beleidsvoornemens bedoeld zijn. In dit verband kunnen worden genoemd de betrekkelijke onbepaaldheid van veel uitspraken in het schema, een gebrek aan afweging van tegenstrijdige elementen, onduidelijkheid omtrent bestuurlijk-juridische consequenties van het
schema en de geringe mate waarin het schema erin is geslaagd de problematiek van het verkeer en vervoer bespreekbaar te maken. Dit laatste geldt
in het bijzonder voor de vele in het schema opgenomen infrastructurele werken (projecten), waarvan de onderbouwing vaak weinig expliciet is gemaakt
en waarvoor geen alternatieve keuzemogelijkheden worden gegeven. Dit
heeft de meeste insprekers er echter niet van weerhouden juist op deze betrekkelijk concrete aspecten van het schema in te gaan, vaak op een uitwerkingsniveau dat veeleer in tracéprocedures, verkeers- en vervoerplannen
van lagere overheden, e.d. thuishoort.
Daarentegen zijn slechts weinigen ingegaan op het meer algemene verkeers- en vervoerbeleid voor de lange termijn en de samenhang daarvan
met ruimtelijke ontwikkeling. Ten einde mogelijkheden te scheppen voor
een bevredigende doorwerking van de omvangrijke en vaak kwalitatief goede inspraak, zal het moeten komen tot een eenduidiger formulering van het
beleid en een nadere verduidelijking van de betekenis van uitspraken over
met name de concrete projecten in de pkb. Uiteraard is dit evenzeer van belang ter verduidelijking van de bestuurlijk-juridische betekenis van het structuurschema. De Raad meent dat een grondige bezinning op de inhoud en de
opzet ervan geboden is. Daarbij is hij er zich van bewust dat de in het verleden door de Raad bepleite en ook in dit advies als toetsingskader gehanteerde opzet en daarop afgestemde betekenis van structuurschema's om meer
ervaring met deze nieuwe planfiguur vraagt.
De in het voorafgaande gekarakteriseerde opzet van het schema is ongetwijfeld mede oorzaak geweest van de weinig succesvol verlopen voorlichtingscampagne. Hoewel aan de voorbereiding en uitvoering daarvan veel
aandacht is besteed, kon de kwantitatieve belangstelling daarvoor deze nauwelijks rechtvaardigen. Nadere bezinning op doel en opzet van met name de
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voorlichtingsbijeenkomsten lijkt dan ook geboden. Voorshands zou de Raad
zich kunnen voorstellen, dat het accent op deze bijeenkomsten verschuift in
de richting van discussie tussen belangstellenden en (vertegenwoordigers
van) de verantwoordelijke bewindslieden. Aan deze bijeenkomsten voorafgaande voorlichtingsactiviteiten zullen een dergelijke discussie mogelijk
moeten maken.
Gelegenheid tot discussie wordt tot nu toe in wisselende mate ook reeds
geboden tijdens de hoorzittingen. De Raad wil hier meer regel van maken.
Het doel van discussie op die plaats zal echter veeleer moeten zijn: het stimuleren van een kwalitatief goede inspraak, het nadrukkelijker naar voren
doen komen van de essentiële elementen van inspraakreacties en bevordering van het inzicht van de inspreker in de materie. Tezamen met eerdere
voorstellen van de Raad tot verbreding van de samenstelling van hoorcorrv
missies zullen de hoorzittingen hierdoor een betekenis kunnen winnen (I, 5
t / m l , 10)

II. Plaats van het schema in de totale besluitvorming
3. Op grond van eerdere adviezen over de planologische kernbeslissing in
het algemeen en de betekenis van een structuurschema als planfiguur in het
bijzonder meent de Raad, dat een structuurschema verkeer en vervoer het
nationale verkeers- en vervoerbeleid, voor zover ruimtelijk relevant en passend in een plan met een herzieningsfrequentie van 5 jaar, zoveel mogelijk
tot uitdrukking moet brengen en als zodanig ter discussie stellen. Dat beleid
zal de vorm moeten hebben van uitspraken over werken (project- en lokatiekeuzen) en over de wijze waarop sectorale bevoegdheden zullen moeten
worden gehanteerd (beleidsnormen). Deze laatste vormen een eerste maatstaf voor bij voorbeeld de beoordeling van verkeers- en vervoerplannen van
lagere overheden, de medefinanciering van de plannen en het beleid met
betrekking tot het openbaar vervoer.
De project- en lokatiekeuzen dienen gedifferentieerd te worden naar verschillende hardheidsgraden met dienovereenkomstig verschillende rechtsgevolgen. Daarbij is van belang:
a. het niveau waarop de verantwoordelijkheid voor de uitvoering of het
zwaartepunt voor de coördinatie behoort te liggen;
b. de vraag of een afweging van belangen en (o.a. financiële) mogelijkheden heeft plaatsgevonden;
c. de mate waarin een project past in een taakstellend beleid;
d. het aanvangstijdstip van eventuele uitvoering;
e. de meer of minder grote beperktheid van ruimtelijke mogelijkheden
voor het project.
Slechts aan de harde projecten zullen rechtsgevolgen in de bestemmingssfeer (ruimtelijke reservering) verbonden kunnen worden, alsmede
eventueel in de planningsfeer, bij voorbeeld het in gang kunnen zetten van
een aanwijzingsprocedure.
In de volgende paragrafen worden in het kort de resultaten gegeven van
toetsing van het schema aan de in voorgaande alinea geschetste visie op
structuurschema's. Hieruit spreekt wellicht een scherp oordeel over het
schema. Dit is het gevolg van de betrekkelijk zware eisen waaraan de Raad
het schema heeft getoetst. Een dergelijke toetsing acht de Raad van belang,
enerzijds om een duidelijke richting voor verbetering aan te geven, anderzijds om te komen tot een juiste inschatting van de betekenis die het schema
op dit moment voor de totale besluitvorming kan hebben. Dat neemt niet
weg, dat de Raad voor een aantal tekortkomingen van het schema volledig
begrip heeft, omdat deze een onvermijdelijk gevolg moeten worden geacht
van een in ontwikkeling zijnd systeem van planning op nationaal niveau en
van specifieke problemen die de verkeers- en vervoersector op dat niveau
oproept. De in vergelijking met het Structuurschema Hoofdwegennet 1966
veel bredere optiek van het schema voor wat betreft de in beschouwing ge-
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nomen vervoerwijzen en de daarbij expliciet betrokken maatschappelijke
ontwikkelingen, acht de Raad in elk geval reeds een belangrijk winstpunt (II,
1,3,4, 5,6 en 9).
4. De in het schema zelf erkende behoefte aan een visie op de verkeers- en
vervoersector, geënt op een globale integrale beleidsafweging, is naar de
mening van de Raad binnen het schema onvoldoende gehonoreerd.
Enerzijds is de instrumentatie (wetgeving, reglementering, heffingen, tarifering, subsidiëring) onvoldoende uitgewerkt. Anderzijds bevat het schema
te algemene, niet in toetsbare criteria uitgewerkte, kwalitatieve uitspraken
(waaronder de hoofddoelstelling en de richtlijnen), elementen van tegenstrijdige aard, een grote speelruimte in de fasering van projecten en een - zij
het beperkte - overmaat aan capaciteit in de tweede fase. Als alternatief
voor een beleidsinhoudelijke uitwerking had de Raad zich een meer uitgewerkte visie op procedurele aspecten van de verkeers- en vervoerplanning
kunnen voorstellen. Dit is echter in het schema evenmin gebeurd (II, 7).
5. De Raad waardeert de in het schema gegeven aanzet tot differentiatie
van rechtsgevolgen van project- en lokatiekeuzen, die met name betrekking
hebben op hoofdwegen en railverbindingen. Nadere uitwerking van juridisch-bestuurlijke consequenties van opgenomen werken alsmede versterking van de onderbouwing daarvan in de in paragraaf 3 aangegeven zin is in
beginsel gewenst. Andere project- en lokatiekeuzen zijn qua rechtsgevolgen
veelal onduidelijk (goederenspoorlijnen, stations voor gecombineerd vervoer, overslag rail-/zeetransport) of ontbreken vrijwel in het schema (infrastructuurbeleid van lagere overheden waaronder parkeerinfrastructuurbeleid, beleid met betrekking tot stations/haltes, overslag, weg-/watertransport, park-and-ride-voorzieningen, aansluitingen aan hoofdwegen, enz.). De
Raad acht heroverweging van de beleidsbetekenis van het structuurschema
voor deze aspecten van het verkeers- en vervoerbeleid en het ruimtelijk beleid gewenst (II, 8,9,10).
6. De in paragraaf 5 bepleite versterking van de onderbouwing van de
project- en lokatiekeuzen alsmede duidelijker rechtsgevolgen daarvan zullen
in beginsel kunnen leiden tot een «harder» schema en daarmede tot een duidelijker beeld van het nationale verkeers- en vervoerbeleid. Van werkelijk
«harde» projecten, dat wil zeggen met rechtsgevolgen in de bestemmingssfeer en de mogelijkheid van het op gang brengen van een eventuele aanwijzingsprocedure, zal de nationale betekenis voldoende moeten vaststaan,
er zal een algehele afweging van belangen aan ten grondslag moeten liggen, in een eventuele kwantitatieve onderbouwing ervan zal voldoende
taakstelling tot uitdrukking moeten zijn gebracht en er zal van een zekere urgentie sprake moeten zijn.
Wat betreft dit laatste denkt de Raad voorshands aan projecten die naarhet huidige inzicht binnen ± 10 jaar nodig zijn tenzij ruimtelijke mogelijkheden ervoor erg beperkt zijn. In het laatste geval zullen ook op langere termijn
noodzakelijke projecten fysiek niet onmogelijk moeten worden gemaakt,
mits andere ruimtelijke ontwikkelingen er niet in ontoelaatbare mate door
worden belemmerd (II, 13).
7. De aanvaardbaarheid van «harde» project- en lokatiekeuzen in het kader van een structuurschema hangt samen met de mate van centralisatie en
decentralisatie van bestuur en met planningsoverwegingen in de zin van:
beslissingen niet eerder, maar ook niet later nemen dan strikt noodzakelijk
is. De in het schema opgenomen project- en lokatiekeuzen acht de Raad niet
altijd in de gekozen hoedanigheid van rijksbelang. In een aantal gevallen zou
wellicht kunnen worden volstaan met taakstellingen aan lagere overheden
(bij voorbeeld de vervoercapaciteit op bepaalde corridors) of normen die bij
verdere planvorming (bij voorbeeld openbaar-vervoerplannen) in acht moeten worden genomen.
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Gezien de, in hoofdstuk III van het advies nog te bespreken beperkingen in
de onderbouwing van afzonderlijke schakels in met name het hoofdwegennet vraagt de Raad zich af of bij de huidige stand van de wetenschap de uitspraken in het schema ten aanzien van deze projecten niet veeleer van kwalitatieve aard dienen te zijn, bij voorbeeld betrekking hebbend op de netstructuur, de aard van «aan te haken» gebieden, e.d. (II, 14).
8. Wat betreft de (overige) kwalitatieve aspecten van het schema meent
de Raad, dat de vanuit nationaal oogpunt noodzakelijke én uitvoerbare sturing van het verkeers- en vervoergedrag om een grotere terughoudendheid
vraagt wat betreft uitspraken over het op lagere niveaus te voeren beleid. De
beleidsnormering dient zich meer te richten op explicitering van algemene
overwegingen die ten grondslag zullen worden gelegd aan onder andere het
vergunningen-, subsidie- en goedkeuringsbeleid. Daarnaast kan de Raad
zich globale kwalitatieve beschrijvingen van het toekomstig verkeers- en
vervoersysteem op subnationale schaalniveaus voorstellen, die als indicator
voor het gewenste beleid deel uitmaken van die normering. Van de onderwerpen die in de kwalitatieve uitspraken in de pkb nog onvoldoende aan de
orde komen, zou de Raad met name willen noemen de na te streven verhouding tussen vervoerwijzen in plannen van lagere overheden, de wijze waarop bij die plannen met zakelijk verkeer en goederenvervoer rekening moet
worden gehouden, beheersaspecten van het parkeerbeleid, uitgangspunten
bij tarifering van verkeers- en vervoervoorzieningen, het beleid met betrekking tot oprichting, handhaving en sluiting van halteplaatsen/stations van
openbaar vervoer en het beleid ten aanzien van plaatskeuze en onderlinge
afstanden van aansluitingen aan hoofdwegen. Ter vergroting van de zeggingskracht van het schema verdienen de kwalitatieve aspecten, die wél zijn
opgenomen en voor zover deze passen in de hiervóór bepleite terughoudendheid, een duidelijker rubricering, kritische toetsing van de zeggingskracht, vergroting van de onderlinge consistentie en het inzichtelijk maken
van de relaties ervan met vooral sectorale bevoegdheden van de verschillende overheden (II, 10,12,14).
9. De Raad sluit de beschouwing over de plaats van het schema in de totale besluitvorming af met een plaatsbepaling van het schema ten opzichte
van verwante beleidsstukken: het beleidskader van het schema.
Het sectorale beleidskader van het schema wordt gevormd door een reeks
van nota's, die soms ten dele ook op de lange termijn betrekking hebben
(Beleidsnota Goederenvervoer) en overigens uitspraken bevatten van vooral
kwalitatieve aard, die niet erg tijdgebonden lijken te zijn. Deze kunnen van
meer algemene betekenis voor het verkeers- en vervoerbeleid worden geacht. De Raad acht het schema bij uitstek het kader voor een samenvattend
beeld daarvan. Daardoor kunnen tevens zoveel mogelijk onzekerheden als
gevolg van nuanceverschillen tussen de diverse nota's en uitspraken worden weggenomen (bij voorbeeld op het punt van parkeerbeleid).
Het facetmatig beleidskader omvat zowel het ruimtelijk (structuur) beleid
als het sociaal-cultureel beleid. De Raad zou de mobiliteit en met name de
mobiliteitsvoorzieningen in het schema primair willen opvatten als een uitvloeisel van dat facetbeleid. Het verkeers- en vervoerbeleid zal allereerst de
kwalitatieve en kwantitatieve vertaling ervan moeten zijn. Daarbij moet wel
gelet worden op structuurvormende neveneffecten van verkeers- en vervoervoorzieningen, die met het (ruimtelijk) facetbeleid in strijd kunnen zijn.
De opvatting over de rol van het schema impliceert, dat het schema geen
richtlijnen voor het ruimtelijk beleid behoort te bevatten, tenzij deze een afwijking betekenen van eerder geformuleerd ruimtelijk beleid. Eerdergenoemde neveneffecten kunnen daartoe aanleiding geven, evenals ongewenste, destijds niet voorziene gevolgen van een sectorale vertaling van
het facetbeleid. De Raad zal zijn beschouwing over het beleid in het schema
vooral plaatsen tegen de achtergrond van het facetbeleid.
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Als beleidskader voor het schema mist de Raad vooral een geïntegreerde
benadering van communicatievormen in het personenverkeer en het goederenvervoer. Waar voor een meer geïntegreerde benadering ook praktische mogelijkheden aanwezig lijken te zijn geweest, zoals in relatie met het
Structuurschema Vaarwegen, hebben de opstellers van het schema zich ten
onrechte beperkt tot het onderkennen van eventuele tegenstellingen tussen
de hoofdlijnen van de beleidsvoornemens (II, 15,16,17,18).
III. De grondslag van het beleid
10. De Raad is in een afzonderlijk hoofdstuk uitvoerig ingegaan op de onderbouwing die het beleid in het schema heeft gekregen. In het bijzonder is
ingegaan op enkele planningmethodische aspecten van het schema en de
verkenningen. Daarnaast heeft de Raad enige aspecten van de verkeers- en
vervoerproblematiek belicht. Ten slotte is kort ingegaan op toekomstig onderzoek. Deze beschouwingen zijn tevens de inhoudelijke grondslag geweest van de in het volgende hoofdstuk neergelegde opvattingen over het
beleid. Op deze plaats wil de Raad volstaan met een korte weergave van de
bevindingen met betrekking tot de grondslagen van het beleid (III, 1).
11. Doelstellingen dienen naar de mening van de Raad de essentie van
het beleid in grote lijnen tot uitdrukking te brengen. Ze zijn dan ook op te vatten als de uitkomst van het proces van beleidsontwikkeling. De doelsteliingen in het schema hebben echter meer het karakter van algemene, onderling niet afgewogen normen en waarden, die veeleer een ingang voor de
probleemanalyse zouden kunnen vormen (III, 2,3,4).
12. Aan de in het schema gehanteerde globale indeling van de huidige
verkeers- en vervoerproblematiek in twee probleemcomplexen rond respectievelijk massaal autogebruik en de toenemende overheidsbijdragen in de
exploitatie van het openbaar vervoer zijn naar de mening van de Raad gevaren verbonden. De tweedeling kan de aandacht afleiden van de structurele
samenhang tussen beide probleemcomplexen. Voorts kan de nadruk op negatieve aspecten van verkeer en vervoer leiden tot veronachtzaming van de
essentiële betekenis van mobiliteit - ongeacht de modaliteit - voor de kwaliteit van het bestaan. Ten slotte worden enkele bepaald ook essentiële problemen onvoldoende met deze tweedeling gevangen. Te denken valt aan de
problematiek van de mobiliteitsongelijkheid, de met de vervoersector verband houdende aspecten van de energieproblematiek, daarmee verband
houdende internationale aspecten (kwetsbaarheid; druk op betalingsbalans)
en problemen verbonden met autobezit (ruimtebeslag; druk op betalingsbalansMIII, 5,7,8,9,10).
13. Ombuiging c.q. beperking van de groei van de mobiliteit op korte termijn moet weinig reëel worden geacht en zou, vanwege de structurele betekenis van mobiliteit, tot ernstige problemen leiden. Geleidelijke ombuiging
over een langere reeks van jaren is voorstelbaar. De Raad acht een dergelijke
ombuiging ook zinvol, wanneer deze gericht zou zijn op beperking van de
groei van verplaatsingsafstanden.
Naast een daarop gericht ruimtelijk beleid acht de Raad een selectieve
beïnvloeding van de kwaliteit van verplaatsingswijzen ten gunste van openbaar vervoer en langzaam verkeer daarvoor een belangrijk instrument (III, 6).
14. De analyses met betrekking tot het openbaar vervoer zijn naar de mening van de Raad te eenzijdig op kostenaspecten gericht geweest en wel op
zodanige wijze, dat het op basis van de analyses in het schema niet goed
mogelijk is om te komen tot een maatschappelijke afweging van voor- en nadelen van verschillende vervoerwijzen. Daarnaast tonen de analyses naar de
mening van de Raad te weinig aandacht voor de invloed van ruimtelijke en
infrastructurele omstandigheden alsmede van de kwaliteit van voor- en natransport op het gebruik van het openbaar vervoer.
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Ten slotte wordt de sinds de energiecrisis te constateren groei van het gebruik van het openbaar vervoer in met name de steden, naar de mening van
de Raad ten onrechte opgevat als een tijdelijke opleving (III, 11).
15. Bouwstenen voor het mede in de analyses betrekken van het goederenvervoer heeft de Raad aangedragen in het door zijn Commissie Verkeer
en Vervoer opgestelde rapport over goederenvervoer en ruimtelijke ordening. Voor een samenhangend beleid ten aanzien van beide, vooral noodzakelijk op lokaal niveau, is zowel versterking vereist van het wetenschappelijk
instrumentarium als een groter besef van de economische gevolgen van
toenemende stagnatie van met name het wegvervoer in en om de grote
stadsgewesten (III, 12).
16. De Raad waardeert het uit de beschrijving van grensalternatieven
sprekende streven naar samenhangend toekomstdenken. Methodisch gezien zou het echter naar de mening van de Raad zinvoller zijn geweest, wanneer deze verkenning nadrukkelijker was gericht op afbakening van de ruimte waarbinnen doelstellingen geoptimaliseerd kunnen worden. Die (beleids)
ruimte dient de neerslag te vormen van een verkenning van de stuurbaarheid van de verschillende variabelen van het verkeers- en vervoersysteem,
rekening houdend met beschikbaar of mogelijk te verwerven instrumentarium. In het schema lijkt de «waaier» van alternatieven daarentegen veeleer
bepaald te zijn door de «ruimte» in de doelstellingen, een ruimte die bij de
huidige formulering van de doelstellingen groot moet worden genoemd. De
geschetste toekomstbeelden zijn dan ook «elk op zich niet voor het beleid te
hanteren» (SVV, blz. 179).
Inhoudelijk gezien vormen sommige kwalitatieve aspecten van de grensalternatieven een weinig realistische overschrijding van het (ruimtelijk) beleidskader van het schema. Daarentegen vertonen de meer kwantitatieve
kenmerken van de grensalternatieven met name wat betreft autobezit en autokilimetrages weer een betrekkelijk geringe spreiding. De geloofwaardigheid en de bruikbaarheid van de grensalternatieven worden tenslotte aangetast door kwantificeringen die een nogal speculatieve indruk maken, alsmede door het feit, dat consequenties van de beschreven toekomstbeelden
voor de financiële druk op overheid en burgers, het energieverbruik, milieuverontreiniging, ruimtebeslag, de positie van goederenvervoer en zakelijk
verkeer, enz. nauwelijks zichtbaar zijn gemaakt (III, 15,16).
17. De grondslag van de meest concrete representanten van het beleid - de
projecten - acht de Raad zwak. Van een expliciete afweging van belangen is
nauwelijks sprake en van een keuze uit alternatieve mogelijkheden - al of
niet binnen dezelfde vervoermodaliteit - blijkt niets. De werken lijken op
nogal pragmatische wijze geselecteerd te zijn, waarna - althans voor het
wegverkeer - slechts een globale capaciteitstoetsing lijkt te hebben plaatsgevonden, die overigens vervoerwetenschappelijk nauwelijks inzichtelijk is
gemaakt. Vervolgens zijn de projecten zeer globaal op een aantal bezwaren
onderzocht, maar deze hebben in de beleidsformulering geen rol van betekenis gespeeld.
De Raad zou publikatie van een rapport betreffende de vervoerwetenschappelijke onderbouwing van de projecten in het schema op prijs stellen.
Waarschijnlijk zullen echter ook daaruit slechts globale indrukken kunnen
worden opgedaan omtrent verkeersstromen en benodigde infrastructuur.
Dit beperkt de mogelijkheden om aan het schema rechtsgevolgen van een
redelijke hardheid te verbinden. De Raad vraagt zich af of een werkelijk nationale besluitvorming met betrekking tot met name de verkeers- en vervoerinfrastructuur niet meer tot z'n recht zou kunnen komen, wanneer deze zich
meer zou richten op macro-aspecten als netstructuur, maaswijdte, e.d.
Meer in het bijzonder wat betreft de vervoerwetenschappelijke benadering van het openbaar vervoer merkt de Raad op, dat in het verleden geconstateerde vraagelasticiteiten niet zonder meer voor de toekomst toepasbaar
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zijn en dat onvoldoende is ingehaakt op reeds in bestaande situaties gebleken concurrentiekracht van het openbaar vervoer, vooral in het (middel)lange afstandsverkeer.
De globale verwerking van het goederenvervoer over de weg in de verkeersintensiteiten doet in bepaalde gebieden onvoldoende recht aan het
wegtransport en mag niet leiden tot veronachtzaming van de specifieke belangen van het goederenvervoer. Er is dan ook aanleiding om meer met gedesaggreerde verkeersintensiteiten te werken (III, 13,17).
18. Onderzoek ter vergroting van inzicht inde verkeers-en vervoerproblematiek dient met kracht te worden voortgezet. Dat onderzoek zou naar de
mening van de Raad meer gericht moeten worden op het zichtbaar maken
van de stuurbaarheid van het verkeers- en vervoersysteem. Experimenten,
mits van voldoende schaal en voor een voldoende lange periode, acht de
Raad daarvoor van groot belang.
Voor de reeds eerder in een rapport van zijn Commissie Verkeer en Vervoer genoemde onderzoeksvelden in de relatie goederenvervoer-ruimtelijke ordening, zou de Raad naar bedoeld rapport willen verwijzen (III, 18).

IV. Het beleid
19. In zijn huidige vorm zal het schema slechts in geringe mate beleidsbepalend kunnen zijn. De Raad ziet dit als het centrale thema in zijn commentaar op het structuurschema in de voorgaande paragrafen. Tegelijk vreest de
Raad echter, dat in het verlengde van de vele onduidelijkheden in het schema en een zó weinig houvast biedende beleidsvisie slechts een ook door de
regering ongewenst geachte trendmatige ontwikkeling kan liggen. Voor deze vrees bestaat temeer aanleiding, omdat de kwalitatieve aspecten van de
pkb, vooral die betreffende het openbaar vervoer, alsmede de grondslagen
van de kwantitatieve aspecten van de pkb te zeer vraagvolgend van aard
zijn. Het gemis aan een duidelijk sturend element in het gepresenteerde beleid zal een aantal in het schema en ook in dit advies gesignaleerde problemen kunnen verhevigen en staat naar de mening van de Raad op een aantal
essentiële punten op gespannen voet met het facetbeleid. Over de wat betreft dit laatste in hoofdstuk IV van dit advies opgenomen uitvoerige analyserende beschouwingen wil de Raad op deze plaats kort zijn. Als belangrijkste elementen van het ruimtelijk facetbeleid die naar zijn mening onvoldoende steun krijgen vanuit het in het schema gepresenteerde beleid, zou de
Raad willen noemen het streven naar hoogwaardige stedelijke kwaliteit, beperking van overloop en suburbanisatie, het vermijden van aantasting en
doorsnijding van agrarische produktiegebieden, uit een oogpunt van natuur
en landschap waardevolle gebieden en open ruimten, vermindering van de
groei van de mobiliteit (met name verplaatsingsafstanden) en het kernenbeleid in het landelijke gebied. Daarnaast is er naar de mening van de Raad
sprake van onvoldoende consistentie met aspecten van economisch beleid,
sociaal beleid en energiebeleid (II, 8 en IV, 1 t/m 12).
20. De Raad meent, dat ontwikkelingen in verkeer en vervoer op een aantal punten nadrukkelijk vanuit overheidsbeleid, ook dat van de rijksoverheid,
correctie behoeven en dat deze binnen het raam van beperkte financiële
middelen ook mogelijk zijn. Het navolgende vormt een korte schets van het
beleid in grote lijnen, zoals de Raad dat nadrukkelijker uit het schema naar
voren zou willen zien komen.
In het kader van het structuurschema zal het verkeers- en vervoerbeleid
gevoerd moeten worden, rekening houdend met de wisselwerking met het
ruimtelijk beleid (daaronder begrepen het beperken van verplaatsingsafstanden) en voorts gericht zijn op het scheppen van goede verplaatsingsmogelijkheden voor een ieder en het bevorderen van een maatschappelijk optimale realisatie van de verplaatsingsbehoefte. Het verkeers- en vervoerbeleid
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zal daartoe een remmende invloed moeten hebben op voortgaande ruimtelijke schaalvergroting in activiteitenpatronen en wel vooral door afremming
van de expansiemogelijkheden van verplaatsingswijzen die voor de schaalvergroting in belangrijke mate medeverantwoordelijk zijn geweest. Dit
vraagt om een globale ombuiging van tendenties in het voertuigkeuzegedrag ten gunste van collectief (openbaar) vervoer en langzaam verkeer, zodanig dat het aandeel van beide in het totaal aantal verplaatsingen minstens
gelijk zou moeten blijven en op sommige plaatsen zelfs groter zou moeten
worden. Voor de lange-termijnontwikkeling behoort deze beïnvloeding van
de modal-choice door de daarvan te verwachten structuurvormende werking naar de mening van de Raad tot de meest wezenlijke elementen van het
te voeren beleid. Daarnaast acht de Raad, mét het schema, het streven naar
herinrichting van de openbare ruimte in verkeers- en verblijfsgebieden van
belang, mits de in de verkeersruimten na te streven scheiding van verkeerssoorten niet leidt tot onbedoelde capaciteitsverruiming (IV, 14).
21. Afremming van voortgaande schaalvergroting impliceert afremming
van de groei van verplaatsingsafstanden en daarmede afremming van de
groei van de mobiliteit. Dat neemt niet weg, dat allerlei positief te beoordelen ontwikkelingen en strevingen de totale mobiliteit verder zullen doen toenemen. De essentie van het hiervóór gestelde schuilt nu hierin, dat de totaliteit van mobiliteitsmogelijkheden - van alle modaliteiten te zamen - tot een
maatschappelijk optimale realisatie van die groeiende mobiliteitsbehoefte
leidt en dat er een remmende invloed op schaalvergroting en ruimtelijke
ontmenging van uitgaat; in verkeerskundige termen een ombuiging van tendenties in distributiepatronen ten gunste van kleinere verplaatsingsafstanden. In de grote steden is daarvoor overigens minder aanleiding, omdat een
dergelijke remmende invloed vaak al bestaat en soms al zelfs een bedreiging
voor het functioneren van de steden vormt. Het beleid zal de mobiliteitskansen daar juist moeten vergroten. De bestaande fysieke ruimte tot uitgangspunt nemend, zal zo'n beleid veelal vergroting van het aandeel van openbaar vervoer en langzaam verkeer in de totale mobiliteit met zich mee moeten brengen (IV, 15).
22. Versterking of op z'n minst handhaving van de positie van het openbaar vervoer vraagt om het wegnemen van oneigenlijke prikkels tot autogebruik, aanzienlijke kwaliteitsverbetering van het openbaar vervoer en beperkingen in het autogebruik. Kwaliteitsverbetering van het openbaar vervoer
zal vooral gezocht moeten worden in maatregelen die de omloopsnelheid
van het materieel vergroten (o.a. eigen infrastructuur), verbetering van vooren natransportmogelijkheden, mede daartoe een betere integratie van openbaar vervoerdeelsystemen onderling en van openbaar vervoer en andere
vervoerwijzen, met name door verbetering van overgangsfaciliteiten (stations, park and ride, fietsverbindingen, enz.) en ten slotte heroverweging van
het (openbaar vervoer-)lijnenpatroon. In verband met dit laatste alsmede ter
vaststelling van de kwaliteit van de vervoervoorziening op eenmaal gekozen
lijnen, daaronder begrepen de opening van nieuwe stations, zullen óók latente mogelijkheden tot een bevredigende vervoervoorziening moeten worden meegenomen. Dit zou een aanvulling betekenen op een normering van
het voorzieningsniveau openbaar vervoer, die primair zou aansluiten op de
actuele vervoervraag. Correcties daarop zijn naar de mening van de Raad
óók nodig om een redelijke bereikbaarheid van (kleine) kernen te garanderen, de kwaliteit van de bereikbaarheid van stedelijke centra per openbaar
vervoer af te kunnen stemmen op het totale met betrekking tot de stadsgewesten te voeren beleid en ten slotte om te komen tot een goede onderlinge
afstemming van het kwaliteitsniveau van het openbaar vervoer in gebieden
met uiteenlopende mate van verstedelijking. Een zekere differentiatie van de
kwaliteit van de openbaar-vervoervoorziening in laatstbedoelde gebieden
acht de Raad voor de hand liggend, maar deze is naar zijn mening in het
schema te ver gegaan doordat primair gekeken lijkt te zijn naar verschillen in
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ruimtelijke mogelijkheden voor autogebruik, daarmee de onderlinge samenhang van die gebieden teveel uit het oog verliezend. Ook de reeds in de huidige situatie gebleken concurrentiekracht van het openbaar vervoer op met
name langere reisafstanden is door de differentiatie in het schema te weinig
tot z'n recht gekomen (II, 10 en IV, 16).
23. In de visie van de Raad ligt een directe beïnvloeding van het autobezit
niet in de rede. Wel meent de Raad dat het wegnemen van de in sommige situaties feitelijk aanwezige noodzaak tot autobezit en beperking van het nut
van meervoudig autobezit aan vermindering van de groei van het autobezit
kan bijdragen. Voor beperking van het nut van meervoudig autobezit zullen
vooral de gebruiksmogelijkheden van de auto voor woon-werkverplaatsingen moeten worden verminderd, dan wel zal een dergelijk gebruik relatief
minder aantrekkelijk moeten worden gemaakt.
Van een daarop gericht geïntegreerd beleid zal naar de mening van een
meerderheid van de Raad ook het achterwege laten van capaciteitsverruimende maatregelen ten behoeve van het autoverkeer deel moeten kunnen
uitmaken. Deze meerderheid acht beheerste en naar tijd en plaats gebonden
stagnatie van het autoverkeer verdedigbaar, zolang de effectiviteit van meer
genuanceerd werkende instrumenten onvoldoende groot moet worden geacht. Wel wordt aan deze meer genuanceerde instrumenten, zoals bevordering van carpooling, spreiding van werktijden, toepassing van prijsmechanismen en vergunningsystemen, verkeersregulering e.d. de voorkeur gegeven. Voorts zal in elk geval het essentieel verkeer niet in ontoelaatbare mate
in de knel dienen te komen, de verkeersveiligheid gewaarborgd moeten
worden en de verkeersdruk niet mogen worden afgeleid naar daarvoor niet
bedoelde voorzieningen. Een minderheid van de Raad wijst congestie als
beleidsinstrument in alle gevallen af. Weliswaar meent ook deze minderheid
dat congestie in de toekomst redelijkerwijs niet steeds en overal voorkomen
zal kunnen worden, maar met het bewust doen voortbestaan van manifeste
capaciteitstekorten zal naarde mening van deze minderheid in ontoelaatbare mate tekort worden gedaan aan met name de eisen van betrouwbaarheid
die het bedrijfsmatig verkeer aan het verkeers- en vervoerstelsel stelt. Bovendien bieden meer genuanceerde instrumenten volgens de minderheid in
de Raad wel degelijk voldoende mogelijkheden voor een zekere autogebruiksbeperking.
In dit geheel van autogebruiksbeperking speelt ook het parkeerbeleid een
belangrijke rol. De functie van parkeerplaatsen alsmede de hoeveelheid ervan, zal af moeten hangen van de functies van het betreffende gebied en de
bereikbaarheid ervan middels andere vervoerwijzen. Een simpele verschuiving van langparkeerplaatsen naar kortparkeerplaatsen zal daarin niet altijd
passen en kan voor een oplossing van de stedelijke verkeers- en vervoerproblematiek nog belangrijk tekort schieten.
In tegenstelling tot het hier vooral bedoelde bezoekersparkeren vraagt het
zogenaamde bewonersparkeren over het algemeen niét zozeer een restrictief beleid. Als logisch gevolg van niet-directe beïnvloeding van het autobezit zal het stallen van eigen auto's op redelijke wijze moeten kunnen plaatsvinden. Vooral oudere woongebieden kampen in dit opzicht vaak met grote
problemen. Oplossing van deze problematiek is naar de mening van de
Raad niet goed denkbaar zonder financiële steun van het rijk (IV, 18,19,20).
24. De in het voorafgaande genoemde maatschappelijk optimale bevrediging van de verplaatsingsbehoefte zal zich moeten afspelen binnen de grenzen van een bepaald financieel kader. Normering van de financiële ruimte
per vervoercategorie past niet in een dergelijke maatschappelijke optimalisering. In beginsel geldt dat ook voor beperking van het beslag op overheidsmiddelen. De Raad zou de suggestie in overweging willen geven om
de totaliteit van aan verkeers- en vervoervoorzieningen te besteden middelen als zodanig tot onderwerp van beleidsformulering te maken en daarvoor
aansluiting te zoeken bij de functie van mobiliteit in onze samenleving, zoals
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deze bij voorbeeld spreekt uit het in dit advies gestelde, dat mobiliteitsvoorzieningen zo min mogelijk zouden moeten bijdragen aan voortgaande
schaalvergroting en ruimtelijke desintegratie (IV, 17).
25. Voorgaande beschouwingen over de wenselijke opzet en betekenis
van het schema (par. 3 t/m 9), de onderbouwing van het beleid (par. 10 t/m
18) en de grote lijnen van het beleid (par. 19 t/m 24) alsmede de daarachter
liggende, overwegend kritische benadering van het schema in de overeenkomstige hoofdstukken van het advies nopen naar de mening van de Raad
tot een grondige bezinning op het pkb-hoofdstuk van het schema. Tegelijk
stelt dit de Raad voor problemen bij advisering over de concrete inhoud van
die pkb. De onderbouwing daarvan in het schema biedt onvoldoende mogelijkheden voor toesnijding op een door de Raad bepleite opzet van een structuurschema en globale inhoud van het beleid.
De Raad meent dan ook, gegeven de beperkingen in de onderbouwing
van het concrete beleid, dat op dit moment tot een bestuurlijk gezien betrekkelijke vrijblijvendheid van de uitspraken in de pkb moet worden geadviseerd. De Raad zit daarmee - het zij nadrukkelijk opgemerkt - op een lijn, die
het fenomeen planologische kernbeslissing zijns inziens nauwelijks rechtvaardigt.
De vrijblijvendheid wijkt het meest opvallend af van het raadsstandpunt
over de plaats van structuurschema's in de totale besluitvorming, als het
gaat om de kwantitatieve aspecten van de pkb (de projecten).
De Raad meent, dat op basis van de thans ter beschikking staande informatie moeilijk aan de projecten rechtsgevolgen verbonden kunnen worden.
In vervolgprocedures zullen deze dan ook nog steeds ten principale ter discussie moeten staan (IV, 22,23).
26. De Raad hoopt dat de regering bereid en in staat zal zijn de gevraagde
grondige bezinning op de betekenis, de inhoud en daarmede de opzet van
de pkb te doen plaatsvinden en zo mogelijk reeds in de regeringsbeslissing
tot uiting te laten komen. Niettemin heeft de Raad gemeend bij een aantal
meer inhoudelijke aspecten van onderdelen van de pkb in z'n huidige opzet
kanttekeningen te moeten plaatsen, ter nadere aanduiding van inzichten die
in voorgaande paragrafen reeds naar voren zijn gebracht. Vele van deze
kanttekeningen hebben betrekking op specifieke formulering in het pkbhoofdstuk en lenen zich vaak slecht voor verkorting. Daarvoor wordt op deze
plaats volstaan met een verwijzing naar hoofdstuk IV.C (vanaf blz. 83 van het
onverkorte advies). In navolgende paragrafen worden de met betrekking tot
de kwalitatieve respectievelijk kwantitatieve aspecten van de pkb gemaakte
opmerkingen op hoofdpunten samengevat.
27. Ten aanzien van de kwalitatieve aspecten pleit de Raad voor een zodanige hergroepering, dat deze zich aandienen als een geïntegreerde beschrijving van doelen van verkeers- en vervoerbeleid, waarmee de essentie van
het beleid tot uitdrukking wordt gebracht. Deze hergroepering zal gepaard
moeten gaan met een kritische toetsing van de zeggingskracht en het nationaal belang van de uitspraken. Een aantal uitspraken moet dan wellicht komen te vervallen of slechts worden gehandhaafd als aandachtpunten voor
de verdere planvorming.
De hoofddoelstelling is naar de mening van de Raad te passief en reagerend van aard. De hoofdaandachtspunten, die met de hoofddoelstelling worden geformuleerd, verdienen naar de mening van de Raad bovendien zodanige aanvulling, dat bijzondere aandacht voor de verplaatsingsmogelijkheden van vervoerarmen en de daarmee samenhangende vermindering van
de noodzaak tot autobezit tot uiting komt, alsmede de instrumentele betekenis van het verkeers- en vervoerbeleid voor het streven naar vermindering
van verplaatsingsafstanden. In het totale pakket van kwalitatieve uitspraken
in de pkb komen parkeerbeleid, beleid met betrekking tot wegen van lagere
orde, overgangsfaciliteiten, het goederenvervoer (vooral het wegtransport),
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tarifering, taxivervoer en groepsvervoer naar de mening van de Raad onvoldoende aan de orde.
De in de pkb gegeven nadere concretisering van het beleid met betrekking
tot de (grote) stadsgewesten acht de Raad onduidelijk. Het eerder door de
Raad geschetste sturend beleid zal niet alleen op de grote stadsgewesten
betrekking moeten hebben.
In het goederenvervoer zal binnen van overheidswege te stellen maatschappelijke randvoorwaarden het principe van de vrije verladerskeuze
moeten gelden. De mate van doorberekening van kosten van infrastructuur
zal onderdeel van die randvoorwaarden moeten kunnen uitmaken.
Het beleid met betrekking tot het openbaar vervoer acht de Raad te zeer
vraagvolgend van aard. Bevordering van de kwaliteit van het openbaar vervoer is als ondersteuning van het ruimtelijk facetbeleid van essentiële betekenis. Daarnaast dienen aan het openbaar vervoer als verplaatsingswijze
voor vervoerarmen kwaliteitseisen te worden gesteld.
Eisen aan de verkeersafwikkeling op hoofdwegen dienen nader te worden
gepreciseerd. Voorts lijkt herbezinning op ontwerp-eisen voor hoofdwegen
op z'n plaats. De eis dat kruispunten in hoofdwegen ongelijkvloers moeten
worden uitgevoerd, zal naar de mening van de Raad niet overal onverkort
kunnen gelden (IV, 25 t/m 42).
28. Ten einde aan de kwantitatieve aspecten in de regeringsbeslissing zo
mogelijk alsnog enigermate rechtsgevolgen te kunnen verbinden, zal het
moeten komen tot een nadere toetsing van de projecten en een daarop toegesneden aanvulling van de informatie per project. De toetsingscriteria zullen globaal betrekking moeten hebben op de behoefte aan additionele capaciteit, de betekenis van een project voor de kwaliteit van verkeer en vervoer
en omgevingsinvloeden daarvan en de mate waarin het project het sectorbeleid en het facetbeleid ondersteunt dan wel doorkruist. Tevens zal de toetsing erop gericht moeten worden te kunnen vaststellen of de principebeslissing over de realisering van een concreet project op rijksniveau dient te worden genomen. Dit laatste zal naar voorlopig inzicht moeten leiden tot grotere
terughoudendheid met uitspraken over projecten van vooral stadsgewestelijke en regionale betekenis. De Raad heeft zijn Commissie Verkeer en Vervoer verzocht zich te bezinnen op de mogelijkheid om alsnog de afzonderlijke projecten of een aantal daarvan nader te beoordelen. Daarvoor zou naar
de mening van de Raad nauw moeten worden samengewerkt met de Raad
van de Waterstaat en zijn Commissie van Overleg voor de Wegen. De eventuele resultaten daarvan zullen hopelijk nog in de lopende pkb-procedure
een rol kunnen spelen.
Over het thans gepresenteerde hoofdwegennet zou de Raad willen opmerken, dat in vergelijking met het Structuurschema Hoofdwegennet 1966
weliswaar van een aanmerkelijk wijdmaziger structuur gesproken kan worden, maar dat toch nog altijd een belangrijke verdichting en verruiming van
het bestaande net als mogelijkheid wordt open gehouden.
In z'n uiterste omvang zal dat net naar het inzicht van de Raad dan ook niet
die remmende invloed op de voortgaande schaalvergroting kunnen hebben,
die hij mede daarvan zou willen zien. De uiteindelijke vormgeving van de afzonderlijke verbindingen is daarvoor mede van belang. Hoofdwegen kunnen
onnodig te ruim worden opgezet, wanneer daarvoor te lichtvaardig een uitvoering met gescheiden rijbanen wordt gekozen.
Aan de vermelding van regionale en lokale/stadsgewestelijke openbaar
vervoerverbindingen in de pkb, voor zover deze niet onderdeel uitmaken
van het (NS) spoornet, kan niet méér dan indicatieve betekenis worden toegekend. Ook niet-vermelde verbindingen zullen in overweging moeten kunnen worden genomen. Het rijksbelang laat zich op dit niveau beter uitdrukken inde vorm van normstelling of taakstelling in de zin van het advies over
de planologische besluitvorming op rijksniveau. Deze zou betrekking kunnen hebben op netstructuur, netdichtheid, functiedifferentiatie van verbindingen in het totale net, enz.
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Ook vermelding van enige projecten ten behoeve van het goederenvervoer in de pkb kan naar de mening van de Raad slechts een signaleringsfunctie hebben ten behoeve van de verdere uitwerking van het sectorbeleid.
Daarbij is de pkb in z'n huidige vorm te sterk gericht op het railtransport en
daarmee verband houdende overslagpunten.
De Raad zou in overweging willen geven in de zin van normstelling of
taakstelling in de pkb ook aandacht te besteden aan wegtransport en met name het beleid met betrekking tot laad- en losplaatsen (IV, 43 t/m 53).
V. Instrumentarium
29. In de regeringsbeslissing over het schema zal naar de mening van de
Raad meer duidelijkheid moeten worden geboden over het wettelijk kader
dat ten behoeve van het geïntegreerde verkeers- en vervoerbeleid tot stand
moet worden gebracht. De Raad zelf staat een aanpak voor ogen die allereerst voorziet in een «(coördinatie)wet verkeers- en vervoerbeleid». Daarin
zou vooral geregeld moeten worden de geïntegreerde verkeers- en vervoerplanning, de samenhang daarvan met ruimtelijke planning en inrichtings- en
beheersplanning, planprocedures, een financieel statuut overlegstructuren
ten behoeve van horizontale en verticale coördinatie en de advisering op het
gebied van verkeer en vervoer. De Raad ziet deze coördinatie als een de bestaande specifieke wetten overkoepelende regeling, die daarvoor derhalve
niet in de plaats treedt. Het verdient overweging de coördinatiewet het karakter van een «aanbouwwet» te geven, waarin de aandacht zich allereerst op de meest urgente zaken kan richten, zoals diverse reeds bestaande
buitenwettelijke planfiguren. Naast die coördinatiewet bestaat behoefte aan
vervanging van met name de verouderde openbaar-vervoerwetgeving
(V. 4, 5).
30. Voor het instrumentarium op rijksniveau acht de Raad het structuurschema in beginsel van grote betekenis. In de sfeer van de middeiiange-termijnplanning zal het moeten komen tot integratie van de verschillende bestaande planfiguren. Wat betreft de betekenis van zo'n geïntegreerd middellange-termijnplan en die van het structuurschema voor de (verticale) bestuurlijke coördinatie en de toedeling van financiële middelen ziet de Raad in
beginsel nog verschillende mogelijkheden. Omdat er waarschijnlijk voor
met name bepaalde inrichtings- en beheersaspecten behoefte blijft bestaan
aan een middellange-termijnplan met rechtsgevolgen voor lagere overheden, zal het moeten komen tot een regeling van de vaststellingsprocedure
(inspraak en overleg) ervan.
De Raad is het eens met de gedachte, dat het structuurschema voor wat
betreft de projecten langs twee sporen (de facetlijn en de sectorlijn) nader
moet worden geconcretiseerd. In de in het schema geschetste opzet is de
onderlinge afstemming tussen beide sporen echter een zwakke plek, omdat
de daarvoor noodzakelijke impulsen daarin te zeer ontbreken. Er zal nader
moeten worden bezien of - naast andere mogelijkheden - de eerder door de
Raad bepleite figuur van de operationele gebiedsaanwijzing hierop een antwoord kan zijn. De Raad heeft hiervoor thans een nader advies in voorbereiding.
Naast een bestuurlijk/juridisch instrumentarium vraagt geïntegreerd verkeers- en vervoerbeleid, ook op rijksniveau, een geïntegreerd financieel instrumentarium. Met de regering is de Raad van mening, d a t - mits voldoende geïntegreerd - de financiële meerjarenramingen een geschikt afwegingskader zouden kunnen vormen. Opheffing van het Rijkswegenfonds zou kunnen worden overwogen, indien de continuïteit in de aanleg en onderhoud
van rijkswegen ook bij financiering uit de algemene middelen zou kunnen
worden gegarandeerd.
Een algemene verkeers- en vervoerrekening als planningsinstrument
waardeert de Raad positief. Een dergelijk financieel aspect mist de Raad, zoals reeds eerder is opgemerkt, in de beleidsonderbouwing in het schema.
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•
31. Ook op provinciaal niveau zal gedacht moeten worden aan een nauw
met de ruimtelijke ordening verbonden geïntegreerde verkeers- en vervoerplanning. De Raad acht het streekplan, en wel een apart verkeers- en vervoerhoofdstuk daarvan, het geschikte kader voor de formulering van hoofdlijnen van het provinciaal verkeers- en vervoerbeleid, nadere afweging van
daarvoor in het structuurschema aangewezen werken en formulering van
provinciale richtlijnen voor het gemeentelijk verkeers- en vervoerbeleid. Nadere concretisering daarvan dient plaats te vinden in een provinciaal verkeers- en vervoerplan: een voortschrijdend meerjarenplan jaarlijks bij te
stellen en met een functie in de uitvoeringsprogrammering. Het goedkeurings-, vergunningen- en subsidiebeleid met betrekking tot het openbaar
vervoer zal mede daarop gebaseerd moeten zijn. Het plan zal daartoe ter
goedkeuring moeten worden voorgelegd aan de Minister van Verkeer en
Waterstaat. De Raad opteert daarmee voor een vaststelling van het voorzieningenniveau van het openbaar vervoer, die op den duur veeleer een geïntegreerd deel uitmaakt van een met de ruimtelijke planning verbonden verkeers- en vervoerplanning dan dat deze op basis van gedetailleerde normen
zou plaatsvinden. De normering van het voorzieningenniveau openbaar vervoer zal dan zijn basis moeten vinden in globale rijksnormen welke in het
structuurschema worden geformuleerd. Deze globale normen zullen betrekking kunnen hebben op bij voorbeeld de externe bereikbaarheid per openbaar vervoer tussen woning en centrum in een stadsgewest. De Raad zou
een andere uitwerking van deze gedachten willen bepleiten.
Voor de realisering van de provinciale werken zal een procedure moeten
worden ontworpen, waarvoor onder andere - evenals op rijksniveau - de figuur van de operationele gebiedsaanwijzing als mogelijkheid nader zal
moeten worden bezien (V, 12,13, II, 10).
32. Ten slotte zal naar de mening van de Raad ook voor het gemeentelijk
niveau in de coördinatiewet een verkeers- en vervoerplanning geregeld
moeten worden. Daarbij staat de Raad een integratie voor ogen van het huidige verkeers- en vervoerplan en het gemeentelijk structuurplan. Voor de
uitwerking van het daarin geformuleerde algemene verkeers- en vervoerbeleid ziet de Raad het verkeerscirculatieplan als het meest geschikte kader. Dit
plan ziet de Raad dan als een voortschrijdend meerjarenplan, dat zich ook
uitstrekt tot aanleg van nieuwe infrastructuur voor zover die binnen de zichttermijn van het plan een aanvang neemt.
Gemeenten met lokaal openbaar vervoer zullen in het kader van dit plan
het voorzieningenniveau moeten aangeven dat in de planperiode wordt nagestreefd (rekening houdend met globale rijksnormen). In verband daarmee
zal het plan jaarlijks aan de Minister van Verkeer en Waterstaat ter goedkeuring moeten worden voorgelegd.
Het verkeerscirculatieplan en bestemmingsplannen zullen naast elkaar
moeten staan. Voor zover verkeersmaatregelen in het verkeerscirculatieplan
inrichtingsmaatregelen binnen de bestaande verkeersruimte vragen, zullen
Burgemeester en Wethouders tot uitwerking of wijziging van het bestemmingsplan bevoegd moeten zijn. Een daartoe strekkende bepaling zou in de
Wet op de ruimtelijke ordening moeten worden opgenomen.
Vanwege de mogelijke betrokkenheid van verschillende overheden en
procedurele waarborgen bij de realisering van infrastructuur dient ook op
gemeentelijk niveau de wenselijkheid van een als operationele gebiedsaanwijzing in te richten regeling nader te worden bezien.
Het instrumentarium op gemeentelijk niveau, vooral voor zover verband
houdend met openbaar vervoer, zou op basis van de aangepaste wetgeving
ook in handen van stadsgewestelijke organen moeten kunnen worden
gesteld (V, 14,15,16).
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I. Inleiding

A. Algemeen
1. Op 16 maart 1977 ontving de Raad ter advisering het Structuurschema
Verkeer en Vervoer deel a, het beleidsvoornemen (verder in dit advies aan te
duiden als «het schema» en bij bladzijdeverwijzingen als «SVV....», dat de
procedure voor planologische kernbeslissingen doorloopt. De eerste ondertekenaar van het schema heeft bij de aanbieding daarvan de Raad verzocht
hem, in een gezamenlijke procedure met de Raad van de Waterstaat van advies te dienen over de in het schema weergegeven beleidsvoornemens. Aan
dit verzoek is als volgt uitwerking gegeven. In de fase van de pkb-procedure,
die met het uitbrengen van dit advies wordt afgesloten, vinden gelijktijdig
inspraak en voorbereiding van de advisering plaats. In de Nota over de
Openbaarheid bij de voorbereiding van het ruimtelijk beleid (zitting 197312 006), waarin de pkb-procedure is beschreven, wordt onder andere voor
deze fase onderscheid gemaakt tussen zogenaamde zelfstandige en de aanvullende procedure. In de zelfstandige procedure vindt de organisatie en
verwerking van de inspraak geheel onder verantwoordelijkheid van de Raad
van advies voor de ruimtelijke ordening plaats, die bovendien een eigen advies opstelt. In de aanvullende procedure wordt gebruik gemaakt van reeds
bestaande voor andere gelegenheden ontworpen inspraakmogelijkheden.
De Raad treedt daarbij slechts als adviserend lichaam op en bovendien in
een aanvullende rol.
De voor het schema gevolgde gezamenlijke procedure, geïnspireerd door
de sterke verwevenheid van de verkeers- en vervoerproblematiek en ruimtelijke ontwikkeling, werd nu vooral gekenmerkt door gezamenlijke organisatie en verwerking van de inspraak door de beide raden. Daarnaast heeft de
Raad weliswaar gestreefd naar een vorm van complementair adviseren,
maar daarvan is weinig terecht gekomen. Het bleek niet mogelijk om te komen tot duidelijke criteria voor de afbakening van de door beide raden te bestrijken terreinen. Bovendien bleek de Raad met zijn reeds in het verleden
geuite opvattingen over de betekenis van een structuurschema voor de totale besluitvorming op een andere lijn te zitten dan, blijkens opvattingen van
de Commissie van Overleg voor de Wegen (COW), de Raad van de Waterstaat vermoedelijk zou gaan doen. Ten slotte bleek het niet mogelijk de voorbereiding van beide adviezen enigermate te synchroniseren, zodat ook meer
praktische omstandigheden complementaire advisering in de weg hebben
gestaan. Niettemin hoopt de Raad dat de verschillen in opvatting en benadering in beide adviezen extra inspiratie zullen opleveren bij de bezinning op
de pkb met het oog op de regeringsbeslissing.
Wat betreft de opstelling van zijn eigen advies heeft de Raad de voorbereiding daarvan primair in handen van zijn Commissie Verkeer en Vervoer 2 gelegd, die tezamen met de COW bovendien een begeleidende functie heeft
gehad bij de uitvoering van de inspraaktaken van de raden en hoorcommissies heeft bemand. Bij de opstelling van het concept-advies heeft de Commissie Verkeer en Vervoer zich laten pre-adviseren over bestuurlijk-juridische aspecten van het schema door de Commissie lnrichtings- en Beheerswetgeving.

,
* Voorde samenstelling: zie bijlage 1.

2. Met het verschijnen van het schema heeft de regering voor het eerst
een uitdrukkelijke poging gedaan tot formulering van het lange-termijnbeleid ten aanzien van verkeer en vervoer te land, van goederen en personen,
maar met grote nadruk op de laatste. De Raad onderschrijft de behoefte aan

Tweede Kamer, zitting 1978-1979,14390, nrs. 6-7

69

een dergelijke visie nadrukkelijk. Verkeer en vervoer is een belangrijke medebepalende factor voor de maatschappelijke ontwikkeling in al zijn facetten. Omgekeerd roept die maatschappelijke ontwikkeling, met name door
zijn geografische verschijningsvorm, een communicatiebehoefte op die niet
ongestraft kan worden gefrustreerd. Voor zover dan het verkeers- en vervoersysteem zijn neerslag krijgt in bouwkundige en civieltechnische werken - de
technische infrastructuur van het verkeers- en vervoersysteem - vormt het
een factor van zeer beperkte veranderlijkheid, een factor derhalve die voor
lange tijd de maatschappelijke ontwikkeling in een bepaalde zin mede beïnvloedt. De Raad vindt bovendien dat er alle aanleiding was om het lange-termijnbeleid ten aanzien van verkeer en vervoer onderwerp te maken van een
pkb-procedure. De daarvoor in § 1.2. van het schema gegeven overwegingen kan de Raad geheel onderschrijven, zij het dat de erin aangegeven verantwoordelijkheden van de rijksoverheid ontleend zijn aan de bestaande
praktijk, die in sommige opzichten - te denken valt onder andere aan de
rijksbemoeienis met het lokaal en regionaal openbaar vervoer - aan heroverweging toe lijkt te zijn.
Alles bijeen heeft de Raad dan ook alle aanleiding om het feit op zichzelf,
dat de regering met een Structuurschema Verkeer en Vervoer heeft willen
komen, positief te waarderen. Met alle begrip voor de problemen bij de formulering van een veelomvattend beleid ten aanzien van een zo gecompliceerd maatschappelijk verschijnsel, voor het besturen waarvan vele mechanismen buiten de invloedssfeer van de rijksoverheid liggen dan wel - voor
zover binnen die invloedssfeer- vaak aan sterke beperkingen onderhevig
zijn (met name de financiële middelen), overheerst bij beschouwing van de
inhoud van het schema toch een gevoel van teleurstelling. Dat geldt niet alleen voor de Raad, maar kennelijk ook voor vele van de personen en instanties die in of buiten de inspraakprocedure op het schema gereageerd hebben. Ongetwijfeld worden de vele afkeurende geluiden vaak bepaald door
een afwijkende mening over de noodzakelijke weging van de diverse betrokken belangen. Gezien de veelheid van vaak tegenstrijdige belangen wekt een
overheersen van kritische geluiden op zichzelf geen verbazing. Het zou zelfs
kunnen leiden tot de gedachte dat het gepresenteerde beleid vermoedelijk
het juiste midden houdt tussen de tegenstrijdige belangen. De Raad heeft
echter de indruk en komt in elk geval voor zichzelf tot de conclusie, dat de
onvrede over het beleidsvoornemen eerder moet worden toegeschreven
aan het in verschillende opzichten vage dan wel ambivalente karakter van
het schema. Enerzijds ontstaat daardoor het gevoel dat een duidelijke beleidsvisie ontbreekt, anderzijds bevat het schema brokstukken van onderling
vaak niet consistente beleidsvisies, die velen voedsel geven voor de veronderstelling dat het beleid wel zal tenderen in een richting die de betreffende
persoon of organisatie ongewenst vindt. Naar de mening van de Raad voorziet het schema in zijn huidige vorm dan ook onvoldoende in de behoefte
aan een lange-termijn-visie op verkeer en vervoer. Een noodzakelijkerwijs
sterke basis voor een beleid dat de trendmatige ontwikkeling op essentiële
punten wil bijsturen, ontbreekt in het schema te zeer, hoewel de wenselijkheid daarvan, volgens de Raad terecht, in het schema zelf (SVV, 178) wordt
benadrukt. Bij dit alles moet worden erkend dat het werken met structuurschema's nog volop in ontwikkeling is. Het oordeel over het schema zoals
dat uit dit advies naar voren komt, moet worden gezien tegen de achtergrond van de in het verleden door de Raad ontwikkelde visie op de betekenis
van structuurschema's in de totale besluitvorming. Deze visie is ook bij de
beoordeling van het schema tot uitgangspunt genomen. Hoewel de Raad
die visie nog steeds juist acht en deze derhalve als toetsingskader meent te
moeten hanteren, is hij er zich van bewust dat de concretisering ervan eerst
in de loop van de tijd bij de behandeling van een reeks structuurschema's
gestalte kan krijgen.
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3. Met voorgaande totaalindruk wordt al een voorschot genomen op de
uitvoeriger uiteenzettingen in het vervolg van dit advies, die verband nouden met het centrale thema: in hoeverre dient het schema een visie te bevatten op de lange-termijnontwikkeling van verkeer en vervoer in Nederland, in
samenhang met ontwikkelingen in het buitenland, in hoeverre zijn daarvoor
de mogelijkheden aanwezig en in welke mate wordt daarvan in het schema
gebruik gemaakt. Als complement van een dergelijke beschouwing kan worden opgevat een visie op de wenselijkheid van en mogelijkheden voor beleidsontwikkeling binnen andere kaders dan een structuurschema. Al deze
onderwerpen staan centraal in vooral hoofdstuk II van dit advies «De plaats
van het schema in de totale besluitvorming». De Raad wil zich niet beperken
tot deze aspecten van planningmethodische en bestuurlijke aard. Het beleid
zelf, beoordeeld naar zijn inhoud, geniet binnen de Raad ook belangstelling,
mede door de nauwe verwevenheid daarvan met de ontwikkeling van ruimtegebruikspatronen, waarover de Raad al eerder, recentelijk met name in het
advies over de Verstedelijkingsnota, heeft geadviseerd. De Raad is daarbij,
naar zijn aard, niet het geëigende orgaan om zich uit te spreken over de mate
waarin aan bepaalde belangen prioriteit dient te worden gegeven. Wel beschouwt de Raad het als zijn taak om de doelmatigheid van het beleid te
toetsen, daaronder begrepen een beoordeling van de interne en externe
consistentie van het beleid. Ook bij voorbeeld beoordeling van de omvattendheid van de aan het beleid ten grondslag liggende belangenafweging
en van de probleemperceptie in het schema acht de Raad een taak die hem
past. Op grond van dergelijke objectiverende benadering is het wél mogelijk
om ten aanzien van hoofdlijnen van het in het schema geformuleerde beleid
enige conclusies te trekken. Daarentegen zal een uiteindelijk oordeel over
onderdelen van het beleid veelal onmogelijk zijn, zodat doorgaans volstaan
moet worden met het plaatsen van enige kanttekeningen die — naar de Raad
hoopt - de Regering in staat stelt de kwaliteit van het beleid te verbeteren. In
dit verband nemen de talloze projecten in het schema een bijzondere plaats
in. Binnen de gegeven adviestermijn is het niet mogelijk gebleken daarover
een eerste oordeel te geven. De Raad heeft zijn Commissie Verkeer en Vervoer gevraagd de mogelijkheden te bezien om, zo mogelijk in samenwerking
met de Raad van de Waterstaat, later alsnog aanvullend over de projecten te
adviseren.
Een en ander is vooral te vinden in de hoofdstukken III en IV van dit advies.
Het advies wordt afgesloten met een hoofdstuk over het instrumentarium
ter realisatie van het beleid. In hoofdstuk V, waarin ook wordt ingegaan op
de uitwerking van het schema in sectorale en ruimtelijke plannen, gaat de
Raad met zijn beschouwingen over het instrumentarium duidelijk verder
dan de regering kennelijk binnen het kader van het schema opportuun achtte (SVV, 26). De Raad acht bij een beschouwing over het lange-termijnbeleid
ten aanzien van een sector, mede door de daaraan verbonden uitvoerige
procedure, een globale visie op het daarvoor noodzakelijke financiële en juridische instrumentarium van groot belang. Wat betreft het juridisch instrumentarium heeft de Raad bijzondere aandacht willen besteden aan de onderlinge afstemming van sectorbeleid en ruimtelijk facetbeleid. Voorts heeft
de Raad gemeend, geconfronteerd met een gebrekkige, onvolledige en verouderde wetgeving in de verkeers- en vervoersector, aan de noodzakelijke
verdere uitbouw daarvan niet voorbij te mogen gaan.
4. Ter afsluiting van dit algemene gedeelte merkt de Raad op, dat in dit
advies niet systematisch en doorgaans niet uitdrukkelijk op inspraakresultaten wordt ingegaan. De achtergrond daarvan wordt gevormd door het streven naar een zoveel mogelijk zelfstandige presentatie van die inspraakresultaten, hetgeen niet alleen de betekenis van het eigen advies duidelijker
maakt, maar bovendien meer recht doet aan de vaak zeer waardevolle inzichten van de insprekers. De Raad gaat er dan ook vanuit dat deze zelfstandige presentatie leidt tot afzonderlijke aandacht voor het vanuit de inspraak
naar voren gebrachte in de toelichting op de regeringsbeslissing. Wel acht
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de Raad beschouwingen van evaluerende aard met betrekking tot inspraak
en daaraan voorafgaande voorlichting op zijn plaats. De volgende paragrafen van dit hoofdstuk zijn daaraan gewijd.
B. Voorlichting en inspraak
5. Afgezien van de gezamenlijke betrokkenheid van de Raad van de Waterstaat (en zijn Commissie van Overleg voor de Wegen) en de Raad van advies voor de ruimtelijke ordening (en zijn Commissie Verkeer en Vervoer) bij
de procedure, week deze qua opzet niet wezenlijk af van vorige pkb-procedures, met name de procedures rond structuurschema's. Na publikatie van
het beleidsvoornemen begin maart 1977 heeft de nota van 22 maart tot 22
juni 1977 ter inzage gelegen bij gemeentesecretarieën, openbare bibliotheken en leeszalen, Kamers van Koophandel en Fabrieken en provinciehuizen.
Hieraan is bekendheid gegeven door omvangrijke advertenties in dagbladen
en door verspreiding van een voorlichtingsbrochure. Daarin alsmede in latere advertenties per regio zijn tevens de elf voorlichtingsbijeenkomsten aangekondigd, die in de maanden april en mei in de provinciehoofdsteden
plaatsvonden. Tot 1 september 1977 bestond gelegenheid om schriftelijk op
het beleidsvoornemen te reageren. Wie daartoe in zijn schriftelijke reactie de
wens te kennen had gegeven, was bovendien in de gelegenheid om zijn reactie op een hoorzitting nader toe te lichten.
Rekening houdend met het aantal mondelinge insprekers en hun geografische herkomst zijn uiteindelijk in de maand november negen hoorzittingen
gehouden van ± 3 uur elk en wel in Zwolle (2x), 's-Gravenhage (2x), Amsterdam (2x), Eindhoven (1 x) en Utrecht (2x). De schriftelijke reacties en de verslagen van de hoorzittingen zijn gebundeld en geanalyseerd. Bij de totstandkoming van de analyse zijn de insprekers in die zin betrokken geweest, dat zij
in de gelegenheid zijn gesteld een oordeel te geven over een onder verantwoordelijkheid van de raden gemaakte samenvatting van hun schriftelijke
reactie. Op basis van het definitieve analytisch overzicht van meningsuitingen is een rapport «hoofdlijnen uit de inspraak» opgesteld dat als deel b van
de planologische kernbeslissing gepubliceerd wordt.
Bij enkele onderdelen van de geschetste procedure wil de Raad in navolgende paragrafen enige evaluerende opmerkingen maken.
6. Geheel in de lijn van de aanpak van de meest recente pkb's hebben de
raden ook bij het onderhavige schema bemoeienis gehad met de totstandkoming van de voorlichtingsbrochure, althans met een deel daarvan. In de
brochure «Verkeer & Vervoer in Nederland; Spreek mee over de toekomst»
hebben de raden met name in het hoofdstuk «Houvast bij de inspraak» een
poging gedaan de toegankelijkheid van het schema te vergroten en de beslispunten van het schema nadrukkelijker naar voren te halen. Dit heeft vooral gestalte gekregen in een schematisch overzicht van het feitelijk in het
schema gevolgde keuzenproces, van analyse van de verkeers- en vervoerproblematiek tot concrete beleidskeuzen.
Of de brochure het inzicht in de beleidsvoornemens van de regering heeft
vergroot en deze beter bespreekbaar hebben gemaakt, is de Raad niet bekend. Er is geen gericht onderzoek naar ingesteld. Kijkend naar de in een volgende paragraaf nader te bespreken inspraakresultaten ontkomt de Raad
echter niet aan de indruk, dat het doel van het aangeboden «Houvast bij de
inspraak» slechts in beperkte mate bereikt is. Dat doel komt vooral tot uitdrukking in de volgende zin uit de brochure: «Het zal echter duidelijk zijn dat
het voor een zinvolle discussie van belang is om er niet mee te volstaan zich
vóór- of tegenstander van een bepaalde beslissing of een bepaald project te
verklaren, maar om op het achterliggende keuzeproces (van het schema,
RvA) in te gaan». Dit laatste is vaak weinig uit de verf gekomen. Weliswaar
zijn de uitspraken van de insprekers doorgaans met argumenten onderbouwd, maar van een beschouwing van het nationale verkeers- en vervoerbeleid als totaal en het daarop baseren van conclusies ten aanzien van de
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meer concrete beleidsuitspraken is toch veelal nauwelijks sprake. Voor zover
een dergelijke benadering wel in het inspraakmateriaal terug te vinden is in een aantal gevallen is deze in hoge mate aanwezig - is er alle aanleiding
voor de veronderstelling dat betreffende reacties tot stand zijn gekomen met
kennis van het beleidsvoornemen zélf en nauwelijks met kennis van de brochure, laat staan op basis van het daarin geboden houvast voor insprekers.
Niettemin meent de Raad dat hij ook in de toekomst in het schriftelijk voorlichtingsmateriaal een functie als wegwijzer voor insprekers heeft te vervullen. Een meer gedegen onderbouwde evaluatie van het gebruik van inspraakondersteunend materiaal voor de inspraak over de Nota landelijke gebieden geeft wellicht enige aanwijzingen ter verbetering van de effectiviteit
daarvan.
7. Welk voorlichtingsmateriaal men ook maakt, de aard en de opzet van
het beleidsvoornemen zelf is waarschijnlijk bepalend voor de mogelijkheden
om in de samenleving over het betreffende beleidsterrein een zinvolle discussie op gang te brengen. De eerder in paragraaf 2 gegeven algemene indrukken van de Raad over het schema vormen even zovele handicaps bij een
maatschappelijke discussie erover. Behalve de daar gesignaleerde vaagheid
en ambivalentie moet echter ook worden opgemerkt de geringe mate waarin het schema er in is geslaagd de problematiek van het verkeer en vervoer
bespreekbaar te maken. Dit geldt in het bijzonder voor de vele in het schema
opgenomen projecten, waarvan enerzijds de beperkte onderbouwing in het
schema een zinvolle en fundamentele discussie ernstig bemoeilijkte, terwijl
anderzijds de meeste insprekers juist in de relatief concrete projecten een
geschikte aanleiding voor hun reacties vonden. In weerwil van het in paragraaf 5.1 van het schema gestelde, is het schema als geheel en zijn de beleidsuitspraken in de pkb dan ook onvoldoende aanknopingspunten voor inspraak gebleken. Dit heeft onder andere bij de verwerking van het desondanks omvangrijke inspraakmateriaal tot bijzondere moeilijkheden geleid.
Gezien het in paragraaf 5.1 van het schema gestelde, was het streven er namelijk op gericht om in de analyse het verband tussen de opvattingen van de
insprekers en de inhoud van de pkb tot uitdrukking te laten komen. In het gehanteerde analyseschema hebben dan ook néést enkele meer algemene
analysecategorieën en categorieën betreffende de onderbouwing van het
schema vooral de onderdelen van de pkb de nodige nadruk gekregen. Als
gevolg van de eerder aangeduide bezwaren van het schema kon veelal echter geen impliciet laat staan expliciet verband worden onderkend tussen de
in de reacties naar voren gebrachte inzichten en met name de meer kwalitatieve aspecten van de pkb. Daarbij heeft zéker ook een rol gespeeld het feit
dat allerlei onderwerpen vanuit verschillende invalshoeken op verschillende
plaatsen in de pkb zijn terecht gekomen: bij de hoofddoelstellingenen richtlijnen, de geografisch gedifferentieerde weergave van het beleid en de naar
vervoermodaliteiten gedifferentieerde weergaven van beleid. De Raad is
van mening dat bij de formulering van een pkb alsmede bij de opzet ervan
meer aandacht moet worden gegeven aan de functie ervan als handvat voor
inspraak. Omdat de pkb echter ook nog andere functies in zich verenigt, rekent de Raad het tot zijn taak de bruikbaarheid van de pkb als ingang voor de
analyse te toetsen en zonodig een enigszins daarvan afwijkende onderwerpenanalyse te hanteren.
8. In aanvulling op het schriftelijk voorlichtingsmateriaal zijn elf voorlichtingsbijeenkomsten gehouden. Ondanks de destijds op grond van vorige ervaringen bij sommigen reeds ontstane scepsis over dit voorlichtingsinstrument, is aan de voorbereiding en uitvoering daarvan door de voorlichtingsfunctionarissen van de bij het schema betrokken departementen veel aandacht besteed. Ook bij de keuze van de zaalaccommodatie heeft men zich ingesteld op het bereiken van een groot publiek van belangstellenden, dat gezien de aard van de problematiek aanwezig mocht worden geacht. Hoewel
dit laatste op grond van de inspraak over het schema nog steeds staande
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kan worden gehouden, kan eerder genoemde scepsis door de voorlichtingsavonden over het schema alleen maar versterkt zijn. De grote inspanning
voor deze bijeenkomsten zal in de ogen van velen niet gerechtvaardigd zijn
geweest, rekening houdend met de kwantitatieve en kwalitatieve belangstelling daarvoor. Het aantal aanwezigen schommelde globaal tussen de 30 en
100 en lag doorgaans rond de 50. Daarin zijn echter de veelal 20 è 25 vertegenwoordigers van de rijksoverheid begrepen, die daar uit hoofde van hun
functie aanwezig waren. Daarnaast bestaat de indruk dat een niet onbelangrijk deel van de andere aanwezigen «in functie» was en vermoedelijk niet als
doelgroep voor deze bijeenkomsten kon worden opgevat. Alles bijeen is er
naar de mening van de Raad dan ook extra aanleiding voor een nadere bezinning op doel en opzet van deze bijeenkomsten.
9. Van de mogelijkheid om schriftelijk op het beleidsvoornemen te reageren hebben uiteindelijk 290 personen en instanties gebruik gemaakt. Bij een
zestal reacties is er expliciet blijk van gegeven, dat deze werden onderschreven door meerdere personen en/of organisaties. Ongeveer 1/3 van de reacties is afkomstig van lagere overheden, 2/s van organisaties (waaronder bedrijven en actiegroepen) en de rest van individuele burgers. De reacties beslaan in totaal ongeveer 1200 bladzijden. Wellicht méér dan bij vorige gelegenheden kan gesproken worden van een sterk uiteenlopen van de mate
waarin de insprekers zich in de verkeers- en vervoerproblematiek verdiept
hebben. De indruk bestaat dat vaker een emotionele betrokkenheid bij deze
problematiek de prikkel tot reageren heeft gegeven. Mede daaruit, maar ook
uit het eerder becommentarieerde karakter van het schema, moet de grote
belangstelling worden verklaard voor de concrete infrastructurele werken
die in het schema aan de orde komen. In meer dan de helft van de reacties
wordt op de wenselijkheid van één of meer van die werken ingegaan. Daarentegen hebben slechts weinigen greep kunnen krijgen op en aandacht besteed aan het meer algemene verkeers- en vervoerbeleid voor de lange termijn en de samenhang daarvan met de ruimtelijke ontwikkeling. Dergelijke
reacties, die veelal afkomstig zijn van organisaties, maken niet meer dan ±
10% van het totaal aantal reacties uit.
De Raad vreest dat bij een opzet van het structuurschema volgens het beleidsvoornemen enerzijds en de aard van de geleverde inspraak anderzijds,
de doorwerking van deze laatste in het beleid voor een belangrijk deel weinig bevredigend zal kunnen zijn. Verwerking van inspraak in de marges van
een overigens reeds door velen als onduidelijk ervaren beleid zal slechts
voor weinigen een bevestiging kunnen zijn van het belang van de pkb, zoals
dat aan de daarvoor geldende procedure kan worden afgemeten. Daarom
zal het naar de mening van de Raad, mede ter wille van een bevredigende
verwerking van de inspraak, moeten komen tot een eenduidiger formulering
van het beleid en een nadere verduidelijking van de betekenis van uitspraken over met name de concrete werken in de pkb. In het vervolg van dit advies zal hierop in het kader van beschouwingen over de plaats van het schema in de totale besluitvorming worden teruggekomen. Op deze plaats is de
constatering van belang dat er een aanzienlijk verschil is tussen aard en opzet van het schema enerzijds en de verwachtingen en het inlevingsniveau
van de meeste insprekers anderzijds. Daarmee is geenszins gezegd dat deze
laatste bepalend moeten zijn. De problematiek die op het niveau van een
structuurschema om een oplossing vraagt dient bepalend te zijn voor de
aard en de opzet van het schema. Naar de mening van de Raad is het schema er echter niet in geslaagd deze problematiek voldoende af te bakenen,
herkenbaar te maken en de op dat niveau geëigende oplossingen voor wat
betreft hun aard duidelijk te maken. Tegen die achtergrond behoeft het weinig bevreemding te wekken, dat veel insprekers hun inbreng hebben gelegd
op een niveau dat vooral in tracé-procedures en in verkeers- en vervoerplannen van lagere overheden op zijn plaats zou zijn.
Zoals uit het vervolg van dit advies zal blijken, heeft ook de Raad zelf er bij
de toetsing van de concrete beleidsinhoud moeite mee gehad zich op grond
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van het schema een duidelijk beeld te vormen van de beleidsbetekenis van
een structuurschema voor de verkeers- en vervoersector. Temeer, omdat
dergelijke problemen ook bij andere structuurschema's zichtbaar zijn geworden, lijkt de Raad een grondige herbezinning geboden op de thans gebruikelijke opzet daarvan én de keuze van beleidsterreinen waarvoor deze planfiguur toepassing verdient. De Raad hoopt daaraan in de toekomst ook zelf actief een bijdrage te kunnen leveren.
10. Na beëindiging van de inzendtermijn voor schriftelijke reacties en een
eerste voorlopige analyse van het schriftelijk inspraakmateriaal zijn in november hoorzittingen gehouden zoals opgemerkt in eerste instantie bedoeld
voor nadere toelichtingen van een reeds ingestuurde schriftelijke reactie.
Uiteindelijk zijn 80 personen en instanties gehoord, waarvan er slechts één
niet reeds een schriftelijke reactie had ingezonden. In vergelijking met de
herkomst van de schriftelijke reacties waren de insprekende organisaties tijdens de hoorzittingen duidelijk oververtegenwoordigd.
Inhoudelijk hebben de hoorzittingen weinig essentiële, nieuwe gezichtspunten opgeleverd. Weliswaar zijn naar aanleiding van de hoorzittingen 60
aanvullingen op of wijzigingen in het concept-analytisch overzicht aangebracht, maar deze betroffen veelal slechts nuanceringen in de eerder gedane
schriftelijke uitspraken en de verkorte weergave daarvan, dan wel een door
betreffende inspreker nog niet gedane uitspraak die bij andere insprekers al
wél te vinden was geweest. Ook het totale beeld en de aard van het ingesprokene vertoonde grote overeenkomst met hetgeen reeds in de schriftelijke reacties naar voren was gekomen. Ook hier relatief veel aandacht voor
de concrete projecten en op een uitwerkingsniveau dat nauwelijks aansluit
bij het niveau van het schema en van structuurschema's in het algemeen.
Wel zeer nadrukkelijk was dit bij voorbeeld het geval tijdens de hoorzitting in
Eindhoven, waar uitvoerig is ingegaan op plannen met betrekking tot de A2
tussen 's-Hertogenbosch en Eindhoven, waarvoor de tracéprocedure via de
Raad van de Waterstaat reeds liep en in het kader waarvan de hoorzittingen
reeds enkele maanden tevoren hadden plaatsgevonden. Afgezien van de
twijfelachtige relevantie van een dergelijke inbreng in het kader van een pkb,
moet toch ook getwijfeld worden aan de effectiviteit ervan, omdat voor een
goed begrip ervan een stuk vóórkennis is vereist die de leden van de in het
kader van een pkb geformeerde hoorcommissies veelal zullen missen.
Het voorgaande voert de Raad geenszins tot de conclusies dat hoorzittingen in het kader van pkb's weinig zinvol zijn en derhalve in het vervolg achterwege zouden kunnen blijven. Reeds in voorgaande paragrafen is opgemerkt dat de inspraak rond het schema door de aard en opzet ervan belangrijk is bemoeilijkt. Deze omstandigheid heeft bij de hoorzittingen duidelijk
een rol gespeeld. Meer in zijn algemeenheid zou de Raad willen stellen, dat
ter stimulering van het proces van meedenken in het kader van een pkb niet
volstaan kan worden met het uitlokken van schriftelijke reacties. Toelichting
voor en discussie met een deskundig forum kan een extra prikkel opleveren
tot goed overdacht reageren en verschaft insprekers een eerste indruk van
de wijze waarop het naar voren gebrachte overkomt. In het meer algemene
«Advies over de inspraak op de drie bestuursniveaus» 3 heeft de Raad onder
andere aanbevelingen gedaan ter verbreding van de samenstelling der
hoorcommissies, waardoor de hoorzittingen mede voor de deelnemende insprekers aan betekenis kunnen winnen.
Een vraagpunt rond de hoorzittingen betreft de wenselijkheid van discussie, in eerste instantie tussen de hoorcommissie en de sprekers. Tot nu toe
werd de opvatting te dien aanzien ad hoc bepaald door de voorzitters van de
hoorcommissies. De Raad vraagt zich echter af of hierin in de toekomst niet
nadrukkelijker één lijn moet worden gevolgd. Vooralsnog lijkt een zekere
.
uniformering op dit punt gewenst. De Raad is daarbij van mening dat de
3
Aangeboden aan de Minister van voikshuiskwaliteitvan de inspraak én de geloofwaardigheid van de procedure vanuit
vesting en Ruimtelijke Ordening op 15 februari
n e t gezichtspunt van de inspreker gediend zijn met het inbouwen van een redelijke kans voor discussie. Discussie over de inspraakreacties met de be-
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treffende insprekers kan de essentiële elementen daarvan nadrukkelijker
naar voren doen komen en het inzicht van de inspreker zelf in de materie vergroten. Bij dergelijke discussies, waarvoor de hoorzittingen het aangewezen
kader zijn, zal voorop moeten staan dat zo groot mogelijke duidelijkheid ontstaat over de opvattingen van de insprekers en de overwegingen die hen
daartoe hebben geleid. Omgekeerd dient er in het kader van een pkb-procedure ook voor de insprekers gelegenheid te zijn om middels discussie met
de verantwoordelijke bewindslieden o f - w a t in de praktijk beter haalbaar zal
zijn - hun (ambtelijke) vertegenwoordigers de houdbaarheid van het voorgenomen beleid te toetsen of de er achter liggende overwegingen nadrukkelijker naar voren te laten komen. Om daarvan in de inspraak nuttig gebruik te
kunnen maken, zal men deze laatste discussie bij voorkeur laten plaatsvinden voorafgaand aan de indiening van inspraakreacties. De Raad kan zich
voorstellen dat vooral de voorlichtingsbijeenkomsten duidelijker op deze
functie worden gericht. Dit vraagt onder andere om een zekere bereidheid
van bewindslieden of hun ambtelijke vertegenwoordigers om een open discussie met de daar aanwezigen aan te gaan. De aan die bijeenkomsten voorafgaande voorlichtingsactiviteiten en de daarvoor uitgetrokken tijd zullen
belangstellenden voor de voorlichtingsbijeenkomsten c.q. discussiebijeenkomsten voldoende in staat moeten stellen de discussie aan te gaan.
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II. De plaats van het schema in de totale
besluitvorming

A. Inleiding
1. Het schema maakt deel uit van een reeks van structuurschema's die in
het kader van de voorbereiding van de Derde nota over de ruimtelijke ordening tot stand komen. Binnen dat kader is in het onderhavige schema voor
een aanmerkelijk bredere beschouwing van het verkeers- en vervoersectorbeleid gekozen dan in het in de Tweede nota over de ruimtelijke ordening
opgenomen Structuurschema Hoofdwegennet 1966. De Raad beschouwt dit
als een belangrijk winstpunt.
Reeds vier keer eerder heeft de Raad in het kader van een pkb-procedure
geadviseerd over deze structuurschema's-nieuwe-stijl, te weten de Structuurschema's Drink-en Industriewatervoorziening, Elektriciteitsvoorziening,
Vaarwegen en Volkshuisvesting. In vooral de twee eerstgenoemde adviezen
is ruime aandacht besteed aan wat werd genoemd «algemene-procedurele
aspecten» resp. «het algemene kader» en «de plaats van het schema in de
totale besluitvorming». Meer in zijn algemeenheid heeft de Raad over de
aard, de functie en de betekenis van planologisch relevant rijksbeleid geadviseerd in het «advies over de planologische besluitvorming op rijksniveau» 4 .
Op deze plaats is van belang dat de Raad in deze adviezen ruime aandacht
heeft besteed aan de betekenis van structuurschema's als planfiguur, dat wil
zeggen de mate waarin het in een structuurschema gepresenteerde beleid
bepalend is voor het totale beleid dat in de betreffende sector5 gevoerd
wordt en de mate waarin het met het sectorbeleid gepaard gaande ruimtebeslag - dat uiteindelijk in streek- en bestemmingsplannen tot uitdrukkking
k o m t - reeds door een structuurschema wordt bepaald. Daarbij moetworden opgemerkt dat de mate waarin een structuurschema vooral het sectorbeleid bepaalt, afhankelijk is van de afgewogenheid van het beleid in het
structuurschema, de nauwkeurigheid van de aangegeven beleidsrichting en
de aspecten ten aanzien waarvan beleidsuitspraken worden gedaan. Met name de eerste twee factoren zijn bepalend voor de «hardheid» van een structuurschema.
Vanuit zijn betrokkenheid bij ruimtelijke ordening, primair een integratiekader, rekent de Raad het zich in het bijzonder tot zijn taken om de betekenis
van planfiguren als structuurschema's in de totale besluitvorming nader te
beschouwen. Deze beschouwing, die in de navolgende paragrafen met name voor het SVV wordt gegeven, vormt een onmisbaar toetsingskader voor
de beoordeling van de inhoud van het schema.
B. Het structuurschema als planfiguur

4

Tweede Kamer, zitting 1975-1976,13 996, nr.

1.
5
De begrippen sector en facet worden gehanteerd in de zin van het «Rapport van de Commissie Voorbereiding Onderzoek Toekomstige
Maatschappijstructuur».
6
Tweede Kamer, zitting 1976-1977,14 507, nr.
1.

2. In de tot nu toe verschenen structuurschema's wordt uitgegaan van
een plannenreeks die een uitwerking van het structuurschema langs twee
min of meer gescheiden lijnen te zien geeft: de sectorlijn (structuurschema middellange-termijnplan - projectplan) en de facetlijn (structuurschema streekplan - bestemmingsplan). De noodzakelijke coördinatie tussen beide
lijnen, te meer problematisch vanwege de verschillende daarbij betrokken
bestuursniveaus, heeft in het verleden reeds ruime aandacht van de Raad
gehad. Ook in het interimadvies van de Werkcommissie Verticale Coördinatie Ruimtelijke Beleid6 is deze problematiek nader bekeken. De Raad heeft
hierover thans een nader advies in voorbereiding. Vooruitlopend daarop zul-
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len in hoofdstuk V reeds enige gedachten over de oplossing van het coördinatievraagstuk worden geëtaleerd. Een visie op de plaats van een structuurschema in eerderbedoelde plannenreeks maakt daarvan een essentieel onderdeel uit. Alvorens daarop in te gaan, wordt in de volgende paragraaf de
relatie van een structuurschema met het totale of integrale beleid aan de orde gesteld.
3. Structuurschema's worden wel gekarakteriseerd als kruispunt van sector- en facetplanning. Dit beeld is ongetwijfeld geïnspireerd door de door de
commissie-De Wolff 7 gepresenteerde matrix van sectoren en facetten van
beleid. Op het kruispunt van een sector en het ruimtelijk facet zou op nationaal niveau het structuurschema dienen te staan. Deze voorstelling heeft
geleid tot de aanduiding van het structuurschema als kader voor de behandeling van ruimtelijke aspecten van sectorbeleid. In die opvatting vormt het
sectorbeleid een gegeven. Reeds in zijn advies over het Structuurschema
Elektriciteitsvoorziening heeft de Raad deze opvatting afgewezen, voor zover daarbij gedacht wordt aan een sectorbeleid dat is gebaseerd op een eenzijdige probleemanalyse en waarmee primair specifiek sectorale doelen
worden geoptimaliseerd. Een daarop gebaseerd structuurschema stelt zich
in op zware, wat onafgewogen claims vanuit de sector en krijgt daarmee een
sterk reserverend karakter. Grote ruimtelijke claims werken echter sterk belemmerend en de onafgewogenheid van het tot uitgangspunt genomen sectorbeleid leidt tot een grote vrijblijvendheid, die bestuurlijk en uit een oogpunt van inspraak bezwaarlijk is. De Raad is dan ook van mening dat aan een
structuurschema een visie op de lange-termijnontwikkeling van een sector
ten grondslag hoort te liggen en dat deze visie reeds op een globale integrale beleidsafweging gebaseerd dient te zijn. Ongeacht de vraag of deze visie
als zodanig afzonderlijk gepresenteerd wordt, meent de Raad op praktische
gronden, dat deze visie tevens expliciet uit een structuurschema moet spreken en in dat kader ter discussie dient te staan, mits de ruimtelijke aspecten
van de sector een belangrijke plaats innemen in de totale sectorproblematiek. Aan deze laatste voorwaarde voldoet de verkeers- en vervoersector
naar de mening van de Raad zeker.

7

Zie noot 5.
In navolging van het Advies over de planologische besluitvorming op rijksniveau (blz. 21)
wordt het begrip «rechtsgevolgen» gehanteerd
in de zin van verplichtingen voor de betrokken
ministers en lagere overheden voor zover die
voortvloeien uit het structuurschema.
8

4. Voor een nadere aanduiding van zijn visie op de betekenis van het
structuurschema en daarmee samenhangende eisen ten aanzien van de inhoud ervan, wil de Raad de op deze onderwerpen betrekking hebbende uitspraken in het Advies over de planologische besluitvorming op rijksniveau
kort releveren.
Voor het nationaal niveau zou men het structuurschema kunnen karakteriseren als een eerste afstemmingskader tussen bestemming enerzijds en inrichting en beheer anderzijds. Op overeenkomstige wijze is in voornoemd
advies een tweetal aspecten onderscheiden: een kwantitatief en een kwalitatief aspect. Het kwantitatieve aspect hangt vooral samen met de bestemmingsfunctie van het structuurschema. Van de toekomstige behoefte aan
werken in een sector wordt een raming gemaakt en deze wordt vertaald in
ruimtebeslag. Deze raming behoort niet zonder meer trendvolgend te zijn,
maar het resultaat van een afweging van belangen. In het advies over het
Structuurschema Elektriciteitsvoorziening is bovendien gesteld, dat de raming desondanks ook een zekere overmaat kan bevatten vanwege de reserverende functie van een structuurschema. Aan werken die het resultaat zijn
van de overmaat in de behoefteraming zouden dan echter volgens dat advies geringere rechtsgevolgen 8 verbonden dienen te zijn. Het kwantitatieve
aspect van een structuurschema hangt vooral samen met de functie tot zekere vastlegging van het sectorbeleid. Dit aspect dient zijn neerslag vooral te
vinden in richtlijnen of - zoals aangeduid in eerder genoemd advies-zogenaamde beleidsnormen, die in acht moeten worden genomen bij het hanteren van sectorale bevoegdheden (bevoegdheden ter uitvoering van eigen
werken, goedkeurings-, concessie- en vergunningenbeleid, subsidies).
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De bestemmingsfunctie van het structuurschema komt tot uitdrukking in
project- en lokatiekeuzen (daaronder begrepen keuzen ten aanzien van de
loop van lijnvormige infrastructurele werken). «Al naar gelang de verantwoordelijkheid voor de uitvoering, het zwaartepunt van de coördinatie, de
aard van de beslissing en het tijdstip van uitvoering» 9 werd differentiatie van
project- en lokatiekeuzen naar een zestal hardheidsgraden aanbevolen. Deze
hardheidsgraden varieerden van «taakstelling» ten aanzien van kleinere projecten of projecten van lagere orde, waarbij project- en lokatiekeuzen, rekening houdend met de taakstelling, door de lagere overheden dienen te worden gedaan, tot «definitieve plaatsaanduiding», waarbij de provincie en/of
gemeente verplicht wordt tot opname van een project in het planologisch
beleid en wel binnen een in de pkb te bepalen termijn. Tussen deze uitersten
lag een viertal tussenvormen «aanbeveling», «reservering», «alternatieve
plaatsaanduiding» en «globale plaatsaanduiding». De Raad was in bedoeld
advies van mening dat alleen de drie hardste beslissingstypen de juridische
grondslag zouden kunnen vormen voor het geven van een zogenaamde
operationele gebiedsaanwijzing, de tweede rechtsfiguur waar het Advies
over de planologische besluitvorming op rijksniveau vooral betrekking op
had, en waarop in hoofdstuk V zal worden teruggekomen.
5. De Raad beschouwt de in de vorige paragraaf geschetste opzet van
structuurschema's in beginsel nog steeds als een bruikbaar uitgangspunt
voo r ds toetsing van verschenen structuurschema's. Daaraan dient echter
rog het volgende te worden toegevoegd. De differentiatie van project- en lokatiekeuzen kan in de eerste plaats worden opgevat als een zaak van methodiek: een structuurschema behoort in zijn rechtsgevolgen duidelijk te zijn. In
beginsel is daarmee nog niets gezegd over de gewenste zeggingskracht van
een structuurschema. Het feit echter, dat de Raad destijds slechts aan bepaalde beslissingstypen de bevoegdheid tot het geven van een operationele
gebiedsaanwijzing heeft willen verbinden, maakt al duidelijk dat de Raad bezwaar heeft tegen pkb's met in overwegende mate beslissingen van het
zachte type, tenzij deze het gevolg zijn van het decentralisatiebeginsel, te
grote onzekerheid over de wenselijkheid van bepaalde projecten of de (lange) termijn waarop de behoefte aan een bepaald project actueel zou kunnen
worden. Deze opvatting leidde dan ook eerder10 tot de uitspraak dat «de
Raad
de nationale belangenafweging rond het ruimtebeslag van een
sector geconcentreerd (zou) willen zien in een structuurschema». Ook op dit
punt heeft de Raad nog geen aanleiding voor een gewijzigd standpunt, mede als gevolg van de traagheid bij het uitbrengen van de regeringsbeslissing
over dat structuurschema. Bij dit citaat moet overigens worden opgemerkt
dat er bewust geen sprake in is van een gerichtheid van de nationale belangenafweging uitsluitend op de lange termijn. De Raad meent namelijk dat voor zover informatie daarvoor toereikend is - een structuurschema vooral
ook een functie kan vervullen in de formulering van het middellange-termijnbeleid, waarbij te denken valt aan een periode van ± 10 jaar. Dat daarmee enkele planfiguren in de verkeers- en vervoersector (bij voorbeeld het
structuurschema en het Rijkswegenplan; zie verder hoofdstuk V) in elkaar
worden geschoven, acht de Raad met het oog op overzichtelijkheid en eenvoud van de totale planning en besluitvorming een winstpunt.
C. Het Structuurschema Verkeer en Vervoer als planfiguur

9

Advies over de planologische besluitvorming op rijksniveau, blz. 42.
"> Advies over het Structuurschema Elektriciteitsvoorziening, blz. 5, punt 8.

6. Bij de beoordeling van het schema als planfiguur dienen op grond van
het voorgaande de volgende vereisten als toetsingskader:
a. een globaal afgewogen beleidsvisie op de sector behoort de grondslag
van het structuurschema te zijn en als zodanig ter discussie te staan;
b. de beleidsvisie en de confrontatie van het bijbehorende ruimtebeslag
met dat van andere sectoren kan aanleiding zijn voor een taakstellende benadering van de sectorale ontwikkeling en bij voorbeeld de daarvoor noodzakelijke werken. Deze taakstelling moet in het structuurschema tot uitdrukking komen;
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c. project- en lokatiekeuzen dienen qua rechtsgevolgen gedifferentieerd
te w o r d e n ;
d. het structuurschema dient beleidsnormen te bevatten, v o o r a l v o o r sect o r b e l e i d , met name v o o r zover deze betrekking hebben o p ruimtelijk relev a n t e aspecten v a n de sector;
e. beslissingen v a n nationale betekenis dienen zoveel mogelijk in het kader van het structuurschema g e n o m e n te w o r d e n ;
f. mede met het o o g o p punt e dient in het kader v a n een structuurschema
de noodzaak tot nationale b e s l u i t v o r m i n g ten aanzien van projecten en norm e n kritisch te w o r d e n o v e r w o g e n .
In het v o l g e n d e zal het schema achtereenvolgens aan deze eisen w o r d e n
getoetst. De tegen de achtergrond daarvan uiteraard te constateren tekortk o m i n g e n in het schema beogen een richting van verbetering ervan aan te
g e v e n . Een aantal van deze t e k o r t k o m i n g e n m o e t w o r d e n gezien als onvermijdelijk gevolg van een in o n t w i k k e l i n g zijnd systeem van planning op nationaal niveau en van specifieke p r o b l e m e n die de verkeers- en vervoersector
o p dat niveau thans oproept. Het signaleren daarvan b e o o g t niet alleen een
richting van verbetering te indiceren, maar ook een juiste inschatting van de
m o g e l i j k e betekenis v a n het schema o p dit m o m e n t m o g e l i j k te m a k e n .
Ada.

Beleidsvisie

7. De Raad merkt met i n s t e m m i n g o p , d a t - in afwijking van eerdere structuurschema's-nieuwe-stijl - de Regering in het schema het lange-termijnbeleid met betrekking tot verkeer en vervoer als zodanig heeft w i l l e n presenteren en daarmee ter discussie heeft willen stellen. De o n d u i d e l i j k h e i d die op
dat punt nog is i n g e b o u w d in de aanbiedingsbrief aan de Voorzitter van de
T w e e d e Kamer, d o o r d a t daarin nog sprake is van presentatie van «de
g r o n d s l a g e n van het verkeers- en vervoerbeleid», zou in de aanbiedingsbrief
van de regeringsbeslissing m o e t e n w o r d e n w e g g e n o m e n . Verondersteld
w o r d t daarbij, dat de zin: «Dit structuurschema geeft
een inzicht in het beleid op langere t e r m i j n met betrekking tot het verkeer en vervoer» (SVV, 83)
de bedoeling van de opstellers van het schema juist weergeeft.
Het v o o r n e m e n t o t integratie van een beleidsvisie op de sector binnen het
kader van het schema, is naar de m e n i n g van de Raad echter slechts ten dele
gerealiseerd. Enerzijds zijn elementen van een beleid buiten het schema gebleven, anderzijds is ten aanzien van een aantal elementen de visie o n v o l doende bepaald.
Paragraaf 4.2 van bijlage A (SVV, 117 en 118) geeft in h o o f d l i j n e n de aang r i j p i n g s p u n t e n o m de ontwikkelingen in het verkeers- en vervoersysteem
te beïnvloeden. Enigszins in strijd met de opvatting dat het schema ook het
lange-termijnsectorbeleid dient te presenteren, w o r d t nu g e s t e l d : « H e t o n derhavige structuurschema werkt vooral de ruimtelijke consequenties van
het verkeers- en vervoerbeleid uit» (SVV, 26). Op g r o n d hiervan w o r d t een
aantal a a n g r i j p i n g s p u n t e n ter beïnvloeding van de o n t w i k k e l i n g e n in het
verkeers- en vervoerstelsel o n v o l d o e n d e in de b e l e i d s f o r m u l e r i n g in het
schema betrokken, ondanks hun belang voor de lange t e r m i j n . Het gaat
daarbij met name o m w e t g e v i n g , reglementering en v o o r l i c h t i n g . Daarnaast
is ook het heffingen- en tariefbeleid grotendeels o n u i t g e w e r k t gebleven
evenals het subsidiebeleid, v o o r de verkeers- en vervoersector relevante aspecten van het fiscale beleid en andere delen van de b e l e i d s n o r m e r i n g , die
de grondslag van vooral het sectorbeleid zou moeten v o r m e n . Vele van deze
a a n g r i j p i n g s p u n t e n beïnvloeden het verplaatsingsgedrag en zijn zodoende
ruimtelijk relevant dan w e l onlosmakelijk v e r b o n d e n met een zo noodzakelijk geïntegreerd systeem v a n planning en beleid. De Raad acht het g e m i s
daarvan in het schema een t e k o r t k o m i n g . Naar aanleiding van eis d. in de
vorige paragraaf zal hierna op enkele gemiste n o r m a t i e v e elementen w o r den t e r u g g e k o m e n . Andere in het structuurschema ontbrekende aangrijp i n g s p u n t e n , die hoofdzakelijk van instrumentele aard zijn, zullen vooral in
hoofdstuk V van dit advies de aandacht krijgen.
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In het v o o r g a a n d e w e r d het beleid ten aanzien van een aantal e l e m e n t e n
ook o n v o l d o e n d e bepaald geacht. Daartoe draagt een aantal factoren bij.
Allereerst zijn vele van de in de pkb v o o r k o m e n d e kwalitatieve uitspraken
zeer vaag en niet uitgewerkt in criteria die een streven verifieerbaar zouden
maken. Voorts is het schema in een aantal gevallen blijven steken in het signaleren van overigens tegenstrijdige belangen die bij bepaalde keuzeproblem e n betrokken zijn, zonder reeds tot een eerste afweging te k o m e n . In andere gevallen - t e denken valt met name aan de infrastructuurnetten en het beleid met betrekking tot de kwaliteit van het openbaar vervoer - lijkt sprake
van een eerste globale afweging van b e l a n g e n , die in de gekozen uitgangspunten evenwel de v o r m heeft gekregen v a n een v r a a g v o l g e n d beleid. Of
een dergelijk beleid ook bedoeld is, w o r d t echter t w i j f e l a c h t i g in het licht van
eerdere kwalificaties als «sturend beleid» en de uitspraak «dat bij een voortgaande ontwikkeling als in de laatste jaren aan v r i j w e l geen of slechts een
enkel aspect van de hoofddoelstelling van het verkeers- en vervoerbeleid zal
w o r d e n voldaan» (SVV, 178). Ook o p andere p u n t e n kunnen tegenstrijdigheden w o r d e n o p g e m e r k t tussen de u i t g a n g s p u n t e n van beleid en de uitwerking daarvan. Te denken valt aan het streven naar t e r u g h o u d e n d h e i d bij de
wegenaanleg en de voorziene toch bepaald niet geringe u i t b r e i d i n g e n van
het w e g e n n e t . Ook kan de toegankelijkheid v a n stedelijke centra v o o r zogen a a m d «essentieel verkeer» w o r d e n g e m e m o r e e r d tegenover het in zekere
mate aanvaarden van verkeerscongestie daar. Dergelijke tegenstrijdigheden
dragen niet bij t o t het herkennen van een duidelijke visie. Ten slotte is de gepresenteerde toekomstige beschikbaarheid van v e r b i n d i n g e n , die v o l g e n s
het schema juist relatief goede m o g e l i j k h e d e n biedt «tot het f o r m u l e r e n v a n
het verkeers- en vervoerbeleid op lange t e r m i j n » (SVV, 26) d o o r de grote
speelruimte in de fasering en de - zij het wellicht beperkte - o v e r m a a t aan
wegcapaciteit in de tweede fase (SVV, par. 3.6.2) al e v e n m i n aangegrepen
als mogelijkheid voor de presentatie van een duidelijke beleidsvisie. W e i licht zijn daarvoor ook de v o o r w a a r d e n o n v o l d o e n d e geschapen. De Raad
heeft namelijk de indruk dat met name sociaal-culturele en sociaal-economische factoren o n v o l d o e n d e tot de beleidsontwikkeling hebben bijgedragen.
Dit k o m t vooral t o t uitdrukking in het o n v o l d o e n d e onderkennen v a n de sociale betekenis van openbaar vervoer, de betekenis van het openbaar vervoer voor het bereiken en handhaven van een h o o g w a a r d i g e stedelijke c u l tuur en de economische betekenis van verkeer en vervoer, niet in de eerste
plaats als directe bron van w e r k g e l e g e n h e i d (vergelijk laatste gedeelte van
par. A. 6.7), maar als medebepalende factor in de geografie van de produktie.
Alles bijeen heeft het schema naar de m e n i n g van de Raad een o n v o l doende herkenbare en duidelijke visie op de ontwikkeling van het verkeersen vervoerstelsel opgeleverd. In zijn u i t w e r k i n g heeft het schema daardoor
toch weer teveel het karakter gekregen van het reserverende, nog vele m o gelijkheden o p e n h o u d e n d e beleidsinstrument met procesmatig karakter. De
mogelijkheden o m de eventuele o n g e w e n s t e gevolgen van een duidelijker
structuurvisie te v o o r k o m e n bij gelegenheid van de periodieke herziening
van het schema zijn o n v o l d o e n d e aangegrepen. M e r k w a a r d i g e r w i j s heeft de
nadruk op het proceskarakter van de planning ook niet geleid tot een herbezinning op het geheel van procedures, althans niet binnen het kader van het
schema. Het schema is daardoor in alle opzichten o n v o l d o e n d e beleidsbepalend.
Adb.

Taakstellend

karakter

8. In v o o r g a a n d e paragraaf is reeds o p g e m e r k t dat, v o o r zover zich in het
schema een aanzet voor beleid aftekent, dit beleid qua u i t g a n g s p u n t e n
v r a a g v o l g e n d is. Dit geldt v o o r het h o o f d w e g e n n e t , waaraan m i n of meer
verrassingsvrije prognoses van autobezit en autogebruik ten g r o n d s l a g zijn
gelegd. Dit geldt ook v o o r de openbare vervoersvoorziening, w a a r v a n de
kwaliteit in steeds verschillende b e w o o r d i n g e n toch steeds zo ongeveer van
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de vervoersvraag afhankelijk wordt gesteld, een vervoersvraag die naar alle
waarschijnlijkheid bepaald zou moeten worden aan de hand van het feitelijke, manifeste vervoersgedrag (vergelijk normeringssysteem voorzieningenniveau streekvervoer). Als gevolg daarvan mist het schema op belangrijke
punten een taakstellend karakter. De Raad is van mening dat de regering
daarmee een kans heeft gemist op het verwoorden én concretiseren van een
beleid, dat vanwege de vele eraan verbonden externe effecten het individuele keuzegedrag en de individuele preferenties niet zonder meer als uitgangspunt kan nemen. Dit geldt te meer wanneer men zich rekenschap geeft
van de structuurvormende invloed van de verkeers- en vervoerinfrastructuur en -voorziening. Deze dient, juist op de lange termijn, tegen de achtergrond van het ruimtelijk beleid als instrumentvariabele een beleidsmatige
inhoud te krijgen.
Adc.

Differentiatie

rechtsgevolgen

9. Beoordeling van de mate waarin het schema taakstellend is, met name
op het punt van de wegenplanning, dient ook plaats te vinden, rekening houdend met de differentiatie van rechtsgevolgen in het schema. Eerder in dit
advies 1 ' is immers opgemerkt dat een zekere overmaat aan ruimtelijke
claims aanvaardbaar is, mits de uit die overmaat voortvloeiende projecten
geringere rechtsgevolgen zouden hebben. Welnu, geconstateerd moet worden, dat in het schema de opties voor aanfeg van nieuwe en uitbreiding van
bestaande infrastructuur duidelijker dan bij eerder verschenen structuurschema's-nieuwe-stijl in verschillende hardheidsgraden worden gepresenteerd. Bovendien worden aan de onderscheiden hardheidsgraden zekere
consequenties verbonden voor de verdere besluitvorming op het terrein van
de ruimtelijke ordening. In par. 4.3.3 van het schema worden de volgende
verbindingen onderscheiden:
a. in de eerste fase opgenomen verbindingen, voor zover het betreft (verbreding van) reeds bestaande verbindingen en nieuwe verbindingen waarvan het tracé is vastgesteld of de situatie zodanig is, dat het tracé vastligt;
b. de overige in de eerste fase opgenomen verbindingen;
c. verbindingen uit de tweede fase, waarvan het tracé nog niet is vastgesteld;
d. verbindingen uit de tweede fase, waarvan het tracé is vastgesteld.

_____
" zie par. 4 van dit hoofdstuk.

De aan deze projecten verbonden rechtsgevolgen worden mede afhankelijk gesteld van het bestuurlijk overleg, voorafgaand aan de regeringsbeslissing over het schema. Kort weergegeven komen deze rechtsgevolgen
achtereenvolgens op het volgende neer:
ad a. is het provinciaal bestuur akkoord met de ontwerp-pkb, dan worden
de verbindingen in elk geval tijdig in de ruimtelijke plannen ingepast. Is het
provinciaal bestuur niet akkoord met de ontwerp-pkb, dan moet wel de
noodzakelijke ruimtelijke reservering plaatsvinden, maar er blijft ruimte voor
de provincie om dit beargumenteerd achterwege te laten;
ad b. de rechtsgevolgen zijn niet expliciet vermeld, maar er lijkt minimaal
om ruimtelijke reservering te worden gevraagd, met wederom de mogelijkheid tot geargumenteerd achterwege laten daarvan;
ad c. in streek- en bestemmingsplannen opnemen van een bestemming
die verwezenlijking van betreffende werken niet onmogelijk maakt; in bestaande plannen hoeft dat over het algemeen niet direct;
ad d. in vergelijking met c een «meer adequate reservering» opnemen. De in deze «rechtsgevolgen» ingebouwde marges zijn gedeeltelijk opgevangen door de opmerking dat de eerste ondertekenaar in alle gevallen
de tweede ondertekenaar kan verzoeken een aanwijzing in de zin der wet te
geven. Overigens is in het schema extra twijfel gezaaid over de gevolgen
van opname van projecten in fase 1. Er wordt namelijk ook gesteld: «Fase 1
zal in de jaren '90 worden voltooid» (SVV, 38). Qua tijdsaanduiding is dat
nog betrekkelijk vaag, maar de realisering als zodanig lijkt op grond hiervan
weer nauwelijks ter discussie te staan.
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De Raad meent dat de in het schema gemaakte aanzet voor het onderscheiden van hardheidsgraden positief moet worden beoordeeld. Het schema is op dit punt meer dan de eerder verschenen structuurschema's in overeenstemming met de vooral in het Advies over de planologische besluitvorming op rijksniveau bepleite differentiatie van beslissingen in het kader van
een structuurschema. Zich op deze plaats beperkend tot de beslissingen
over verbindingen - daarmee de elementen «taakstelling ten aanzien van
kleinere projecten» en «beleidsnormering» naar latere paragrafen verschuivend - meent de Raad echter, dat de differentiatie in tweeërlei opzicht verbetering behoeft.
Ten eerste zou het gemaakte onderscheid in projecten in de regeringsbeslissing duidelijker in zijn juridisch-bestuurlijke consequenties moeten worden uitgewerkt. Per verbinding zou kunnen worden aangegeven wat de consequenties van vaststelling van het schema zijn. Daarbij zou - mede op basis
van het gevoerde bestuurlijk overleg - bij voorbeeld een nader onderscheid
kunnen worden gemaakt tussen:
a. verbindingen ten aanzien waarvan er naar gestreefd zal worden voor
de eerstkomende herziening van het structuurschema het tracé in de ruimtelijke plannen op te nemen;
b. verbindingen welke voor de eerstvolgende herziening van het structuurschema in streekplankader nader moeten worden afgewogen;
c. verbindingen, waarvan - voor zover het het rijksbeleid betreft - opname of nadere afweging in streekplankader later nodig kan blijken, maar
waarvan de uitvoering fysiek voorlopig niet onmogelijk mag worden gemaakt.
Naar de mening van de Raad zou het op een dergelijke wijze de lagere
overheden beter mogelijk worden gemaakt om in te spelen op het structuurschema. Het structuurschema wordt aldus meer ingericht als instrument
voor complementair bestuur. Voorwaarde daarvoor is ook dat de regering
de intentie uitspreekt ten aanzien van andere dan de onder a genoemde verbindingen de aanwijzingsbevoegdheid niet te willen hanteren. Op overeenkomstige wijze zou een eventueel tot operationele gebiedsaanwijzing uitgebouwde tracévaststelling slechts mogelijk dienen te zijn voor de onder a genoemde verbindingen, tenzij afweging van onder b genoemde verbindingen
in streekplankader tot instemming met een betreffende verbinding heeft geleid.
De tweede verbetering die de Raad zou willen aanbevelen en die ten dele
samenhangt met het in de vorige paragraaf besproken wenselijke taakstellend karakter van het schema is de volgende. Naar de mening van de Raad
zal aan de selectie van verbindingen voor de verschillende beslissingstypen
een verdergaande afweging van belangen en (vooral financiële) mogelijkheden ten grondslag moeten worden gelegd dan thans in het beleidsvoornemen met een vrijwel achterwege gebleven belangenafweging, een niet
zichtbaar gemaakte terugkoppeling vanuit de financiële mogelijkheden en
de ruime marges in de fasering het geval is geweest. Bovendien acht de
Raad het gewenst dat de selectie een taakstellend karakter krijgt in die zin,
dat verbindingen, die weliswaar bij een trendmatige ontwikkeling nodig zullen zijn, maar die eigenlijk niet goed passen in de globale beleidsintenties
van dit moment, naar minder «harde» beslissingstypen worden overgebracht. De Raad kan zich met name voorstellen dat dit het geval zou kunnen
zijn bij hoofdwegen van hoofdzakelijk regionale betekenis, waarvoor bij nadere afweging op regionaal niveau alternatieven zouden kunnen worden
ontwikkeld.
De Raad merkt op dat de hier bepleite verduidelijking van de rechtsgevolgen van het schema en de versterking van de grondslagen van de projecten
ten nauwste samenhangen. Naarmate de grondslagen van de projecten
zwakker zijn, zullen de eraan te verbinden rechtsgevolgen ook minder ver
gaand kunnen zijn. Vooruitlopend op nadere beschouwingen hierover in
volgende hoofdstukken kan al wel worden gesteld, dat de grondslagen van
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de projecten in het schema in zijn huidige vorm naar de mening van de Raad
zo zwak zijn, dat opname van die projecten in het schema niet veel meer dan
indicatieve betekenis kan hebben.
Het hiervoor besprokene had in hoofdzaak betrekking op hoofdwegen en
railverbindingen ten behoeve van het personenvervoer. Het schema bevat
echter ook uitspraken over goederenspoorlijnen en enkele overslagpunten
voor gecombineerd vervoer en rail-/zeetransport. In deze gevallen zijn de
rechtsgevolgen van de uitspraken in de pkb nogal onduidelijk, laat staan dat
van een herkenbare differentiatie van rechtsgevolgen sprake zou zijn. Het
schema verdient op deze punten verduidelijking.
Ad d.

Beleidsnormering

10. Het schema dient beleidsnormen te bevatten die van belang zijn voor
het lange-termijnbeleid met betrekking tot de verkeers- en vervoersector en
die grotendeels de grondslag zullen moeten vormen van de inrichtings- en
beheersplanning met betrekking tot die sector. In dit verband wil de Raad
ook spreken over normen met betrekking tot bestemmingselementen in het
beleid van de lagere overheden. In de terminologie van het Advies over de
planologische besluitvorming op rijksniveau betreft het hier «taakstellingen» voor projecten van lagere orde.
De Raad merkt op, dat uit het schema vele opmerkingen kunnen worden
opgetekend, waarin bepaalde kwalitatieve aspecten van het verkeers- en
vervoerstelsel worden belicht. De plaatsing en presentatie daarvan bieden
slechts mogelijkheden tot vorming van een globale indruk van de aard van
het beleid. De Raad heeft ondervonden dat zo'n indruk geheel verschillend
kan zijn, afhankelijk van de achtergrond van de waarnemer. Ook blijkens de
inspraakreacties kan het beleid, qua kleur sterk bepaald door de aard van de
kwalitatieve uitspraken, dan ook overkomen als sterk dirigistisch én als volkomen trendgevoelig. De oorzaken daarvan moeten gezocht worden in de in
vele gevallen te beperkte uitwerking van de uitspraken en het achterwege
blijven van aan te wenden middelen, waardoor de beleidslijn te weinig houvast biedt respectievelijk een nauwelijks te peilen realiteitsgehalte heeft. Ook
komt het voor dat uitspraken van kwalitatieve aard tegenstrijdige elementen
bevatten. Dit geldt bij voorbeeld voor uitspraken over de kwaliteitsverhouding van verschillende vervoerswijzen (5.3.2.a versus beperkingen voor autoverkeer in stedelijke gebieden). Een ander voorbeeld betreft de vrijheid
van de verlader bij de keuze van de vervoertechniek (5.5.a versus par. 3.2,
blz. 24). Het betreft ook de toepassing van het beginsel «de gebruiker betaalt» (5.3.5.d versus bijdragen in de exploitatie van het openbaar vervoer).
Ook voor de verdere uitwerking van rijksbeleid worden kwalitatieve uitgangspunten van tegenstrijdige aard gehanteerd, zoals die met betrekking
tot het afwikkelingsniveau op de hoofdwegen (5.5.1 versus 5.7.2 en
5.7.3.a). In de laatst vermelde paragraaf is zelfs in één zin de tegenstrijdigheid zichtbaar gemaakt: «De verkeersafwikkeling op interlokale wegen, die
deel uitmaken van het stadsgewestelijk wegenstelsel, zal, naar nodig en uit
een oogpunt van verkeersafwikkeling toelaatbaar, worden afgestemd op de
terughoudendheid die voor de auto in de steden geldt».
De Raad dringt er met klem op aan, dat bij de voorbereiding van de regeringsbeslissing over het schema het geheel van kwalitatieve uitspraken
wordt heroverwogen in die zin, dat:
- onderwerpen ten aanzien waarvan kwalitatieve uitspraken worden gedaan, duidelijker worden gerubriceerd;
- te globale uitspraken, die zelfs niet een begin van een beleidsrichting indiceren, worden vermeden;
- tegenstrijdigheden worden weggenomen;
- steeds duidelijk is, voor wie een uitspraak is bedoeld en in welke zin die
zal worden gehanteerd bij het uitoefenen van sectorale bevoegdheden.
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Ondanks de reeds vele in het schema besproken aspecten van het verkeers- en vervoerstelsel wil de Raad pleiten voor aanvulling van het schema
ten aanzien van onderwerpen, die vanwege hun belang voor de lange-termijnontwikkeling ten onrechte (vrijwel) onbesproken zijn gebleven. Met name zijn te noemen het infrastructuurbeleid van de lagere overheden, in het
bijzonder de na te streven ruimtelijke structuur en de kwaliteit van de netten
van lagere orde, de na te streven verhouding tussen vervoerswijzen bij plannen van lagere overheden evenals de wijze waarop daarbij met zakelijk verkeer en goederenvervoer rekening dient te worden gehouden, parkeerbeleid
in infrastructurele zin en in verband met beheersplanning, overgangsfaciliteiten in het verkeers- en vervoerstelsel (stations/halten, overslag weg-/watertransport, park-and-ride voorzieningen, aansluitingen aan hoofdwegen,
e.d.) en ten slotte uitgangspunten bij de tarifering en subsidiëring van verkeers- en vervoervoorzieningen.
Op het voorzieningenniveau van het openbaar vervoer, een beheersaspect van bijzondere betekenis, wil de Raad nog afzonderlijk ingaan. Daarbij
zij opgemerkt dat de Raad daaronder verstaat het geheel van factoren dat
bepalend is voor de kwaliteit van het vervoer, bezien vanuit het standpunt
van de reiziger. Afgezien van de inhoud van de daarover in het schema gedane uitspraken, wordt door het daarin centraal stellen van een niet nader
gespecificeerde vervoersvraag een reeds jaren op de voorgrond tredend
probleem genegeerd. Immers, hoe moet de vervoersvraag worden vastgesteld en door wie? Reeds in zijn algemeenheid geldt, dat «vraag» een door
bestaande omstandigheden bepaald fenomeen is. Toegespitst op het openbaar vervoer zijn op basis van het uitgangspunt van de vervoersvraag nog
vele normen als grondslag voor de aanvaarding van vergoedingen voor het
openbaar vervoer denkbaar. Deze kunnen zich bewegen tussen normen op
basis van de potentiële en de actuele vervoersvraag, globale normering van
toelaatbare tekorten van een bepaald rayon, afhankelijk van de geografische
kenmerken ervan (vergelijkbaar met het systeem van de WUW), en gedetailleerde normering van elementen van het voorzieningenniveau (afstand tot
haltes, frequentie, reistijd, e.d.), met als tussenvorm de afdekking van tekorten op basis van niet of globaal genormeerde plannen van vervoersbedrijven of lagere overheden, enz. De Raad heeft er begrip voor, dat vanwege de
budgettaire consequenties het doen van hardere uitspraken met betrekking
tot het in de toekomst wenselijke voorzieningenniveau en de bepaling daarvan geen eenvoudige zaak is. De Raad meent echter dat met de thans in de
pkb opgenomen, weinig houvast biedende uitspraken onvoldoende recht
wordt gedaan aan de functie van het schema als eerste afstemmingskader
tussen (ruimtelijk) facetbeleid en sectorbeleid. De uitspraken bieden een onvoldoende basis om er op de verschillende bestuursniveaus een ruimtelijk
beleid op te kunnen baseren. Er wordt ook te weinig rekening gehouden met
het feit, dat openbaar vervoerbeleid een belangrijk instrument voor de
ruimtelijke ordening dient te zijn. Het zal naar de mening van de Raad moeten komen tot een meer duidelijke vastlegging van het kwaliteitsniveau van
het openbaar vervoer, dan wel van de speelruimte die de lagere overheden
krijgen om geïntegreerd in het kader van de eigen verkeers- en vervoerplanning een kwaliteitsniveau te bepalen. Deze laatste vorm lijkt de Raad op den
duur de meest wenselijke. De globale normering op het niveau van het
structuurschema zal daarbij betrekking kunnen hebben op bij voorbeeld de
externe bereikbaarheid per openbaar vervoer van bepaalde typen kernen, de
reistijd per openbaar vervoer tussen woning en centrum in een stadsgewest,
zoals deze in de Verstedelijkingsnota is opgenomen als uitgangspunt voor
het verstedelijkingsbeleid, enz. Mochten zich daardoor ongewenste bugettaire effecten voordoen, dan zouden die door de periodieke en desnoods
tussentijdse herziening van het structuurschema kunnen worden beperkt.
Ook de bevoegdheden van de rijksoverheid ten aanzien van het landelijk
openbaar vervoersnet zullen mede op basis van het schema moeten worden
uitgeoefend. Ten aanzien van de intercitydienst verschaft het schema wél
enig inzicht in de na te streven vervoerskwaliteit, voor de overige diensten is
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dat veel m i n d e r het geval. Ook explicitering van het m e t betrekking tot handh a v i n g / s l u i t i n g en o p r i c h t i n g van halteplaatsen en stations te voeren beleid
w o r d t node gemist.
Op de wijze w a a r o p de verdere uitwerking van het beleid ten aanzien van
het openbaar vervoer gestalte zou m o e t e n krijgen k o m t de Raad terug in
hoofdstuk V van dit advies.
Ad e. Nationale

beslissingen

zoveel mogelijk

in

structuurschema

11. Beslissingen van nationale betekenis m o e t e n zoveel mogelijk i n e e n
structuurschema tot uitdrukking k o m e n , met name in concrete beleidsnorm e n (richtlijnen v o o r de sector) en «harde» project- en lokatiekeuzen (richtlijnen v o o r de ruimtelijke facetplanning). Ter nadere a a n d u i d i n g van dit uitg a n g s p u n t en v o o r de toetsing van het schema daaraan is uiteraard met nam e van belang de i n h o u d die w o r d t gegeven aan het «zoveel mogelijk».
Daarbij speelt de herzieningsfrequentie van structuurschema's een rol en de
t i j d s d u u r tussen een beslissing en het effectief w o r d e n daarvan. Voorts is
van belang in hoeverre reeds bij de opstelling van een structuurschema inzicht bestaat in de b e l a n g e n , die bij het oplossen v a n p r o b l e m e n gekend en
a f g e w o g e n m o e t e n w o r d e n e n - i n samenhang d a a r m e e - in hoeverre het in
het structuurschema gepresenteerde beleid reeds een taakstellend karakter
kan h e b b e n . Daarbij spelen onzekerheden een rol, die m e d e afhankelijk zijn
van de t e r m i j n w a a r o p p r o b l e m e n voelbaar gaan w o r d e n . De mogelijkheden
o m een structuurschema concreet en «hard» te m a k e n , w o r d e n ten slotte
óók bepaald door de mate w a a r i n inzicht bestaat in de verschillende technische, financiële, bestuurlijke en organisatorische m i d d e l e n o m p r o b l e m e n
optelossen.
12. W a t betreft de b e l e i d s n o r m e n in het schema is in de v o r i g e paragraaf
al t o t uitdrukking gebracht, dat de Raad deze over het algemeen w e i n i g concreet acht. De Raad erkent dat dit tot op zekere h o o g t e onvermijdelijk is. Bel e i d s n o r m e n die betrekking hebben op bij v o o r b e e l d de vervoerswijzekeuze
krijgen al snel een te gering realiteitsgehalte, o m d a t de beïnvloedbaarheid
daarvan o n v o l d o e n d e bekend is. Ook de haalbaarheid, met name in financieel opzicht, zal vaak o n v o l d o e n d e vast staan bij tamelijk concrete beleidsn o r m e n . Bedacht zij echter dat de regelmatige herziening van structuurschema's de risico's van o n v o l d o e n d e in hun consequenties gekende beleidsnorm e n beperkt. Hier staat weer tegenover dat de herzieningsfrequentie van
structuurschema's met het oog op beleidsnormering veelal te laag zal zijn en
de periode tussen beslissing en het effectief w o r d e n daarvan doorgaans zo
kort, dat ver gaande concretisering van beleidsnormen in het kader van het
structuurschema niet steeds zinvol en mogelijk zal zijn. De Raad zou er desondanks v o o r w i l l e n pleiten het geheel van aanzetten v o o r beleidsnormering nog eens kritisch te bezien. Daarbij zou als praktische ingang het tot nu
toe gevoerde v e r g u n n i n g e n - , subsidie- en goedkeuringsbeleid en de daarbij
gestelde v o o r w a a r d e n kunnen dienen. Beleidsnormen dienen algemene
o v e r w e g i n g e n die daaraan ten g r o n d s l a g liggen en die ook op middellange
en lange t e r m i j n h u n geldigheid naar huidig inzicht zullen b e h o u d e n , expliciet te maken en deze m o e t e n als zodanig ter discussie staan. Overigens kan
een globale kwalitatieve beschrijving van het toekomstige verkeers- en verv o e r s y s t e e m o p sub-nationale schaalniveaus ook w o r d e n opgevat als een
v o r m van b e l e i d s n o r m e r i n g , o m d a t een dergelijke beschrijving door lagere
overheden over het algemeen zal w o r d e n opgevat als indicator van het gew e n s t e beleid op die niveaus. De Raad vat een aantal beschrijvingen in het
schema in die zin o p en zal in v o l g e n d e hoofdstukken ook tegen de achterg r o n d van deze functie van de beschrijvingen zijn meer inhoudelijke c o m mentaar g e v e n .
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13. Wat betreft de project- en lokatiekeuzen is reeds opgemerkt dat deze
in het schema qua rechtsgevolgen nadere verduidelijking en verbijzondering behoeven. De gewenste verdeling van projecten over categorieën van
verschillende hardheidsgraden is daarmee echter nog geenszins aangeduid.
Ook hier moet men balanceren tussen het wenselijke en het mogelijke. Ter
nadere precisering van het in dit verband wenselijke, wil de Raad het volgende opmerken.
Hoewel bij een project in de verkeers- en vervoersector al snel gedacht
wordt aan een weg, een raillijn, een parkeeraccommodatie, een station, enz.
ontlenen deze projecten veelal hun nationale betekenis aan hun plaats in de
totale nationale vervoerinfrastructuur. Kenmerkend daarvoor zijn echter niet
slechts de afzonderlijke verbindingen en de capaciteiten daarvan maar ook
en vooral de netvorm, netdichtheid (maaswijdte) en de onderlinge verhouding van netten van verschillende karakteristieken (bij de wegen: hoofdwegen, secundaire, tertiaire, kwartaire en niet-planwegen) voor zover het lijnvormige infrastructuur betreft en voorts het spreidingspatroon van voedings- en ontlastingspunten. De laatste kunnen zowel herkomst" en bestemmingspunten van reizigers en goederen zijn (hier primair als een zaak van
ruimtelijke facetplanning beschouwd), als overgangsfaciliteiten van/naar
andere vervoerswijzen (stations, parkeerplaatsen, overslagcentra, op- en afritten, enz.). De vraag is nu in hoeverre het schema voor de hiervoor genoemde kenmerken van de nationale vervoerinfrastructuur bepalend moet
zijn en in hoeverre het schema dat feitelijk is.
Beginnend bij dit laatste kan allereerst voor het hoofdwegennet worden
opgemerkt dat het schema veel minder expliciet en wellicht evenmin impliciet de structuur van het hoofdwegennet tot onderwerp van beleidsbepaling
heeft gemaakt, in vergelijking met het Structuurschema Hoofdwegennet
1966. Uitgaande van het Rijkswegenplan 1968 lijkt langs nogal pragmatische
weg, rekening houdend met in de afgelopen jaren her en der bij afzonderlijke projecten opgedane ervaringen, een hoofdwegennet te zijn ontwikkeld.
Een benadering van dat net in hoofdlijnen is daardoor sterk bemoeilijkt, omdat een meer algemene filosofie achter de netstructuur nauwelijks herkenbaar is. Het schema raakt wel aan de structuurkenmerken van het net waar
sprake is van voorkeur voor uitbreiding van bestaande verbindingen boven
aanleg van nieuwe (SVV, par. 5.3.3.f), een streven naar «bundeling van infrastructuurnetten» (SVV, par. 5.3.3.d; overigens zal bedoeld zijn: bundeling
van verbindingen) en voorkeur voor een grofmazig hoofdwegennet (SVV,
par. 5.7.1), maar de relatie daarvan met het gepresenteerde hoofdwegennet
is niet op herkenbare wijze gelegd. Voor de gepresenteerde railnetten geldt
ongeveer hetzelfde, zij het dat énige filosofie daarachter wel herkenbaar is:
zoveel mogelijk toekomen met de huidige infrastructuur. Aangezien hieraan
echter evenmin als bij het hoofdwegennet overwegingen betreffende bijvoorbeeld de netstructuur op herkenbare wijze ten grondslag zijn gelegd, is
ook de bespreekbaarheid van de railnetten beperkt, zolang men de bespreking langs de weg van een discussie over algemene structuurkenmerken wil
voeren. Er resteert dan slechts de mogelijkheid tot een discussie per verbinding.
De Raad heeft moeite met een discussie per verbinding, wanneer daarbij
wordt uitgegaan van een aard en veelheid van verbindingen als in het schema en de daarover gegeven informatie. Vooruitlopend op beschouwingen in
hoofdstuk III moet nu reeds worden gesteld dat de vervoerwetenschappelijke grondslag van afzonderlijke verbindingen, voor zover de rechtvaardiging
van het opnemen of juist weglaten van verbindingen gevonden moet worden in de behoefte aan capaciteit op een bepaalde vervoerrelatie, in veel gevallen onduidelijk is. Vanuit capaciteitsoverwegingen valt het belang van bepaalde verbindingen bovendien moeilijk te taxeren, omdat in die vervoerwetenschappelijke grondslag geen taakstelling tot uitdrukking is gebracht ten
aanzien van de wijze waarop een bepaalde vervoersbehoefte bevredigd
dient te worden. Het opnemen of weglaten van allerlei verbindingen zou ook
vanuit andere dan capaciteitsoverwegingen verdedigd kunnen worden,
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maar ook déérin verschaft het schema te weinig inzicht en is de verstrekte informatie te fragmentarisch. Bij het in het schema gekozen uitwerkingsniveau
van de nationale infrastructuur is ten slotte veelal kennis van de daaraan verbonden gevolgen vereist in een mate waaraan in een structuurschema redelijkerwijs niet voldaan kan worden. Al deze kanttekeningen móeten wel leiden tot uitspraken over verbindingen met een betrekkelijk geringe hardheid,
te meer daar ook nog van een uiterst flexibele fasering sprake is en - in samenhang daarmee - van een vrijwel ontbreken van financiële afweging van
mogelijkheden. Aan de voor de hand liggende conclusie, dat uitspraken over
de wenselijkheid van verbindingen dan maar naar de fase van tracévaststelling moeten worden verschoven valt bij de huidige stand van zaken dan ook
moeilijk te ontkomen. Ervan uitgaande dat op z'n minst een aantal verbindingen hun betekenis ontlenen aan de totaliteit van het nationale verkeersen vervoersysteem, ligt een dergelijke partiële benadering echter in zijn algemeenheid niet voor de hand. Het is bij de huidige tracéprocedures dan
ook lang niet altijd mogelijk een verbinding ten principale ter discussie te
stellen. De exogene beleidsfactoren waarvan dan kennelijk sprake is, zouden
in beginsel, middels de project- en lokatiekeuzen, in het schema moeten
worden vastgelegd.
Tegen de achtergrond van het voorgaande zou de Raad alsnog een poging
willen bepleiten tot vergroting van beleidsbetekenis van het schema op het
punt van project- en lokatiekeuzen. Daartoe zal enerzijds de meer structurele
onderbouw van te presenteren werken versterkt moeten worden, terwijl anderzijds steeds kritisch zal moeten worden nagegaan of een bepaald project
op zichzelf van nationale betekenis is of dat de ermee gemoeid zijnde nationale belangen evenzeer tot uitdrukking kunnen worden gebracht in uitspraken op een hoger abstractieniveau. Bij dit laatste valt te denken aan de in bepaalde corridors (bij voorbeeld Rijnmond-Westelijk Noord-Brabant in verband met pendelstromen) noodzakelijke vervoercapaciteit, al of niet onderscheiden naar vervoerswijzen. Dergelijke uitspraken kunnen in de terminologie van het Advies over de planologische besluitvorming op rijksniveau worden opgevat als «taakstellingen» die op lager niveau moeten worden uitgewerkt. Ook is denkbaar dat in het schema voor dergelijke situaties verbindingen ter nadere afweging op bijvoorbeeld streekplanniveau worden gepresenteerd 12. Aan afzonderlijke projecten zouden op grond van het schema in
de bestemmingssfeer slechts rechtsgevolgen verbonden mogen worden,
voor zover de nationale betekenis ervan voldoende vaststaat en daaraan een
algehele afweging van belangen ten grondslag is gelegd. Dit betekent onder
andere dat, ingeval projecten in capaciteitsoverwegingen hun rechtvaardiging vinden, in de kwantitatieve onderbouwing ervan voldoende taakstelling tot uitdrukking moet worden gebracht en daarin een redelijk houvast
biedende fasering moet zijn aangebracht. Als indicatie van een periode
waarvoor de behoefte aan dergelijke verbindingen op die wijze moet worden geschat en waarvoor het schema voldoende grondslag moet kunnen
zijn voor een gebiedsaanwijzing, denkt de Raad aan een periode van ± 10
jaar. Reserveringen met het oog op de ontwikkeling op langere termijn zijn
denkbaar, voor zover voor die verbindingen met redelijke nauwkeurigheid
het toekomstig beloop kan worden aangegeven en aanvaardbaar voor zover
de ruimtelijke mogelijkheden daarvoor beperkt zijn en het vrijhouden daarvan aan andere ruimtelijke ontwikkelingen geen onevenredig schadelijke beperkingen oplegt. Dit laatste vraagt om regelmatige heroverweging van de
aanvaardbaarheid van gepleegde reserveringen.

' 2 Vergelijk rechtsgevolg b in de in par. C 4
door de Raad voorgestelde differentiatie van
rechtsgevolge.

Het voorgaande had in het bijzonder betrekking op de lijnvormige elementen van de vervoerinfrastructuur. Een soortgelijke beschouwing is mogelijk
voor de voedings- en ontlastingspunten daarin. Het schema is daarover zeer
summier. De Raad acht ook hier nadere concretisering van beleid in het
schema wenselijk en mogelijk. Deze zal echter hoofdzakelijk de vorm moeten aannemen van beleidsnormen voor de sector en taakstellingen voor de
lagere overheden, omdat het - zelfs voor de korte tot middellange termijn niet mogelijk en wenselijk wordt geacht om bij voorbeeld ten aanzien van
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stations, parkeerfaciliteiten e.d. in het schema zodanig harde uitspraken op
te nemen dat daarvoor direct ruimtelijke reserveringen moeten worden gepleegd.
Ad f. Zo min mogelijk

centralisatie

14. Bij de verkaveling van taken over de verschillende overheidsniveaus
dient men zich af te vragen of de sturing van bepaalde elementen van het
maatschappelijk systeem (bij voorbeeld elementen van het verkeers- en vervoersysteem) is gelegd op het niveau waar die elementen op zichzelf en in
hun betekenis voor het maatschappelijk systeem of een deel daarvan (bij
voorbeeld een stadsgewest of regio) voldoende gekend worden. De Raad
heeft de indruk dat deze vraag bij het opstellen van het schema onvoldoende
aan de orde is geweest. Als gevolg daarvan valt een te grote neiging tot centrale benadering van een groot aantal kwalitatieve aspecten van het verkeers- en vervoerbeleid te constateren, hetgeen overigens in de concretisering en instrumentatie weer niet is waargemaakt. Ook wat betreft de projecten lokatiekeuzen wordt een visie op verkaveling van taken gemist. Enerzijds
bevat het schema een hoofdwegennet met verbindingen die niet steeds
voor besluitvorming op rijksniveau in aanmerking lijken te komen, zij het dat
in de geformuleerde rechtsgevolgen ervan veel van de hardheid weggenomen lijkt te zijn, anderzijds is het schema naar de mening van de Raad te
weinig bepalend voor (structuur en functie van) wegen van lagere orde.
Daarentegen laat het schema zich weer in ver gaande mate in met railverbindingen van lagere orde. De Raad acht dan ook - mede in het licht van de beschouwingen in de vorige paragrafen - een herbezinning gewenst op de
vanuit nationaal oogpunt noodzakelijke én uitvoerbare sturing van verkeersen vervoergedrag en de ten behoeve daarvan beschikbaar te stellen middelen. Naar voorlopige indruk moet deze herbezinning leiden tot grotere terughoudendheid in algemene, kwalitatieve uitspraken over verkeers- en vervoerbeleid op lagere niveaus. Op enkele punten is echter juist een versterking gewenst (zie par. II, C, 10). Wat betreft project- en lokatiekeuzen lijkt met
name grotere terughoudendheid gewenst ten aanzien van projecten die
vooral op regionaal en stadsgewestelijke schaal van belang zijn. Dit zou ook
goed aansluiten bij het feit dat de kwantitatieve basis voor de wegverkeersvoorzieningen rond de steden «slechts een oriënterend karakter (hebben),
omdat niet geheel kan worden overzien welke doorwerking het beleid van
beperking van het autoverkeer binnen de steden zal hebben op het interlokale verkeer» (SVV, 194). Het is weliswaar ook van nationaal belang om eenzekere bereikbaarheid van de steden en met name de stedelijke centra te waarborgen, hetgeen overigens - toegespitst op het goederenvervoer - in het
schema in andere bewoordingen ook zo ongeveer wordt gesteld (SVV, 31),
maar de verschillende mogelijkheden daarvoor lijken op nationaal niveau
onvoldoende te overzien. Toepassing van het decentralisatiebeginsel lijkt
hier trouwens op zijn plaats.
D. Het beleidskader van het schema

' 3 Tweede Kamer, zitting 1974-1975,13 421,
2.
" Tweede Kamer, zitting 1975-1976, 13 600 XII,
nr. 6.
15
Tweede Kamer, zitting 1975-1976,13 704, nr.
1.
'6 Tweede Kamer, zitting 1975-1976,13 711, nr.
2.
17
Tweede Kamer, zitting 1975-1976, 13 754, nr.
2 (deel a) en Tweede Kamer, zitting 1976-1977,
13 754, nr. 11 (deel d).

15. Verkeer en vervoer zijn veelvuldig onderwerp van rijksbeleid. Uit het
recente verleden kunnen worden gememoreerd de Beleidsnota Goederenvervoer13, de Nota inzake het Parkeerbeleid14, het Beleidsplan voor de Verkeersveiligheid15, het Meerjarenplan Personenvervoer 1976-1980 (MPP)16
en de Verstedelijkingsnota 17 . De laatste wordt hier nadrukkelijk bij vermeld,
omdat de mobiliteit expliciet in deze nota is meegenomen. Het is van belang
dat deze nota's en het schema inhoudelijk goed op elkaar zijn afgestemd en
dat hun onderlinge verhouding duidelijk is. Op de inhoudelijke samenhang
van deze beleidsstukken komt de Raad terug in hoofdstuk IV van dit advies.
Op deze plaats wil de Raad de methodische aspecten belichten oftewel de
onderlinge verhouding van de nota's.
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16. In par. 1.3 van het schema wordt vooral de verhouding van hetschema tot de hiervoor genoemde sectorale beleidsnota's besproken. Het in die
nota's geschetste beleid wordt, met uitzondering van dat in het Beleidsplan
voor de Verkeersveiligheid, gekenschetst als korte/middellange-termijnbeleid. De Raad merkt op dat deze typering voor de Beleidsnota Goederenvervoer niet geheel opgaat, omdat deze nota ook maatregelen en voornemens
bevat die eerst op lange termijn effect kunnen sorteren' 8 . De daar genoemde
maatregelen/voornemens kunnen voor een belangrijk deel ook direct of indirect ruimtelijk relevant worden geacht. Dat geldt in elk geval nadrukkelijk
voor het voornemen: «Bij beslissingen ten aanzien van toekomstige infrastructurele voorzieningen zal ermee rekening worden gehouden, dat zonder
veel extra kosten, een betere benutting van de vaarwegen mogelijk is» 18 ,
een voornemen, dat gevolgen voor onder andere het wegvervoer zou hebben. Veel meer echter nog vanuit de opvatting dat de lange-termijnvisie op
de sector in het schema terug te vinden moet zijn, zou de Raad voor opname
of zo nodig herziening van deze voornemens en maatregelen in het schema
willen pleiten.
Wat betreft het korte/middellange-termijnbeleid dat ook in de sectorale
beleidsnota's als zodanig is aangeduid, merkt de Raad op dat de daarvoor
gehanteerde tijdshorizon niet steeds duidelijk is en soms aanmerkelijk verder weg lijkt te liggen dan de herzieningstermijn van het schema lang is. In
die gevallen heeft het met het oog op de eenvoud en overzichtelijkheid van
procedures alsmede in verband met het streven naar een geïntegreerde benadering, voordelen om de elementen van korte/middellange termijn zoveel
mogelijk te incorporeren in het schema. Reeds eerder wees de Raad op de
wenselijkheid daarvan 19 . Dit geldt met name ook voor de kwalitatieve aspecten van het beleid, omdat deze enerzijds niet op voorhand aan een bepaalde
periode gebonden zullen zijn en anderzijds op dezelfde leest geschoeid als
de kwalitatieve elementen van het lange-termijnbeleid. In dit verband kunnen de bij vele gelegenheden gepresenteerde elementen van een parkeerbeleid worden genoemd, die een bont geheel van elkaar niet geheel dekkende
uitspraken vormen. Het schema vormt het kader bij uitstek voor een samenvattend beeld daarvan.
In het Beleidsplan voor de Verkeersveiligheid gaat het om een structurele
aanpak van de verkeersonveiligheid en het bereiken van duurzame effecten
op de lange termijn. Het lange-termijnkarakter van dit plan wordt in het
schema impliciet erkend, maar het schema wordt niet het juiste kader geacht
om alle concrete beleidsmaatregelen te bevatten (SVV, 8). Onverminderd de
opvatting, dat de lange-termijnvisie op (een deel van) de sector in het schema terug te vinden moet zijn, kan de Raad, gezien de aard van de concrete
beleidsmaatregelen, vooralsnog met de opzet van het schema instemmen.

,s

Beleidsnota goederenvervoer, biz. 68
Advies over de planologische besiuitvorming op rijksniveau, biz. 14.
19

20

Uitgegeven door Staatsuitgeverij, 1975.

•< Eigen pubiikatie Raad van advies voor de
ruimtelijke ordening, september 1976.

17. In zijn advies over de Oriënteringsnota 20 heeft de Raad gesteld, dat
structuurschema's voor de afzonderlijke verkeers- en vervoermodaliteiten
moeten worden voorafgegaan door een algemeen verkeers- en vervoerstructuurschema waarin de mobiliteit van personen, het goederenvervoer
én het berichtenverkeer in al zijn vormen aan de orde wordt gesteld. Verondersteld werd daarbij, dat de verschillende communicatievormen en vervoerswijzen in onderlinge samenhang functioneren en ook móeten functioneren, op een wijze die van maatschappelijke betekenis en dus beleidsrelevant is. Bovendien lag aan genoemde uitspraak ongetwijfeld de wens ten
grondslag om de uitwisselbaarheid van communicatievormen en vervoerswijzen na te gaan en zo nodig deze uitwisselbaarheid te benutten ter ondersteuning van het beleid. In de Nota over geïntegreerde beschouwing van
goederenvervoer en ruimtelijke ordening 21 heeft de Commissie Verkeer en
Vervoer onder andere aandacht besteed aan de uitwisselbaarheid van vervoerswijzen in het goederenvervoer. Opgrond van een momentopname van
de verdeling van goederenvervoer over verschillende vervoerswijzen en op
•

.a

•

_•

verschillende ruimtelijke schaalniveaus en op grond van een gesignaleerde
samenhang tussen vervoersoort en voertuigtechniek, kwam de commissie
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tot de conclusie «dat voor een substantiële wijziging van de vervoermiddelenkeuze veranderingen in vervoertechnieken en ruimtelijke ordening noodzakelijk zijn die in veel gevallen de grenzen van het reële duidelijk overschrijden, zeker wanneer zo'n wijziging zich op betrekkelijk korte termijn zou moeten voltrekken. Slechts op langere termijn kunnen bescheiden verschuivingen in de vervoermiddelenkeuze als haalbaar worden beschouwd» 22 . Juist
voor die lange-termijnontwikkeling, waartoe - waarschijnlijk primair in het
sectorbeleid - o p korte termijn aanzetten zouden moeten worden gegeven,
ervaart de Raad het ontbreken van een geïntegreerde benadering van communicatievormen in het personenverkeer en het goederenvervoer als een
gemis. De Raad heeft begrip voor de praktische problemen die hierin meespelen, maar constateert met spijt dat van integratie van wél gelijktijdig beschikbare beleidsvoornemens - i.c. het schema en het Structuurschema
Vaarwegen - óók betrekkelijk weinig is terecht gekomen. Weliswaar geeft
het schema er blijk van, dat eventuele tegenstellingen tussen de hoofdlijnen
van beide beleidsvoornemens zijn nagegaan (en voorlopig niet aanwezig
bevonden), maar de Raad meent dat integratie verder dient te gaan dan het
vermijden van tegenstellingen.
18. Verkeers- en vervoervoorzieningen kunnen in de relatie tot de ruimtelijke ontwikkeling in beginsel worden gekarakteriseerd als structuurvolgend
en structuurvormend. De behoefte aan dergelijke voorzieningen vloeit onder
andere voort uit een bepaalde ruimtelijke spreiding van verkeersaantrekkende en verkeersvoortbrengende ruimtelijke elementen. Aan de andere kant
hebben verkeers- en vervoervoorzieningen invloed op de bereikbaarheidssituatie, hetgeen op zichzelf weer van invloed kan zijn op de lokatie van
ruimtelijke elementen die als polen in het vervoerspatroon gaan fungeren.
Verkeers- en vervoervoorzieningen kunnen ook van zodanige invloed op de
kwaliteit van het milieu zijn (scheidende werking, hinder, onveiligheid, e.d.)
dat ook daardoor ruimtegebruikspatronen worden beïnvloed.
De Raad heeft in zijn advies over de Verstedelijkingsnota uitvoerig stilgestaan bij met name de samenhangen tussen mobiliteit en verstedelijking en
de noodzaak om beide fenomenen geïntegreerd te beschouwen. Kortheidshalve wordt daarnaar verwezen23. Op deze plaats zij slechts gememoreerd dat de Verstedelijkingsnota deel a beleidsvoornemens heette te bevatten onder andere met betrekking tot de mobiliteit, maar dat het in samenhang beschouwen daarvan met spreiding en verstedelijking niet nader was
toegelicht. Ter verduidelijking van de benadering die de Raad heeft gehanteerd en van de daaraan in beginsel complementaire benadering in dit advies over verkeer en vervoer, merkt de Raad op, dat de benaderingswijzen
vrijwel parallel lopen met bovenaangeduid onderscheid in structuurvolgend
en -vormend karaktervan verkeers- en vervoervoorzieningen. In deze opvatting zijn in de delen van de Derde nota over de ruimtelijke ordening - daaronder begrepen de structuurschetsen voor de verstedelijking en het landelijk gebied - primair ruimtelijke ontwikkelingen (processen) en structuren
(ruimtegebruikspatronen) aan de orde. Mobiliteitsaspecten dienen daarin
een rol mee te spelen in die zin, dat reeds bij de formulering van het ruimtelijke beleid (vooral de kwantitatieve aspecten daarvan) de wenselijkheid
wordt overwogen van de daardoor opgeroepen mobiliteit. Daarnaast zou bij
de formulering van het ruimtelijk beleid (vooral de kwalitatieve aspecten
daarvan) de haalbaarheid van daarvoor noodzakelijke verkeers- en vervoervoorzieningen moeten worden nagegaan. In beide gevallen gaat het om het
betrekken van mobiliteitsoverwegingen in de formulering van het ruimtelijk
(structuur)beleid. In de Verstedelijkingsnota deel d (regeringsbeslissing)
lijkt deze benadering te zijn overgenomen. Er wordt immers opgemerkt dat
de nota «wellicht beter een nota over spreiding, verstedelijking en de daar« zie noot 21, daarvan biz I L
" Advies over de Verstedelijkingsnota, deel il,
«"versteddiiWngsnota deel d, biz. 38.

mee samenhangende mobiliteit (had) kunnen heten»24. Op deze plaats
merkt de Raad op dat over de betekenisvan de mobiliteit in de Verstedelijkingsnota nu weliswaar meer duidelijkheid bestaat, maar dat deze verduide' W * * °P zichzelf enkele eerder door de Raad gesignaleerde manco's nog
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niet heeft weggenomen. Een «verkenning van tendenties» 25 in de samenhangen tussen mobiliteit en verstedelijking oftewel een analyse van de ontwikkeling van verkeer en vervoer en ruimtelijke structuur in onderlinge samenhang en daarmee van de structuurvormende krachten van het historisch gegroeide verkeers- en vervoersysteem, wordt nog steeds node gemist, in het bijzonder voor wat betreft zakelijk verkeer en goederenvervoer,
die in de analyses in de Verstedelijkingsnota helemaal niet zijn betrokken.
Als logisch complement van de benaderingswijze van mobiliteit in het kader van het ruimtelijk (structuur)beleid, zou de Raad de mobiliteit en met name de mobiliteitsvoorzieningen in het schema primair willen opvatten als
een uitvloeisel van het in eerste instantie als vaststaand te beschouwen
ruimtelijk (structuur)beleid, maar óók van het sociaal-economische en het
sociaal-culturele beleid. Als gevolg daarvan zijn produktie en attractie van
verplaatsingen (dus afgezien van distributie en vervoerswijzen) voor het
schema vrijwel als exogenen te beschouwen. Daarvan uitgaande dient het
schema primair een globale vertaling van de verschillende vormen van facetbeleid in verkeers- en vervoervoorzieningen te bevatten en voorts de
kwalitatieve aspecten van het sectorbeleid, die een voorwaarde zijn voor de
realisatie van vooral de kwalitatieve aspecten van het ruimtelijk structuurbeleid. Structuurvormende krachten van verkeers- en vervoervoorzieningen
verdienen in het kader van een structuurschema aandacht, voor zover deze
het bijkomend effect kunnnen zijn van inrichting en beheer van verkeers- en
vervoervoorzieningen. Het voorgaande wordt - zoals opgemerkt - als primair beleidsterrein van het schema opgevat. Dit betekent bij voorbeeld, dat
de pkb van het SVV in beginsel geen richtlijnen voor het ruimtelijk beleid
dient te bevatten. In tweede instantie - maar daarom niet van minder belang
- z o u een structuurschema echter aanleiding kunnen geven voor herformulering van het ruimtelijk (structuur)beleid, wanneer namelijk de sectorale
vertaling van het reeds eerder geformuleerde ruimtelijk beleid ongewenste
en niet voorziene ruimtelijke gevolgen heeft.

25

Advies over de Verstedelijkingsnota, blz. 24.
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III. De grondslag van het beleid

A. Probleembenadering
1. Beleid veronderstelt de noodzaak van handelen met het o o g op een gew e n s t e o n t w i k k e l i n g , die zonder dat handelen niet zal plaatsvinden. Bezonnen én effectief beleid zal m e n dan ook bij v o o r k e u r v o e r e n op basis van kennis van relevante o n t w i k k e l i n g e n , van de daarbij in de t o e k o m s t te v e r w a c h ten p r o b l e m e n en van de m o g e l i j k h e d e n o m er invloed o p uit te oefenen. Dit
betekent echter niet, dat beleidsmatig handelen zónder die kennis steeds o n v e r a n t w o o r d is. Handelend optreden kan juist die kennis opleveren d o o r bestudering van de wijze w a a r o p de s a m e n l e v i n g o p dat handelen reageert.
Het experimenteel handelen, w a a r o p g e d o e l d w o r d t , is een v o r m van praktijkonderzoek, die op t e r m i j n de noodzakelijke kennis kan v e r r u i m e n en tegelijkertijd v e r t r o u w e n kan w e k k e n dat de bereidheid t o t daadwerkelijk beleidsmatig handelen aanwezig is. Het werken met e x p e r i m e n t e n is echter
v o o r a l een strategie v o o r de beleidsontwikkeling. Inzicht in de structuurkenmerken van een toekomstige situatie kan er nauwelijks aan w o r d e n ontleend. Naarmate m e n meer in die s t r u c t u u r k e n m e r k e n is geïnteresseerd, zal
de behoefte aan de f o r m u l e r i n g van een b e l e i d s p r o g r a m m a en een analytische o n d e r b o u w i n g daarvan sterker zijn.
De Raad vat het schema op als een beleidsnota, w a a r m e e onder andere
w o r d t b e o o g d grondslagen te leveren v o o r het concrete beleid in de verkeers- en vervoersector en t o t v r o e g t i j d i g e ruimtelijke inpassing te k o m e n
van de daaruit v o o r t v l o e i e n d e w e r k e n . Dit vraagt o m een schets van beleid
en een gefaseerde vertaling naar r u i m t e v r a g e n d e w e r k e n , w a a r v o o r o p
g r o n d van het voorgaande een analytische o n d e r b o u w i n g niet g e m i s t kan
w o r d e n . In het vervolg van dit hoofdstuk gaat de Raad nader in o p aspecten
van deze o n d e r b o u w i n g . In het bijzonder w o r d t aandacht besteed aan plann i n g m e t h o d i s c h e aspecten v a n het schema, de analyse van de verkeers- en
v e r v o e r p r o b l e m a t i e k en de s a m e n h a n g e n tussen analyse en beleid, onder
dit laatste de project- en lokatiekeuzen begrepen. Het hoofdstuk w o r d t afgesloten m e t een paragraaf over onderzoek.
B. Planningmethodische aspecten van het schema
2. De p l a n n i n g m e t h o d i s c h e opzet van het schema lijkt in essentie als
v o l g t te zijn. Betrekkelijk los van elkaar w o r d t het verkeers- en vervoerstelsel
beschreven en w o r d e n doelstellingen g e f o r m u l e e r d . De confrontatie van die
t w e e (SVV, par. B.2 en B.3) levert een probleembeschrijving o p die v e r v o l gens rond twee centrale p r o b l e m e n - autogebruik en tekorten openbaar verv o e r " w o r d t gegroepeerd. Deze v o r m e n o p hun beurt het vertrekpunt voor
de beschrijving van de verschillende o n t w i k k e l i n g s r i c h t i n g e n , w a a r i n overigens meerdere basisvariabelen zijn g e h a n t e e r d : de zgn. grensalternatieven.
Naar de opvatting van de Raad spelen de doelstellingen (hoofddoelstelling plus richtlijnen) in deze opzet een rol, die andere b e s c h o u w i n g verdient.
Doelstellingen dienen naar de m e n i n g van de Raad de essentie van beleid
t o t uitdrukking te brengen en de interne consistentie en gelijkgerichtheid
van het beleid te v e r g r o t e n , óók op verschillende bestuursniveaus. Dit h o u d t
i n , dat doelstellingen zelf al een zekere (politieke) keuze m o e t e n i n h o u d e n ,
hetgeen vóóraf o m een analyse en interpretatie daarvan vraagt. In het schema lijkt deze opvatting niet g e h u l d i g d te w o r d e n . De hoofddoelstellingen en
de daaruit afgeleide richtlijnen zijn niet op herkenbare wijze gebaseerd op
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een analyse. Voor de herkomst ervan wordt verwezen naar het Meerjarenplan Personenvervoer 1976-1980, waarin inderdaad een vrijwel gelijkluidende doelstelling was opgenomen, maar op die plaats «is uitgegaan van de in
het in voorbereiding zijnde Structuurschema Verkeer en Vervoer als volgt
geformuleerde hoofddoelstelling
» (MPP, blz. 11). Bovendien kan bij de
thans opgenomen hoofddoelstelling en richtlijnen nauwelijks worden gesproken van een politieke keuze. De eerder gesignaleerde vaagheid en onafgewogenheid (zie par. II, 7) brengen dat op zichzelf al met zich mee, maar het
lijkt ook lang niet zeker dat de opstellers van het schema zelf met de doelstellingen al een beleidskeuze tot uitdrukking hebben willen brengen. In het
MPP wordt daarover opgemerkt dat de hoofddoelstelling een «afweging tussen de voordelen van het tegemoet komen aan de potentiële vraag naar verkeer en vervoer en de nadelen die ten gevolge daarvan elders optreden (vereist)» en verder dat deze afweging «dient plaats te vinden in de beleidsvorming» 26 , waarbij de indruk wordt gewekt, dat bij de formulering van doelstellingen nog geen beleidsvorming aan de orde is. In het schema zelf is de formulering weer iets anders en lijkt hoofdzakelijk bij de richtlijnen een zekere
onafgewogenheid onderkend te worden (SVV, 11), maar alles bijeen is de
gekozen methodiek toch weinig verhelderend en overtuigend. Wellicht moet
de gekozen opzet worden opgevat als blijk van een nog niet afgesloten discussie over de methodiek van structuurschema's. Het schema ademt nog
overwegend de zogenaamde methode van de Beleidsanalyse, waarbij vanaf
de top een doelstellingenhiërarchie wordt'ontwikkeld tot op een niveau van
concreetheid waarop het mogelijk is alternatieve programma's ter verwezenlijking van de doelen te ontwerpen. Daartegenover bevat het schema ook
elementen van een meer probleemgerichte benadering. Met name aan de
grensalternatieven is nadrukkelijk een probleemverkenning ten grondslag
gelegd. Ook deze is echter weer mede gebaseerd op de doelstellingen, omdat problemen zoals zodanig zijn onderkend op punten waar de beschreven
ontwikkeling van het verkeers- en vervoersysteem afwijkt van de doelstellingen.

26

MPP, biz i i

3. In zijn algemeenheid zou de Raad willen pleiten voor een opzet, waarbij
de analyse van het aan de orde zijnde maatschappelijk deelsysteem vóórop
wordt gesteld. Daarin dienen verschijnselen als problematisch te worden
gekwalificeerd, wanneer bepaalde bevolkingsgroepen of de samenleving als
geheel daarvan nadelen ondervindt. Men ontkomt er daarbij veelal niet aan
om normen en waarden te hanteren, die in (delen van) de samenleving te
onderkennen zijn en die niet door middel van analyse ontwikkeld kunnen
worden. Verkenning van levende normen en waarden zal dan ook niet gemist kunnen worden.
Gegeven de voor het betreffende beleidsterrein i.c. het verkeer en vervoer
relevante problemen zullen nu in het kader van beleidsontwikkeling en dus
ook in het kader van een structuurschema voor de oplossing daarvan prioriteiten moeten worden gesteld en keuzen worden gedaan, rekening houdend met beschikbare middelen en effecten van het gebruik daarvan. De essentie van dat beleid zal, zoals reeds gesteld, naar de mening van de Raad in
de doelstellingen tot uitdrukking moeten worden gebracht. Ze zijn dan ook
veeleer op te vatten als uitkomst van de analyses dan als een invoergegeven
daarvoor.
De Raad sluit niet uit dat de hier bepleite opzet beter aansluit bij de feitelijk
ter voorbereiding van het schema gevolgde werkwijze dan het schema in
zijn huidige vorm doet vermoeden. In elk geval bevatten de doelstellingen,
zoals beschreven in par. 5.3 van het schema, duidelijk elementen van overeenkomst met de in het voorafgaande genoemde normen en waarden van
de samenleving die nog niet nader tot onderlinge afweging zijn gebracht. De
kwalitatieve aspecten van de daarop volgende paragrafen van de pkb zouden voorts - zij het in bijgestelde vorm - de functie kunnen vervullen, die in
het voorafgaande aan de doelstellingen is toegedacht en in die hoedanigheid opname in de pkb blijven verdienen. De Raad ziet in beginsel dan ook
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goede mogelijkheden om in de definitieve versie van het Structuurschema
Verkeer en Vervoer te komen tot een inzichtelijker presentatie van het beleid.
Daarbij zou overwogen kunnen worden de thans in het schema als zodanig
opgenomen doelstellingen buiten de pkb te houden, omdat deze in die vorm
eigenlijk slechts een vóórfase kunnen zijn van de beleidsformulering, waarvoor de pkb primair bedoeld is.
4. Behalve langs analytische weg, in wetenschappelijke zin, kan men ook
tot consensus over de verkeers- en vervoerproblematiek komen langs de
weg van een brede maatschappelijke discussie. De pkb-procedure heeft onder andere die functie. In het kader daarvan wil de Raad zelf aan die problematiek enkele beschouwingen wijden. Zij vormen een stuk onderbouwing
van het navolgende hoofdstuk over het beleid en zijn dan ook slechts ten deIe een reactie op overeenkomstige delen van het schema.
C. De verkeers- en vervoersproblematiek
5. Verkeer en vervoer vormen de neerslag van mobiliteit van personen en
goederen, welke op zijn beurt een noodzakelijke voorwaarde is voor geografische differentiatie van menselijke activiteiten ten dienste van de kwaliteit
daarvan. De alomvattendheid van deze beschrijving duidt al op een nauwe
samenhang van mobiliteit met een veelheid van maatschappelijke verschijnselen, zoals de organisatie en daarmee de omvang en kwaliteit van de produktie, de organisatie en kwaliteit van de dienstverlening, de ruimtelijke
neerslag en daarmee de kwaliteit van wonen, recreëren, enzovoort, kortom
een veelheid van verschijningsvormen van menselijke activiteiten die gezamenlijk het totale cultuurpatroon bepalen. In zijn advies over de Verstedelijkingsnota27 heeft de Raad in het bijzonder gewezen op de nauwe samenhang van mobiliteit en verstedelijking. «Nabijheid en bereikbaarheid is een
wezenskenmerk van een stedelijke samenleving. Gaat dit verloren dan verliest de stad zijn bestaansrecht. Thans is sprake van ontstedelijking in de zin
van het teruglopen van de mate waarin mensen en functies dicht bij elkaar
zijn gesitueerd, maar ook in de zin van een relatieve verslechtering van de
onderlinge bereikbaarheid. De reistijden binnen de grotere stadsgewesten
nemen toe in vergelijking met de reistijden tussen de verschillende stadsgewesten» (advies over de Verstedelijkingsnota, blz. 24). Ook heeft de Raad in
het bijzonder gewezen op verplaatsingsmogelijkheden als welzijnsfactor. Op
deze plaats kan in aanvulling daarop gewezen worden op de essentiële betekenis van mobiliteit voor de mogelijkheden tot deelname aan bepaalde vormen van recreatie. Voorts wil de Raad er met nadruk op wijzen, dat mobiliteit van zowel personen als goederen van grote betekenis is voor de organisatie van de produktie van goederen en diensten. De daarin ver voortgeschreden specialisatie en arbeidsdeling is in hoge mate afhankelijk van mobiliteitsmogelijkheden. Hoe men het huidige produktiesysteem ook waardeert, het lijdt geen twijfel dat snelle en essentiële veranderingen in de bereikbaarheidssituatie om niet binnen korte tijd te realiseren veranderingen in
de structuur van de economie zouden vragen, met alle schadelijke gevolgen
van dien.

Tweede Kamer, zitting 1976-1977,13 754,
i, 7-8, par. 33 t/m 39.

Bij dit alles is de wijze waarop mobiliteit wordt gerealiseerd het meest beleidsrelevant. Niet het aantal verplaatsingen maar de wijze van verplaatsen
vormt een schaalbepalende factor voor de meest relevante activiteitspatronen. Bovendien is het optreden van effecten die noodzaken tot beperking
van de realisatie van mobiliteitsbehoeften, wederom sterk afhankelijk van de
wijze van verplaatsen. Terecht hebben deze effecten in het schema dan ook
de meeste aandacht gekregen, met als hoofdthema's de inmiddels overbekende bezwaren van een wijd verbreid en intensief gebruik van de auto en
het toenemende beslag van het openbaar vervoer op het overheidsbudget.
Deze thema's worden in het schema gezien als de centrale problemen van
overigens veel uitvoeriger beschreven complexen van problemen. Niettem j n z j j n a a n c j e z e g | O D a | e tweedeling, waarin negatieve aspecten van het
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verkeers- en vervoersysteem de nadruk hebben gekregen, gevaren verbonden. De tweedeling kan het zicht benemen op de structurele samenhang tussen beide probleemcomplexen. Bovendien kan hij aanleiding geven tot veronachtzaming van de positieve effecten van mobiliteit van welke modaliteit
dan ook. De Raad wil er ten slotte op wijzen, dat sommige bepaald ook essentiële problemen in deze tweedeling niet gevangen worden.
6. Tegen de achtergrond van het voorgaande wil de Raad op enkele onderwerpen nader ingaan.
De ontwikkeling c.q. groei van de mobiliteit van personen, uitgedrukt in
gemiddelde verplaatsingsafstand per persoon per jaar, vormt een belangrijk
gegeven in de verkeers- en vervoerplanning. Kennis van de drijvende krachten achter die ontwikkeling is een essentiële voorwaarde voor effectief beleid. Wanneer men in navolging van Hupkes28 aan mobiliteit de dimensies
aantal verplaatsingen, verplaatsingsafstand en verplaatsingstijd onderscheidt en daarbij bovendien opmerkt dat het aantal verplaatsingen en de
totale verplaatsingstijd betrekkelijk stabiele grootheden zijn, dan ligt de conclusie voor de hand, dat de totale verplaatsingsafstand vooral afhankelijk is
van de gemiddelde snelheid van gebruikte vervoermiddelen. Mede tegen
deze achtergrond rijzen twijfels over de effectiviteit van een beleid, dat zich
vrijwel uitsluitend richt op beperking van verplaatsingsafstanden door middel van een ruimtelijke ordening die herkomst- en bestemmingspunten dichter bij elkaar probeert te leggen. Zolang het voertuigkeuzegedrag verder
tendeert in de richting van voertuigen met een doorgaans hoge
gemiddelde reissnelheid, met name de auto, en het infrastructuurbeleid
daarop wordt toegesneden, zal het effect van de ruimtelijke ordening op de
groei van de verplaatsingsafstanden waarschijnlijk slechts beperkt kunnen
zijn. Niettegenstaande een onderlinge nabije situering van bij voorbeeld
woon- en werkgebieden zullen verplaatsingsafstanden verder kunnen toenemen door wijzigingen in de vervoerdistributie. Bij het bepalen van het verkeers- en vervoerbeleid zal naar de mening van de Raad derhalve rekenschap moeten worden gegeven van de instrumentele betekenis van de kwaliteit van verplaatsingswijzen voor het beleid tot beperking van (de groei
van) verplaatsingsafstanden. Dit neemt uiteraard niet weg dat tendenties tot
verdere groei van verplaatsingsafstanden ook worden gevoed door ontwikkelingen in de samenleving die zich als betrekkelijk autonoom voordoen dan
wel, waarvan de politieke evidentie zo groot lijkt, dat ze niet voor een op verandering gericht beleid vatbaar moeten worden geacht. Een aantal van deze
ontwikkelingen is door de Raad reeds beschreven in zijn advies over de Verstedelijkingsnota 29 , waarnaar kortheidshalve wordt verwezen. Deze voerden tot de conclusie dat niet dan met zeer krachtige instrumenten van een
structurele ombuiging van de mobiliteitsontwikkeling sprake zou kunnen
zijn, hoezeer de Raad een dergelijke ombuiging ook wenselijk achtte. Op deze plaats zou de Raad daaraan willen toevoegen dat een snelle ombuiging
van het totale verplaatsingsgedrag, voor zover zich dat zou toespitsen op beperking van de groei van verplaatsingsafstanden, vanwege de eerder (zie
par. 5) geschetste structurele achtergronden daarvan, tot grote problemen
zou leiden. Een dergelijke ombuiging zou dan ook redelijkerwijs slechts op
de lange termijn voorstelbaar zijn. Voor de korte en middellange termijn zou
dan gedacht kunnen worden aan verschuivingen in het voertuigkeuzegedrag, aanvankelijk uitgaande van bestaande tendenties in de mobiliteitsontwikkeling. Daarmee zou het zich op sommige plaatsen al manifesterende
(stedelijk) verval tot staan kunnen worden gebracht. Wanneer voor de hier
bedoelde verschuiving aan een versterking van de positie van het openbaar
vervoer wordt gedacht, verschaft men zich tevens - op termijn - een instrument tot beheerste ontwikkeling van de mobiliteit.

29
«Gasgeven of afremmen», dissertatie dr. G.
Hupkes, 1977.
M
Blz. 34 en 35.
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7. Een al wel in het schema gesignaleerd, maar naar de mening van de
Raad nog niet voldoende belicht aspect van mobiliteit, verdient bijzondere
aandacht. In het voorgaande was steeds sprake van mobiliteitsgemiddelden, daarmede de afwijkingen van gemiddelden veronachtzamend. Er dient
echter benadrukt te worden dat de groei van de mobiliteit eenzijdig tot stand
is gekomen door de spectaculaire groei van het autogebruik. Degenen die
niet over een auto kunnen beschikken, verkeren dan ook in een relatief nadelige positie, niet alleen omdat zij van de directe gevolgen van het autogebruik (milieu-aantasting, onveiligheid e.d.) vooral de nadelen zullen ervaren,
maar ook omdat de door toenemend autogebruik mogelijk gemaakte voortgaande schaalvergroting voor deze groep een reële verslechtering van de
bereikbaarheid van allerlei voorzieningen met zich mee heeft gebracht. Deze
groep van de zogenaamde vervoersarmen is blijkens het schema (SVV, 122)
groot en zal dat naar de mening van de Raad ook in de toekomst blijven 30 ,
zelfs wanneer vrijwel alle huishoudens een auto zullen hebben. Hetantwoord op dit probleem zal gezocht moeten worden in relatieve vergroting
van de mobiliteitsmogelijkheden van deze vervoersarmen, hetgeen vooral
in verbetering van het openbaar vervoer gezocht zal moeten worden en/of
het afremmen of zelfs ombuigen van de schaalvergrotende tendenties. Voor
dit laatste lijkt beperking van de gebruiksmogelijkheden van de auto onmisbaar.

30
Aanwijzingen voor deze verwachting zijn o.a.
te vinden in: «mobiel en niet-mobiel; een verkenning van de sociale betekenis van ons vervoer» door drs. E. de Boer in de studie «Stedelijk verkeer en vervoer langs nieuwe banen».
Stichting Toekomstbeeld der Techniek, 1976.
31
Brief van de Minister van Economische Zaken aan de Tweede Kamer, zitting 1977,13 122,
nr. 21.
32
Hiervoor kan o.a. verwezen worden naar
«Energiebesparing» van de Stichting Toekomstbeeld der Techniek, 1975, blz. 185 en 186.

8. De sinds vooral de energiecrisis van 1972/1973 sterk toegenomen aandacht voor de energieproblematiek is ook voor de ontwikkeling van een beleidsvisie voor verkeer en vervoer van belang. In het schema wordt de energie- en grondstoffenproblematiek op verschillende plaatsen in de beschouwingen betrokken. In de richtlijnen wordt de wenselijkheid van een efficiënter energie- en grondstoffengebruik in het verkeer en vervoer vermeld (SVV,
85). Mede op grond daarvan wordt in het schema een ontwikkeling van het
verkeers- en vervoersysteem volgens grensalternatief I bezwaarlijk geacht
(SVV, 193). Niettemin heeft de energieproblematiek op de uiteindelijke concretisering van het verkeers- en vervoerbeleid slechts geringe invloed gehad. In het schema wordt dit als volgt toegelicht: «De ontwikkeling van de
grondstoffenmarkt, vooral die van energie, zal niet nalaten zijn stempel te
drukken op de ontwikkeling van het verkeer en het vervoer. Voorshands lijken de onzekerheden over beschikbare hoeveelheden aan grondstoffen voor
vloeibare brandstof nog groot en het zicht op alternatieve brandstoffen voor
de automotor nog onvoldoende om deze aspecten nu reeds in het verkeersen vervoerbeleid te betrekken. Zodra ter zake meer duidelijkheid voor de toekomst wordt verkregen zal het verkeers- en vervoerbeleid hierop inhaken»
(SVV, 179). Het komt de Raad voor dat het schema hier een zwakke plek
heeft. Hoe anders moet het citaat worden opgevat dan als het continueren
van een op toenemend energieverbruik aankoersende ontwikkeling, alléén
omdat over de ernst van toekomstige energieproblemen niet volledige zekerheid bestaat. Deze benadering is teleurstellend, niet alleen vanwege het
contrast met recente uitspraken van de Minister van Economische Zaken
met betrekking tot besparingsbeleid 31 , maar ook omdat over het feit dat
energieproblemen zijn te verwachten nauwelijks verschil van opvatting lijkt
te Destaan. Devervoersector, meteen aandeel van 10% in het totale energieverbruik en - veel belangrijker - een aandeel van 25 a 30% in het totale Nederlandse aardolieverbruik, zal ongetwijfeld in de gevolgen van die energieproblemen moeten delen. Afhankelijk van de toekomstige energiesituatie zal
daarbij gedacht moeten worden aan zowel vermindering van (de groei van)
de mobiliteit als aan verschuiving naar minder energievragende vervoerswijzen, naast uiteraard verbeteringen in de voertuigtechniek 32 , die evenwel
in het kader van het schema minder relevant lijken.
De energieproblematiek raakt overigens niet alleen de mondiale grondstoffenschaarste maar heeft ook internationale aspecten. Naarmate op de
aardgasvoorraad wordt ingeteerd, zal Nederland voor zijn energietoevoer
steeds meer op het buitenland aangewezen raken. De versterking van de af-
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hankelijkheid van het buitenland, met name voor wat betreft de toevoer van
motorbrandstoffen, heeft belangrijke politiek-strategische nadelen. Het verkeers- en vervoersysteem en daarmee de samenleving als geheel wordt er
zeer kwetsbaar door. Deze kwetsbaarheid kan slechts in beperkte mate worden verminderd door diversificatie van grondstoffen en - met name voor het
wegverkeerssysteem een factor van grotere betekenis - spreiding van herkomst van grondstoffen. Een ander gevolg van toenemende energie-importen, namelijk problemen met het in evenwicht houden van de betalingsbalans, zal hierdoor overigens niet wezenlijk in betekenis afnemen.
9. Betalingsbalansproblemen worden ook aangewakkerd door verdere
uitbouw van het autosysteem, met name de groei van het autobezit. Aangenomen moet worden, dat het huidige betrekkelijk geringe aandeel van de
Nederlandse industrie in de produktie van met name personenauto's van
structurele aard is. Mede daardoor zijn niet slechts aan autogebruik maar
ook aan autobezit belangrijke nadelen verbonden. Dit geldt te meer, omdat
autobezit op zichzelf reeds leidt tot een ruimtebehoefte voor stallen en parkeren, waaraan afhankelijk van tijd en plaats eveneens grote bezwaren verbonden kunnen zijn. De Raad onderkent in het schema dan ook onvoldoende
aandacht voor de aan autobezit verbonden nadelen.
10. Ondanks de vele in voorafgaande overwegingen besloten liggende
bezwaren tegen bezit en gebruik van de auto op grote schaal, wil de Raad
uitdrukkelijk de erkenning uitspreken van de grote betekenis van het wegverkeer voor onze nationale economie - direct en indirect - alsmede van de
relatief grote gebruiksvoordelen van met name de personenauto. In dit verband heeft de Raad reeds in zijn advies over de Verstedelijkingsnota 33 opgemerkt dat «de perceptie van de verplaatsingsvrijheid
dank zij de toegenomen automobiliteit waarschijnlijk bij zeer velen toch wel (is) toegenomen
en (dat) het algehele welvaartspeil - belangrijke factor bij het totale welzijn niet kan worden losgezien van de grotere mobiliteit». De Raad wil daar nog
aan toevoegen dat juist voor bepaalde categorieën vervoersarmen (sommige bejaarden, gehandicapten, e.d.) de auto een zeer gewenste mobiliteitsvergroting heeft mogelijk gemaakt. Voorts zij opgemerkt dat de zogenaamde
vervoersarmen in huishoudens met een auto, het gebruik daarvan in de gezinssfeer ongetwijfeld doorgaans zeer positief waarderen. Ten slotte wil de
Raad erop wijzen dat de auto - ook in de privésfeer - vaak een functie vervult
in het vervoer van (gebruiks)goederen die redelijkerwijs niet op andere wijze
vervoerd kunnen worden, al zouden hiervoor veelvuldiger bodediensten
kunnen worden ingeschakeld.

____
•» Biz. 25.

11. Het openbaar vervoer, desondanks een belangrijk potentieel alternatief voor tal van verplaatsingen, krijgt in de analyses in het schema ruime
aandacht. Het beeld dat de analyses oproepen is echter niet opwekkend. In
grote lijnen vertoont het beeld een meer of minder grote stijging van de vervoerprestatie, waartegenover in het algemeen een geringer aantal reizen
staat en dat alles bij sterk stijgende exploitatietekorten. Nuanceringen van
dit beeld moeten worden aangebracht voor wat betreft het gebruik van de
spoorwegen en het stedelijk openbaar vervoer. Het gebruik van de spoorwegen, uitgedrukt in reizigerskilometers, neemt enigszins toe onder invloed
van toename van de gemiddelde verplaatsingsafstand. Het gebruik van stedelijk openbaar vervoer uitgedrukt in reizigersaantallen vertoont hier en
daar ook enige groei (bijvoorbeeld Amsterdam en Utrecht). Echter alleen in
Amsterdam was die groei sterker dan de toename van de vervoerprestatie.
De Raad zou bij deze situatieschets enkele kanttekeningen willen plaatsen.
Het valt op dat juist bij het openbaar vervoer zoveel aandacht aan de kostenkant wordt gegeven. Ook al door een op beperking van het beslag op overheidsmiddelen gericht element van de hoofddoelstelling wordt naar de mening van de Raad al te zeer de indruk gewekt, dat beperking van overheidsuitgaven ten behoeve van het openbaar vervoer de hoogste prioriteit heeft.
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De nadruk op dit aspect van openbaar vervoer doet te meer onevenwichtig
aan, omdat niet eenzelfde aandacht op vergelijkbare plaatsen aan het particuliere vervoer wordt gegeven. Illustratief daarvoor zijn de beschouwingen
in paragraaf A.5. Op plaatsen waar ook aandacht is voor de kostenkant van
met name het autoverkeer - zoals in par. A.6.8 - ontbreken juist bij dat autoverkeer indirecte kosten die het beeld onvolledig maken. De Raad heeft de
indruk dat dit probleem in breder kring wordt onderkend, zoals ook blijkt uit
de in gang gezette werkzaamheden om te komen tot een integrale verkeersen vervoerrekening, maar dit zou niettemin een onvoldoende rol kunnen
spelen bij de beoordeling van de thans gepresenteerde cijfers. Daarbij acht
de Raad grote nadruk op het beslag op overheidsmiddelen weliswaar voor
de korte termijn begrijpelijk, maar voor de lange termijn niet houdbaar. Als
grondslag van een structuurschema is een fundamentele beschouwing en
analyse van i.c. de verkeers- en vervoersector noodzakelijk die vraagt om
een zo breed mogelijke benadering van kosten en baten. Vooralsnog heeft
de Raad de indruk dat een dergelijke benadering een aanmerkelijk positiever
beeld van openbaar vervoer zou opleveren. Dat zou aansluiten bij het feit,
dat in de huidige beleidspraktijk bijdragen in de exploitatie van het openbaar
vervoer volkomen geaccepteerd zijn. Daaruit spreekt impliciet de erkenning
dat een bedrijfseconomische benadering, sprekend uit het begrip «tekorten
van het openbaar vervoer», niet langer bruikbaar is en dat openbaar vervoer
moet worden opgevat als beleidsinstrument, waarmee maatschappelijke
doelen kunnen en moeten worden nagestreefd.

* zie Maandschrift CBS, december 1977.

Bij het in het begin van deze paragraaf geschetste beeld van het openbaar
vervoer zou de Raad voorts willen opmerken, dat het is gebaseerd op cijferreeksen die lopen tot 1973. In het schema zelf wordt geconstateerd, dat juist
in 1973 als gevolg van de oliecrisis een breuk in de ontwikkeling is ontstaan,
ten gunste van het gebruik van het openbaar vervoer. In het schema wordt
de verwachting uitgesproken, dat deze opleving weer zal afebben (SVV,
140). De Raad merkt echter op, dat met name in de steden van een dergelijk
afebben geen sprake is 34 . Integendeel, mede als gevolg van toenemende beperkingen die aan autogebruik in de steden worden gesteld, valt sinds enkele jaren een regelmatige groei van het gebruik van openbaar vervoer in de
steden waar te nemen. Deze tendens schept voor het beleid mogelijkheden,
die thans in het schema naar de mening van de Raad onvoldoende worden
onderkend.
Bij het van het stedelijk openbaar vervoer geschetste beeld zou de Raad
willen opmerken, dat van de werkelijke vervoerprestatie en het reële gebruik
in die zin een vertekend beeld is gegeven, dat voorbij is gegaan aan het aantal zitplaatsen per voertuig respectievelijk de lengten van gemaakte reizen.
Het aantal zitplaatsen is de afgelopen jaren afgenomen, de lengte van de
verplaatsingen daarentegen toegenomen. Belangrijker is echter dat het
openbaar vervoer in steden gemiddeld zodanig lage snelheden haalt, dat het
daardoor ongetwijfeld bij toenemende afstanden in het verplaatsingspatroon een toenemend nadelige concurrentiepositie heeft ingenomen.
Belangrijk gemis in de analyses zijn naar de mening van de Raad dan ook gegevens over de relatieve aantrekkelijkheid van openbaar vervoer, afhankelijk
van de mate waarin vlotte doorstroming van het openbaar vervoer is verzekerd en rekening houdend met de toegankelijkheid (kwaliteit van de doorstroming; parkeerfaciliteiten) van stedelijke centra voor autoverkeer. Het
succes van de Amsterdamse tramlijn 1 en van de vrije busbaan Krimpen/Capelle-Rotterdam geeft een aanwijzing van het belang van deze factor.
In zijn kanttekeningen bij de analyses met betrekking tot het openbaar vervoer wil de Raad ten slotte wijzen op de noodzakelijke maar in het schema
onvoldoende gebleken aandacht voor de kwaliteit van het vóór- en na-transport. Dit is naar de mening van de Raad een factor van grote betekenis, die in
hoge mate bepalend is voor de aantrekkelijkheid van openbaar vervoer als
totaliteit. Daarin komen immers - vooral bij middellange en lange reisafstanden - nu eenmaal onvermijdelijk relatief veel gebroken reizen voor. De Raad
vraagt zich bij voorbeeld af of het effect van de in het begin van de 70-er ja-
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ren doorgevoerde belangrijke kwaliteitsverbetering in het railvervoer en met
name het intercityvervoer niet juist door achterblijvende aanpassing van
stedelijk openbaar vervoer en streekvervoer te beperkt is gebleven.
12. Een vervoercategorie die in de analyses eveneens bijzonder aandacht
verdient is die van goederenvervoer. De Commissie Verkeer en Vervoer van
de Raad heeft over de samenhang daarvan met de ruimtelijke ordening, in
het bijzonder de geografie van produktie en consumptie, uitvoerig gerapporteerd 35 . De daarin voorkomende «schets van relevante problemen» kan voor
een deel ook van betekenis worden geacht voor de ontwikkeling van verkeers- en vervoerbeleid. Er is onder andere gewezen op de bezwaren van
toenemende stagnatie van het wegvervoer, vooral in en om de grote stadsgewesten. Voorts zijn knelpunten gesignaleerd in de planning en beleidsvorming, vooral op lokaal niveau, waar immers het beleid vaak zijn meest concrete uitwerking krijgt. In voornoemde nota is met name gewezen op het
probleem dat de «medebepalende invloed van ruimtelijke ordening op ontwikkelingen in en de beleidsruimte met betrekking tot het goederenvervoer
doorgaans onvoldoende gekend (wordt), omdat voor de bestaande
zowel als voor de toekomstige situatie het ruimtelijk systeem veelal onvoldoende geanalyseerd wordt op voor het goederenvervoer relevante elementen, die tezamen met karakteristieken van het goederenvervoer in concrete
goederenvervoerstromen "Onderscheiden naar de verschillende modaliteiten - vertaalbaar zijn». Daarnaast kan op deze plaats als probleem worden
gesignaleerd, dat het besef van gevolgen van beleid voor goederenvervoer
en zakelijk verkeer nog te vaak ontbreekt.
Eerder genoemde nota van de Commissie Verkeer en Vervoer signaleert
nog verschillende andere knelpunten, die veelal verband houden met de beperkte kennis van de economische geografie en de geringe neiging om daar
beleidsmatig op in te spelen. Dit is primair een belangrijke witte plek in het
ruimtelijk beleid. Op deze plaats wil de Raad daarom volstaan met verwijzing naar de te dien aanzien in eerder genoemde nota opgenomen beschouwingen.

35
«Nota over geïntegreerde beschouwing van
goederenvervoer en ruimtelijke ordening», uitgebracht door de Raad van advies voor de
ruimtelijke ordening, september 1976.

13. De projecten vormen een belangrijk, zo niet het belangrijkste onderdeel van de pkb. De Raad vat ook deze op als beleidsmatig antwoord op problemen, zij het met enige marges vanwege onzekerheden omtrent de mate
waarin die problemen zich zullen voordoen. Het structuurschema stelt hierover: «Aanleg van nieuwe verbindingen of uitbreiding van bestaande
wegen van het net gescheiden op basis van het gestelde in de hoofddoelstelling van het verkeers- en vervoerbeleid. Dat betekent dat een zorgvuldige
afweging plaatsvindt van de behoefte aan capaciteit en kwaliteit, en de te
verwachten voor- en nadelen» (SVV, 37-38). Op grond van zijn in hoofdstuk
II van dit advies gegeven opvatting over de betekenis van het structuurschema, meent de Raad dat de project- en lokatiekeuzen in het schema vanuit
een eerste afweging in vorenbedoelde zin gemotiveerd moeten worden. Een
dergelijke onderbouwing van de project- en lokatiekeuzen wordt naar de
mening van de Raad in het schema onvoldoende gegeven. Aan de behoefte
aan wegcapaciteit wordt wel enige aandacht besteed, maar de vervoerwetenschappelijke benadering daarvan is slechts beperkt inzichtelijk. In navolgende beschouwingen over de verkenningen komt de Raad hierop terug. Op
het punt van voor- en nadelen bevat bijlage C een inventarisatie van bezwaren van projecten voor een zestal aspecten. Deze inventarisatie is echter zeer
globaal en heeft bij de formulering van de pkb geen duidelijke functie gehad.
De Raad vraagt zich af of deze inventarisatie bij de verdere planvorming een
rol zal spelen en zo ja, welke. Met name vraagt de Raad zich af of uit het
schema (zie SVV, onderaan par. C, 1, blz. 193) moet worden begrepen, dat de
inventarisatie van bezwaren slechts bij de vraag óf een bepaalde verbinding
wel gewenst is, wordt betrokken voor zover het om verbindingen in de tweede fase gaat. Ten slotte bevat met name par. 3.6.3 ten aanzien van een aantal
wegen enkele overwegingen. Het is echter onduidelijk hoe deze en andere in
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het schema opgenomen informatie gehanteerd is voor de selectie en fasering van de projecten.
Alles bijeen is de indruk ontstaan dat de opstellers van het schema geen
systematische benadering van het project- en lokatiekeuzen voor ogen
stond dan wel bij een aanzet daartoe op onoverkomelijke problemen zijn gestuit. Er mag dan ook, naar het de Raad voorkomt, worden aangenomen dat
langs nogal pragmatische weg bij voorbeeld het hoofdwegennet is ontwikkeld, uitgaande van i.c. het Rijkswegenplan 1968 en rekening houdend met
de sindsdien her en der opgedane ervaringen. Het wellicht grootste bezwaar
dat men tegen het schema dan ook kan hebben is, dat niet is duidelijk gemaakt waarom de gepresenteerde werken naar de opvatting van de regering
het beste antwoord zijn op actuele en potentiële infrastructurele knelpunten
en welke alternatieven daarbij zijn overwogen, alternatieven qua vervoerwijze zowel als alternatieve werken voor een bepaalde modaliteit. Daarmee zijn
deze werken slecht bespreekbaar geworden; men is gedwongen tot eenzelfde pragmatisme. De structuur van de netten en de erachter liggende filosofieën, reden om niet slechts tracéprocedures e.d. voor afzonderlijke projecten te houden, zijn in het schema nauwelijks herkenbaar. Het schema biedt
slechts het infrastructurele antwoord op problemen, zonder deze laatste inzichtelijk te maken. Dit leidt ertoe dat men vanuit zijn eigen probleemperceptie tot (andere) antwoorden komt, zonder dat een mogelijkheid tot bezinning
op de problematiek ontstaat. In hoofdstuk I (par. 9) is er reeds op gewezen
dat een groot deel van de inspraak hiervan de neerslag is.
D. De verkenningen
14. Het analyseren van de verkeers- en vervoerproblematiek heeft uiteraard verkennende waarde, met het oog op in de toekomst te voeren beleid.
In die zin bevatten voorgaande paragrafen ook elementen van een beleidsverkenning. Op enkele als zodanig gepresenteerde onderdelen van de bijlagen van het schema, te weten de verkenning van de manoeuvreerruimte
voor het beleid in de toekomst, de grensalternatieven en enkele kwantificeringen wil de Raad nog nader ingaan.
15. Opvallend element in de verkenningen vormt de beschrijving van de
grensalternatieven. Wellicht in contrast met navolgende kritische beschouwingen merkt de Raad nadrukkelijk op de hieruit sprekende bereidheid tot
samenhangend toekomst-denken zeer te waarderen. Nochtans kan over de
achterliggende filosofie van deze in hoofdzaak verbale beeldvorming over
alternatieve ontwikkelingsmogelijkheden misverstand zijn ontstaan. Mede
door de daarvoor gekozen term «grensalternatieven», die de grenzen van de
beleidsruimte moeten aftasten en waarbinnen de best aan de doelstellingen
beantwoordende ontwikkeling gekozen moet worden, ontstaat enige gelijkenis met de mathematische denkwijze van de operationele analyse (bij voorbeeld het lineair programmeren): het optimaliseren van de doelstelling(sfunctie) binnen de grenzen van de nevenvoorwaarden. Deze nevenvoorwaarden staan naast de doelstelling(sfunctie) en vloeien daar niet uit voort.
Als afbakening van beleidsruimte duiden de nevenvoorwaarden op uitersten, die met een daarop gerichte inzet van beleidsinstrumenten nog juist
bereikt zouden kunnen worden. Het is evenwel de vraag in hoeverre deze
denktrant inderdaad en consequent in het schema is gevolgd. In het schema
worden drie grensalternatieven geconstrueerd op basis van twee hoofdproblemen (autogebruik, tekorten openbaar vervoer). Daarmee wordt bovendien beurtelings de nadruk gelegd op verschillende van de hoofddoelstelling afgeleide richtlijnen.
De Raad acht het illustratief voor de geringe zeggingskracht van de hoofddoelstelling, dat hieruit grensalternatieven voortvloeien die gekarakteriseerd worden door bij voorbeeld «een Los Angeles-achtige situatie» (SVV,
183, autogrensalternatief) én «betrekkelijk veel kleinere stadsgewesten die
de «fietsmaat» niette boven gaan» (SVV, 189, mobiliteit-beperkend grensal-
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ternatief) en waarmee desondanks, zij het op verschillende wijze, aan de
hoofddoelstelling zou kunnen worden voldaan! (zie SVV, 179). Afgezien van
deze beleidsmatig weinig geloofwaardige benadering, valt in ieder geval op
dat de waaier van alternatieven is bepaald door de «ruimte» in de doelstelling en niet door de stuurbaarheid van de verschillende variabelen van het
verkeers- en vervoersysteem, rekening houdend met beschikbaar of te verwerven instrumentarium. Daarmee is de planningmethodische achtergrond
van de grensalternatieven naar de mening van de Raad helaas nogal onduidelijk geworden. Mét de opstellers van het schema, maar vanuit een andere
overweging, komt de Raad dan ook tot de conclusie, dat de geschetste toekomstbeelden «elk op zich niet voor het beleid te hanteren» zijn (SVV, 179).
16. Afgezien van deze planningmethodische kanttekeningen zou de Raad
nog kritische opmerkingen willen maken over enkele kwalitatieve en kwantitatieve aspecten van de grensalternatieven.
De grensalternatieven hebben vooral kleur gekregen door hun verbale uitwerking. De Raad vraagt zich af waarom daarvoor niet expliciet aansluiting
is gezocht bij de reeds in de Verstedelijkingsnota opgenomen verkenningen,
die in verschillende opzichten grote overeenkomst lijken te vertonen. Voorts
kan de vraag worden gesteld waarom bij de beschrijving van de grensalternatieven niet reeds op voorhand beleidsmatig bepaalde grenzen in acht zijn
genomen, bij voorbeeld het reeds vastgestelde verstedelijkingsbeleid. Hoe
zinvol is het om een alternatief te schetsen dat leidt tot voortgaande «verslechtering van het leefklimaat in de steden», «sterke suburbane spreiding
van woon- en arbeidsplaatsen», «aantasting van nu nog open gebieden» en
het vrijelijk laten gedijen van weidewinkels (SVV, 183)? Deze uitstapjes buiten de beleidsrealiteit en de vele sterk kleurende kwalificaties van de verschillende grensalternatieven hebben daarvan naar de mening van de Raad
ongetwijfeld ongewild, karikaturen van toekomstontwikkelingen gemaakt.

36
Dit cijfer komt als zodanig niet in het schema
voor, maar is het resultaat van vermenigvuldiging van autobezit (5,77 min.) en gemiddeld
jaarkilometrage (13 500 km).

De geloofwaardigheid van de grensalternatieven wordt echter wellicht
nog het meest aangetast door de daarin voorkomende kwantitatieve elementen. Zo is er een opvallend gering verschil tussen de ten aanzien van het
autobezit veronderstelde uitersten. De bovengrens (6 miljoen) lijkt erg laag
voor een op de auto gerichte samenleving (slechts 20% tweede auto's), zeker wanneer men kijkt naar situaties elders in de wereld (600 auto's per 1000
inwoners theoretisch denkbaar, hetgeen in Nederland in 2000 afhankelijk
van het inwonertal tot meer dan 8 miljoen auto's zou leiden). Daarentegen
vraagt men zich af of stadsgewesten met fietsafmetingen wel tot 5 miljoen
auto's in 2000 zullen leiden. Wat betreft de cijfers voor de gemiddelde autokilometrage is het opvallend dat in alle grensalternatieven een kilometrage
wordt verondersteld van minstens 15 000 km per jaar (SVV, 181). Het is reeds
onduidelijk waarom men in het gekozen beleid deze «grens» meent te kunnen overschrijden door uit te komen op 13 500 km per jaar (SVV, 198), maar
bovendien is daarmee bij de grensalternatieven kennelijk een autogebruik
verondersteld dat minstens zo groot is als de in de NEI-studie van 1972 aangenomen waarde in 2000. Vrijwel algemeen worden thans de aannamen in
die studie voor wat betreft het autogebruik aan de hoge kant geacht. Een nadere toelichting van de in het schema gehanteerde cijfers is dan ook wenselijk. Een laatste voorbeeld betreft de in het openbaar vervoer grensalternatief gedane uitspraak, dat «het huidige net van autosnelwegen... in het algemeen (zal) voldoen» (SVV, 185). Ervan uitgaande dat het in het schema gepresenteerde hoofdwegennet en de daarin opgenomen autosnelwegen als
een aanzienlijke uitbreiding van het huidige net van autosnelwegen mag
worden opgevat, dringt de vraag zich op hoe een en ander te rijmen valt met
het feit dat de totale autokilometrage per jaar in het openbaar vervoer grensalternatief vrijwel gelijk is aan die in de uitgangspunten voor het hoofdwegennet (respectievelijk 70 en 78 mld. 36 autokilometers).
Alles bijeen acht de Raad de praktische waarde van de grensalternatieven
in hun huidige vorm gering. Daartoe draagt ook bij het feit dat tal van wezenlijke consequenties van de verschillende ontwikkelingsrichtingen nauwelijks
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zichtbaar zijn gemaakt. De Raad denkt dan in het bijzonder aan de financiële
lasten voor overheid en burgers, energieverbruik, milieuverontreiniging,
ruimtebeslag, e.d. In het bijzonder wil de Raad ook de consequenties van de
verschillende ontwikkelingsrichtingen voor goederenvervoer en zakelijk verkeer noemen en via deze, de consequenties voor de economische ontwikkeling. Evenals de beleidshoofdstukken vertonen de beleidsverkenningen te
eenzijdig aandacht voor personenvervoer.
17. De onderbouwing van de in het schema opgenomen infrastructurele
werken vormt een laatste onderdeel van de verkenningen, waarop de Raad
nog afzonderlijk wil ingaan. De informatie daarover is in het schema summier. Slechts in grote lijnen is de gevolgde werkwijze geschetst (SVV, bijlage
bij B.9). Daarnaast zijn enkele kwantitatieve uitgangspunten vermeld (SVV,
B.9 met bijlage). Hierbij doet zich al onmiddellijk het probleem voor dat de
geschetste werkwijze niet aansluit op de gegeven uitgangspunten. De werkwijze wordt gepresenteerd als een verbeterde versie van het NEI-model, dat
naar zijn aard analytisch is, dat wil zeggen opgebouwd vanuit produktie en
attractie van verplaatsingen, via modal-split en distributie naar toedeling
aan verbindingen. De als zodanig gepresenteerde «uitgangspunten voor de
berekeningen» (SVV, 194) passen daarentegen voor een deel (o.a. de autokilometrage per werkdag) beter in een werkwijze met groeifactoren, zoals toegepast in het Meerjarenplan Personenvervoer. Ook op andere punten blijft
men in het ongewisse over de feitelijke werkwijze bij de ontwikkeling van infrastructuren. Aanleiding daarvoor vormen een bij voorbeeld bij het openbaar vervoer te constateren tegenstelling tussen uitgangspunten (SVV, 194:
passagiersaanbod over het algemeen gelijkblijvend) en methode van raming van vervoeromvang (SVV, 196: vervoeromvang met behulp van elasticiteiten bepaald) en voorts ontbrekende gegevens over de modellen. Welke
verkeersgebieden zijn gehanteerd? Welke aannamen ten aanzien van bevolking en werkgelegenheid daarvoor? (Opm.: de Verstedelijkingsnota geeft
hierop maar zeer ten dele een antwoord). Welke distributie is verondersteld
e n - m e e r algemeen - welke variabelen zijn in de verschillende modellen gehanteerd? In hoeverre is vervoergedrag regionaal gedifferentieerd? Welke
modal-split is waar verondersteld? Welke capaciteitsbijdrage is van wegen
van lagere orde aangenomen en met welke wegen is daarbij gerekend? Zijn
verkeersintensiteiten op andere dan het gehanteerde «aannemelijk» hoofdwegennet berekend en tot welke resultaten hebben deze eventueel geleid?
In hoeverre sluit het net aan op ontwikkelingen in het buitenland? Deze en
nog vele andere denkbare vragen vinden in het schema geen antwoord. De
Raad vindt dat een ernstige tekortkoming, omdat ook daarmee weer een
kans is gemist de voorgestelde netten enigszins bespreekbaar te maken. De
Raad meent dat de wetenschappelijke grondslagen van beleid op controleerbare wijze gepresenteerd dienen te worden. Door publikatie van een studierapport zou belasting van het schema zelf daarmee voorkomen kunnen
worden.
Afgezien van deze methodische aspecten verdienen ook enkele meer inhoudelijke aspecten aandacht. Het valt dan allereerst op dat openbaar vervoer en autoverkeer (om nog maar te zwijgen over andere modaliteiten) gedesintegreerd benaderd zijn. Met alle begrip voor de vervoerwetenschappelijke problemen, zo niet in de sfeer van modellen dan wel in die van de statistiek, constateert de Raad dit toch met teleurstelling. Voorts haalt de Raad
met instemming aan dat «ondanks de technische verbeteringen van het
NEI-model en de gewijzigde invoer.... de beperkingen, die inherent zijn aan
de huidige generatie van verkeers- en vervoermodellen
(zijn) gebleven»
(SVV, 196). Daaraan kan wat de Raad betreft overigens worden toegevoegd,
dat men zich niet moet blind staren op verdere perfectionering van verkeersprognoses en zijn verwachtingen daaromtrent niet te hoog moet stemmen.
Zéker zodra beleidsmatige elementen van structurele aard in de prognoses
moeten worden ingebracht, kan aan de vervoerwetenschap voorlopig nauwelijks inzicht worden ontleend in de effecten voor ruimtelijke structuur en
het functioneren van het verkeers- en vervoersysteem.
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Naar de mening van de Raad kan dan ook - mede tegen de achtergrond
van de vraagpunten van methodische aard - aan de berekening niet anders
dan een zeer globale indruk worden ontleend, wat betreft de onder bepaalde
aannamen te verwachten verkeersstromen en de daarvoor benodigde infrastructuur. In de uiteindelijke beleidsformulering mist de Raad deze erkenning te zeer. De uitspraak dat «slechts globale uitspraken (kunnen) worden
gedaan voor het verkeer rond de grote steden» (SW, 196), mede omdat nog
onzeker is «in welke mate beperking van het autogebruik in de steden zal
doorwerken in de verkeersintensiteiten op het interlokale wegennet» (SVV,
194) had in de pkb naar de mening van de Raad moeten leiden tot geringere
rechtsgevolgen van betreffende infrastructurele werken.
Concluderend meent de Raad uitte moeten gaan van zeer beperkte mogelijkheden om vele van de in het schema opgenomen projecten verkeerskundig hard te maken. Met het oog op ruimtelijke reserveringen zou men dan
van ruim bemeten infrastructuur (maar dan ook voor openbaar vervoer)
kunnen uitgaan, mits andere sectoren daardoor niet onevenredig in hun ontwikkeling worden belemmerd. Gegeven deze beperking in de onderbouw
van projecten, zou het schema, zoals reeds betoogd in hoofdstuk II, zich
vooral moeten richten op andere ruimtelijke kenmerken van de infrastructuur, zoals maaswijdte, netvorm, aard van «aan te haken» gebieden, enz. en
voorts op de rechtsgevolgen van de verschillende onderdelen van de op
zichzelf te ruim bemeten infrastructuur. Zoals gezegd dient daarbij te gelden,
dat de mate waarin thans met bepaalde werken rekening wordt gehouden
groter moet zijn, naarmate de toekomstige behoefte daaraan waarschijnlijker is. Op de in te schatten behoefte zal de wenselijkheid van een bepaalde
ontwikkeling mede van invloed moeten zijn.
Wat betreft het openbaar vervoer zou de Raad willen opmerken, dat de
elasticiteiten uit de periode 1950-1970 niet zonder meer op de toekomst kunnen worden toegepast, omdat deze een vervoerwijzekeuzegedrag weerspiegelen uit een periode waarin het autoverkeer zich zonder noemenswaardige
belemmeringen kon ontwikkelen. Zeker op het (middel)lange afstandsverkeer moet - zoals ook al uit tal van relaties is gebleken - het openbaar (rail)vervoer een reëel alternatief worden geacht, óók voor veel automobilisten.
Bij groei van de totale mobiliteit, die ook de Raad in zekere mate reëel acht,
moet dan toch ook in het openbaar vervoer een zo niet evenredige dan toch
wel duidelijk herkenbare groei waarneembaar zijn. De Raad vindt in de verkenningen het achterwege blijven daarvan onvoldoende verklaard.
Over het goederenvervoer ten slotte zou de Raad willen opmerken dat de
daartoe aangebrachte globale ophoging van wegverkeersintensiteiten in bepaalde gebieden aan het wegtransport onvoldoende recht zal doen en dat
deze, op zichzelf betrekkelijk geringe ophoging, ten onrechte tot de gedachte
zou kunnen leiden dat wegenplanning primair het belang van personenverkeer dient. Het betrekkelijk kleine percentage vrachtverkeer vertegenwoordigt echter een belang, dat een geheel eigen plaats verdient in de afweging
met andere belangen. De uitkomst van die afweging zal dan ook voor personenverkeer en wegvervoer geheel verschillend kunnen zijn, reden om met
gedesaggregeerde verkeersintensiteiten te werken.
E. Onderzoek
18. De vele kritische opmerkingen bij de onderbouw van het schema zijn
voor een belangrijk deel terug te voeren tot de ondanks veelvuldig en omvangrijk onderzoek in de afgelopen decennia nog steeds beperkte kennis
van verkeers- en vervoergedrag en het functioneren van verkeers- en vervoersystemen in samenhang met de maatschappelijke ontwikkeling in zijn
verschillende verschijningsvormen en de mogelijkheden om daarop invloed
uit te oefenen. De Raad vindt het belangrijk dat dit fundamentele onderzoek
wordt voortgezet. Daarbij zou naar de mening van de Raad de nadruk meer
moeten komen te liggen op de veranderbaarheid van onder andere de geografie van menselijke activiteiten en het verkeers- en vervoergedrag in al zijn
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aspecten. Er ontbreekt naar de mening van de Raad nog te vaak het besef
dat bestaande structuren vaak potentiële veranderingsmechanismen onzichtbaar maken. Het experiment moet daarom als een belangrijke methode
van onderzoek daarvoor worden beschouwd. De thans her en der op gang
komende experimenten vindt de Raad dan ook zeer belangrijk. Bijzondere
aandacht zou de Raad willen vragen voor een zodanige schaal en tijdsduur
van experimenten dat voor betrokkenen een reële mogelijkheid ontstaat het
gedragspatroon aan te passen.
De eerder gereleveerde rapportage van zijn Commissie Verkeer en Vervoer geeft de Raad aanleiding op deze plaats nog te wijzen op de noodzaak
van nader onderzoek dat het inzicht moet leveren dat nodig is om goederenvervoer en ruimtelijke ordening beter op elkaar af te stemmen. Onder verwijzing naar bedoeld rapport wil de Raad hier slechts kort de wenselijkheid van
reactivering en vernieuwing van vestigingsplaatstheorievorming noemen,
alsmede de behoefte aan onderzoek naar de mogelijkheden van verschillende systemen van vervoercentra in het goederenvervoer, de invloed van
voertuigtechniekkeuzemogelijkheden op het feitelijk voertuigkeuzegedrag
en in de ruimtelijke ordening uit een oogpunt van goederenvervoer te hanteren (betrekkelijk) homogene bedrijfsgroepen en produktiemilieus. Daaraan
zou kunnen worden toegevoegd de wenselijkheid van onderzoek naar betere mogelijkheden tot koppeling van verschillende vervoerwijzen en tot bevordering van milieuvriendelijke en energiebesparende vervoerwijzen - met
name watertransport - dit laatste door een betere planning van laad- en losfaciliteiten en bedrijfsterreinen.
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IV. Het beleid

A. Het beleid in grote lijnen (evaluatie van het schema)
1. In hoofdstuk II van dit advies heeft de Raad als centraal thema van zijn
commentaar op het schema naar voren gebracht de te geringe mate waarin
het schema beleidsbepalend zal kunnen zijn. Als belangrijkste oorzaken
daarvan kunnen kort worden gereleveerd de vaak vage, onvoldoende in
toetsbare criteria uitgewerkte kwalitatieve uitspraken, de onafgewogenheid
van in het schema gesignaleerde tegenstrijdige belangen, de in hun rechtsgevolgen nog niet voldoende bepaalde projecten en de speelruimte in de fasering daarvan. Het schema geeft dan ook onvoldoende inzicht in de wijze
waarop het rijk aan zijn directe verantwoordelijkheid voor het nationale verkeers- en vervoerbeleid inhoud zal geven, dat wil zeggen op welke concrete
doelen het sectorale beleidshandelen gericht zal zijn en welke ruimtelijke
consequenties eruit voort zullen vloeien.
Ook echter voor het beleid op provinciaal en gemeentelijk niveau biedt het
schema te weinig houvast. Enerzijds inspireert het schema, met name door
een aantal kwalitatieve uitspraken in de pkb, tot een beleid waarin een massaal autogebruik vanwege de vele daaraan verbonden bezwaren naar tijd en
plaats genuanceerd wordt tegengegaan, anderzijds schept het schema weinig zekerheid dat de daarvoor noodzakelijke middelen inderdaad ter
beschikking van de lagere overheden zullen komen.
2. Te zamen met vele insprekers vreest de Raad dat in het verlengde van
zóveel onduidelijkheden en een zó weinig houvast biedende beleidsvisie
geen andere ontwikkeling in verkeer en vervoer kan liggen dan een blijkens
het schema ook door de regering ongewenst geachte trendmatige; geen
ontwikkeling die in essentie afwijkt van bestaande tendenties. Er lijkt dan
ook op grond van het schema weinig aanleiding te veronderstellen, dat de
huidige problematiek van het verkeer en vervoer zich in de toekomst in mindere mate zal doen voelen. Integendeel, problemen zullen zich in nog versterkte mate kunnen gaan voordoen.
3. De Raad rekent het vooral tot zijn taak om de ontwikkeling van i.c. verkeer en vervoer te bezien in samenhang met de ruimtelijke ontwikkeling en
het daaromtrent gevoerde beleid. De Raad ontkomt niet aan de indruk dat
een ongestuurde ontwikkeling van verkeer en vervoer en de daarmee
gepaard gaande veelal reeds manifeste problemen slecht aansluiten bij het
beleid, zoals ontwikkeld in de drie delen van de Derde nota over de ruimtelijke ordening, daaraan althans onvoldoende steun kunnen geven. Deze discrepantie tussen het ruimtelijk beleid en de op grond van het schema te verwachten ontwikkeling wil de Raad nader bespreken aan de hand van de volgende thema's van het ruimtelijk beleid:
a. streven naar hoogwaardige stedelijke kwaliteit
b. beperking van de overloop
c. afremming van de suburbanisatie
d. vermijden van aantasting en doorsnijding van agrarische produktiegebieden, uit een oogpunt van natuur en landschap waardevolle gebieden en
open ruimten
e. vermindering van de groei van de mobiliteit, ook tussen stadsgewesten
en landsdelen onderling
f. het kernbeleid in het landelijk gebied.
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Ad a. Hoogwaardige stedelijke kwaliteit
4. «Mobiliteit en de kwaliteit van steden zijn nauw met elkaar verbonden.
Nabijheid en bereikbaarheid is een wezenskenmerk van een stedelijke samenleving. Gaat dit verloren dan verliest de stad zijn bestaansrecht»37.
Reeds in het kader van de advisering over de Verstedelijkingsnota heeft de
Raad op deze fundamentele samenhang gewezen. Daarin heeft hij vooral
ook de relatieve bereikbaarheid van stadsgewesten betrokken, dat wil zeggen de interne bereikbaarheid in vergelijking met de onderlinge bereikbaarheid van verschillende stadsgewesten. De Raad constateerde een relatieve
verslechtering van de bereikbaarheidssituatie van de stadsgewesten, hetgeen werd aangemerkt als een vorm van ontstedelijking. Bij een toetsing van
het verkeers- en vervoerbeleid aan het stedelijk inrichtingsbeleid gaat het nu
om de vraag hoe de relatieve bereikbaarheid van de stedelijke centra zich zal
ontwikkelen en hoe deze zich verhoudt tot de gewenste kwaliteit van de steden.
Zonder dat sprake is van een exact toetsbare visie van de regering op dit
laatste, meent de Raad toch zowel in de Verstedelijkingsnota als in kwalitatieve uitspraken met betrekking tot de grote stadsgewesten in het schema
een beleid te herkennen, gericht op behoud en zo mogelijk versterking van
stedelijke functies en van de levendigheid van de centra. «Dit dient zowel te
gebeuren door het ontwikkelen en in stand houden van het fijnmazig weefsel van activiteiten en structuren der centra als door het in stand houden van
een gezond economisch voorzieningsniveau» 38 . De hierin besloten spanning zou de regering zo willen oplossen «dat bij de verdeling van de beschikbare ruimte prioriteit dient te worden verleend aan de behoefte van het langzaam verkeer en het openbaar vervoer» 38 .
5. Beginnend bij dit laatste merkt de Raad op, dat deze prioriteit in het
schema als geheel onvoldoende herkenbaar is. Weliswaar blijkt de regering
een zorgvuldig verkeers- en vervoerbeleid voor de hoofdcentra noodzakelijk
te achten «met een sterke nadruk op maatregelen ten gunste van het openbaar vervoer en op voorzieningen voor lopen en fietsen», welke er tezamen
met het parkeerbeleid en de ter beschikking te stellen, beperkte wegcapaciteit toe moeten leiden «dat de behoefte om zich in de hoofdcentra en
in de oudere woongebieden per auto te verplaatsen vermindert zonder dat
aan de verplaatsingsmogelijkheden als totaal afbreuk wordt gedaan» (SVV
par. 5.4. 2, C), maar daar staan andere uitspraken tegenover. Deze weerspiegelen naar de mening van de Raad een te pessimistische kijk op de realiseerbaarheid van verschuiving der prioriteiten. Te denken valt aan de uitspraak
dat «het huidige voorzieningsniveau van het stedelijke en stadsgewestelijk
openbaar vervoer, globaal gezien, uitgangspunt vormt voor het toekomstig
niveau van het openbaar vervoer» (SVV, 91). Ook de in het schema opgenomen raming van de toekomstige vervoeromvang geeft blijk van een pessimistische kijk op de toekomstige mogelijkheden van het openbaar vervoer.
Afhankelijk van het tariefbeleid wordt een slechts geringe toename of zelfs
een geringe afname verondersteld van het gebruik van stedelijk openbaar
vervoer (SVV, blz. 198 tabel B-2). Omdat dit gebruik is uitgedrukt in reizigerskilometrage moet kennelijk, rekening houdend met de tendens tot groter
worden van de reisafstanden, vrijwel zeker een afname van het aantal persoonsverplaatsingen per openbaar vervoer worden verwacht. Wanneer dan
ten slotte een goede toegankelijkheid wordt nagestreefd voor «het zogenaamde essentiële autoverkeer (winkelbezoek, goederenvervoer en zakelijk
verkeer)» (SVV, 87), dat blijkens de toevoeging een aanzienlijk deel van het
totale autoverkeer zal omvatten, dan is alles bijeen eerder genoemde prioriteitenstelling toch onvoldoende inhoud gegeven.
37

Advies over de Verstedelijkingsnota, blz. 24
" Verstedelijkingsnota deel d (regeringsbeslis
singhblz. 107.
3

6. Afgezien van deze prioriteitenstelling ten aanzien van vervoerwijzen
c.q. het ontbreken daarvan, kan het geschetste beeld van het toekomstig
openbaar vervoer duiden op een ontwikkeling die ook indirect een bedreiging vormt voor de stedelijke kwaliteit. Een goede bereikbaarheid is een zeer
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belangrijke voorwaarde voor hoogwaardige stedelijke kwaliteit. De Raad
vraagt zich af hoe die bereikbaarheid gegarandeerd kan worden, wanneer
enerzijds omtrent het aantal verplaatsingen per openbaar vervoer geen hoge verwachtingen worden gewekt en anderzijds het beleid erop gericht
wordt de behoefte om zich per auto te verplaatsen te verminderen. Omdat
winkelverkeer, zakelijk verkeer en goederenvervoer van verminderde toegankelijkheid per auto uitgezonderd lijken te worden, ontstaat de indruk dat
met name is uitgegaan van vermindering van het totaal aantal woon-werkverplaatsingen, in samenhang met een terugloop van het aantal arbeidsplaatsen in de centra. Hoewel dan per saldo sprake zou zijn van daling van
het totaal aantal verplaatsingen, zou desondanks - zoals in het schema gebeurt - gesproken kunnen worden van handhaving van de verplaatsingsmogelijkheden als totaal, dat wil zeggen de mogelijkheden om de behoefte aan
verplaatsingen te bevredigen onder gelijktijdige terugloop van die behoefte.
De Raad acht dit echter wel een erg vrije vertaling van «het behouden en
waar mogelijk bevorderen van de concentratie van de werkgelegenheid in
het stadscentrum en subcentra in het stadsgewest»39.
Afgezien daarvan zou van een zekere uitstoot van arbeidsplaatsen naar in
het verstedelijkingsbeleid als wenselijk beschreven lokaties toch ook enige
verschuiving in het voertuigkeuzegedrag verwacht mogen worden. Voor zover deze nieuwe lokaties echter buiten de hoofdcentra en omliggende oude
bebouwing gelegen zullen zijn, is op grond van het schema zo'n verwactv
ting nog minder gerechtvaardigd, omdat de verbale nadruk op het openbaar
vervoer in de concretisering van het beleid met betrekking tot de grote
stadsgewesten slechts tot die oude centra beperkt blijft.
7. Ook in breder geografisch verband bezien, zou het schema aanleiding
kunnen geven tot een ontwikkeling van de stedelijke cultuur, die onvoldoende aansluit bij de te dien aanzien in de Verstedelijkingsnota gegeven visie.
De Raad vreest namelijk als gevolg van het schema een voortgaande verslechtering van de relatieve bereikbaarheid van stadsgewestelijke centra.
Daartoe draagt vooral de naar de mening van de Raad te ver doorgevoerde
geografische differentiatie van het verkeers- en vervoerbeleid bij. Het meest
expliciet brengt het schema deze differentiatie naar voren door de driedeling: grote stadsgewesten, middelgrote/kleine steden en landelijk gebied.
Uit de beschrijving van het beleid met betrekking tot de grote stadsgewesten
blijkt echter dat de regering zelfs binnen de grote stadsgewesten het beleid
nog wil differentiëren. Vooral in het toelichtende hoofdstuk (SVV, par. 3.3.1)
wordt onderscheid gemaakt tussen enerzijds het hoofdcentrum en de daaromheen liggende oudere woonwijken met een relatief hoge bebouwingsdichtheid en anderzijds de gebieden daarbuiten. De invulling van het daarbij
behorende verkeers- en vervoerbeleid roept in zwart-wit-termen het beeld
op van een openbaar-vervoerstadaande binnenkant en een autostad aan de
buitenkant.
Voor een juist beeld van de differentiatie van verkeers- en vervoerbeleid is
ook de schaal van stadsgewesten van betekenis. In zijn advies over de Verstedelijkingsnota heeft de Raad erop gewezen, dat de in die nota op basis
van openbaar vervoer geformuleerde bereikbaarheidsnorm voor stadsgewesten slechts een deel van het totale mobiliteitspatroon dekt. Er moet dan
ook rekening mee worden gehouden, dat veel verplaatsingen naar en van de
stadsgewestelijke centra hun herkomst respectievelijk bestemming hebben
buiten de stadsgewesten van de daarvoor in de Verstedelijkingsnota gehanteerde schaal. Wanneer men dan in de stadsgewesten een bepaald mobiliteitspatroon wil nastreven, kan men daarbuiten het mobiliteitspatroon en
met name het voertuigkeuzegedrag niet ongemoeid laten. Deze overweging
geldt uiteraard in versterkte mate voor de nieuwere delen van de stadsgewesten in hun verhouding tot de hoofdcentra met omliggende oude stadswijken. Het sterk onderscheiden van dergelijke gebieden vanwege de daar
39
Verstedelijkingsnota deel d(regeringsbesiis- aanwezige verschillen in ruimtelijke mogelijkheden tot realisatie van een op
sing), par. 6.2.4. (biz. 7).
autogebruik gericht voertuigkeuzegedrag, doet geen recht aan de per defini-
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tie sterke interne samenhang van het stadsgewest. Het betekent ook negatie
van de verkeerde gewoontevorming die zich dan bij een belangrijk deel van
de stadsgewestelijke bevolking zal voordoen.
De Raad meent, dat enige afzwakking van de geografische differentiatie
van het verkeers- en vervoerbeleid, zoals opgenomen in het schema, op zijn
plaats zou zijn. De Raad acht het - ongeacht het beleid in de steden - vrijwel
uitgesloten, dat de relatieve toegankelijkheid van de stedelijke centra zou
kunnen worden vergroot of op zijn minst gehandhaafd bij een beleid, dat
zich buiten de stadsgewesten zo sterk zou laten leiden door een redelijk vlotte doorstroming van het autoverkeer. Bovendien sluit een differentiatie als
in het schema onvoldoende aan bij de schaal en de betekenis van het fenomeen stadsgewest: het gebied waarbinnen een accentverlegging ten gunste
van het openbaar vervoer wordt overwogen, acht de Raad bepaald te klein.
Er zal naar de mening van de Raad meer aandacht moeten worden besteed
aan mogelijkheden tot verkleining van de verschillen in verplaatsingsnelheden van vooral auto en openbaar vervoer, al zijn die tot op zekere hoogte onvermijdelijk. Met name zal meer aandacht moeten worden gegeven aan
structurele integratie van spoor, metro, tram en bus. Daartegenover moet
gewaakt worden voor wellicht onbedoelde maar daarom niet minder relevante effecten van capaciteitsverruimende maatregelen ten behoeve van het
autoverkeer, met name de daarmee veelal gepaard gaande relatieve positieverbetering van het autoverkeer als geheel. In meer positieve zin mag van
een rijksvisie op met name het stedelijk verkeer en vervoer een geringere
ambivalentie worden verwacht en duidelijker aanwijzingen voor een beleid
op lokaal niveau waarmee de bestaande en verergerende mobiliteitsnood in
de steden kan worden aangepakt. Het balanceren tussen wenselijkheden en
mogelijkheden is weliswaar reëel, maar wanneer dat ontaardt in terughoudendheid zodra een duidelijke beleidskeuze wordt gevraagd, ontstaat een
milieu waarin autonome maatschappelijke krachten de overhand krijgen. De
Raad vreest de gevolgen daarvan voor de stedelijke kwaliteit.
Ad b en c. Beperking overloop en suburbanisatie
8. De instrumenten tot beperking van suburbanisatie, overloop naar de
verder buiten de Randstad gelegen gebieden (met name Gelderland en
Noord-Brabant) en óók van ongewenste spreiding van bedrijfsvestigingen
binnen de randstedelijke invloedsfeer, moeten wellicht niet primair gezocht
worden in het verkeers- en vervoerbeleid, maar dat betekent niet dat verkeers- en vervoerbeleid daarvoor van geen enkel belang is. De afgelopen decennia hebben duidelijk geleerd, dat de ook door het verkeers- en vervoersysteem losgemaakte krachten tot ongewenste spreiding van stedelijke elementen leiden, die slechts ten dele gekeerd kunnen worden met ruimtelijk
beleid, woonruimtebeleid en dergelijke. Hoewel laatstbedoelde instrumenten voortdurend versterkt worden en dat naar de mening van de Raad ook
moeten worden, kan men zich nog steeds geen verkeers- en vervoerbeleid
permitteren dat een «natuurlijke» prikkel oplevert tot het ontstaan van ruimtelijk ongewenste structuren. Ook om die reden is er naar de mening van de
Raad aanleiding voor afzwakking van de geografische differentiatie van het
verkeers- en vervoerbeleid. Het ruim baan voor de auto buiten de stedelijke
gebieden, met name voor zover het om gebieden gaat binnen stedelijke invloedssfeer, zal een zo grote drang tot verdergaande ongewenste spreiding,
vooral onder de meest draagkrachtigen, met zich mee kunnen brengen, dat
er grond bestaat voor twijfels over de mogelijkheid om deze drang met tegenmaatregelen te neutraliseren. Naar de mening van de Raad zal het verkeers- en vervoerbeleid zo min mogelijk impulsen tot verdergaande overloop, suburbanisatie en een in sociaal opzicht selectief karakter daarvan
moeten opleveren. Daarentegen zal, ook in de middelgrote agglomeraties,
een samenhangend stadsgewestelijk openbaar vervoer tot stand moeten
worden gebracht, dat een gecentreerd verstedelijkingspatroon in de hand
werkt.
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Ad d. Vermijden van aantasting en doorsnijding van het buitengebied
9. Hoewel het hierbedoelde streven geen absoluut uitgangspunt kan zijn,
moet de Raad constateren dat het schema dit streven slechts honoreert binnen de grenzen van een beleid waarin aan autogebruik in de hierbedoelde
gebieden geen wezenlijke beperkingen wordt opgelegd. Er wordt wél gestreefd naar bij voorbeeld bundeling van wegen en het in de uiteindelijke
tracering ontzien van de meest waardevolle gebieden, maar hieruit lijkt geen
verminderde kwaliteit van de bereikbaarheid per auto te mogen voortvloeien.
Vooral het ontwerp-hoofdwegennet laat zien, dat als gevolg hiervan nog
betrekkelijk veel open ruimte geofferd wordt, wanneer de wegen ook zouden
worden uitgevoerd. Voor in het bijzonder het westelijk deel van de randstad
wordt kennelijk, althans in beginsel, een aantasting aanvaard die ten koste
zal gaan van juist in dat gebied als compensatie van de overmaat van stedelijkheid zo noodzakelijke open ruimte.
Ad e. Vermindering van de groei van de mobiliteit
10. Wederom een in graduele termen vervat streven dat in de Verstedelijkingsnota zowel op de stadsgewesten zelf (deel d, par. 6.2.6) als voor de relaties tussen stadsgewesten en landsdelen onderling (deel d, par. 6.1.5) van
toepassing wordt verklaard. Dit streven komt naar de mening van de Raad
onvoldoende in dit schema tot uiting. Zoals reeds betoogd in hoofdstuk III is
het succes van dit streven onvoldoende gegarandeerd, wanneer daartoe te
eenzijdig de nadruk wordt gelegd op de onderlinge situering van verkeersproducerende en aantrekkende ruimtelijke elementen. Een op beperking van de
groei van de mobiliteit gericht beleid lijkt weinig reëel, wanneer daarvan
geen beleid deel uitmaakt dat een directe vermindering beoogt van de groei
van autogebruik, dat in het verleden de groei van de mobiliteit in overheersende mate heeft bepaald. Daarnaast zullen langzaam verkeer en openbaar
vervoer bevorderd dienen te worden. De Raad herkent zo'n beleid in onvoldoende mate in dit schema. Dat geldt ook meer in het bijzonder voor de mobiliteit binnen de stadsgewesten.
De naar het de Raad voorkomt impliciet veronderstelde terugloop van
werkgelegenheid in de stedelijke centra zal al snel kunnen leiden tot zo niet
gemiddeld langere woon-werkafstanden dan toch wel zodanige vervoerrelaties dat bediening met openbaar vervoer belangrijk moeilijker wordt.
Ad f. Het kernenbeleid in het landelijk gebied
11. Het beleid met betrekking tot verkeer en vervoer in het landelijk gebied kan - zoals ook andere beleidsonderdelen - verschillend worden opgevat. Met de stelling dat «wederzijdse afstemming van kernenpatroon en
streekvervoer
noodzakelijk (is)» en dat als gevolg daarvan «bij het vaststellen van het lijnenpatroon en het voorzieningenniveau rekening (moet
worden) gehouden
met de kernenhiërarchie» (SVV, 29) kan de Raad het
geheel eens zijn. Er zij slechts aangetekend, dat een dergelijke onderlinge afstemming van ruimtelijke ordening en verkeer en vervoer tot het streekvervoer noch het kernenpatroon in het landelijk gebied beperkt kan blijven.
Het is moeilijker de beleidsvoornemens in de eigenlijke pkb op dit punt te
onderschrijven (zie par. 5.4.4.c). Merkwaardigerwijs wordt daarin dewederzijdse afstemming van kernenpatroon en verkeer en vervoer slechts toegespitst op het wegenpatroon, terwijl daarnaast eveneens in de pkb (zie par.
5.6.3.a) het openbaar vervoer in het landelijk gebied afhankelijk wordt
gesteld van de vervoervraag. Mede tegen de achtergrond van de vooral buiten het schema ontwikkelde gedachten over voorzieningenniveau van het
streekvervoer, meent de Raad vooralsnog, dat het schema niet de middelen
aanreikt voor bedoelde afstemming. Overigens zij opgemerkt dat omgekeerd, in de beleidskaders waarin het kernenbeleid als zodanig meer een-
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traal staat, vaak eveneens onvoldoende de verkeers- en vervoeraspecten in
de beschouwingen worden betrokken.
In zijn advies over de Nota landelijke gebieden gaat de Raad nader in op
deze relatie tussen verkeer en vervoer enerzijds en kernenbeleid anderzijds.
12. In het voorgaande is de Raad uitvoerig ingegaan op discrepanties
tussen het verkeers- en vervoerbeleid, zoals gepresenteerd in het schema
en het ruimtelijk facetbeleid. Het sectorbeleid dient echter ook afgestemd te
zijn op andere facetten van beleid. Discussie daarover in het kader van een
pkb acht de Raad binnen redelijke grenzen om vooral praktische redenen
juist. Ook echter op grond van een meer theoretische invalshoek is dit juist
te achten, omdat afstemming op andere facetten van planning.zijn weerslag
kan hebben op de ruimtelijke planning.
Welnu, over die consistentie met andere beleidsfacetten wil de Raad kort
zijn. Naar zijn mening staat een op grond van het schema waarschijnlijke,
overheersend trendmatige ontwikkeling van het verkeers- en vervoersysteem op gespannen voet met aspecten van het economisch beleid, het sociaal beleid en het energiebeleid. Zo'n trendmatige ontwikkeling impliceert
het voortbestaan en wellicht zelfs ernstiger worden van knelpunten, die op
deze terreinen reeds in hoofdstuk III van dit advies zijn gesignaleerd. De trefwoorden daarbij zijn respectievelijk verslechtering van de positie van het bedrijfsleven in de stedelijke gebieden, het vervallen in een relatief nog ongunstiger positie van de zogenaamde vervoersarmen en voortgaand inefficiënt
gebruik van steeds schaarsere energiedragers en andere grondstoffen. Dit
laatste heeft tevens economische gevolgen in verband met de eraan verbonden betalingsbalansproblemen, die overigens evenzeer te vrezen zijn van
verdere groei van het autobezit. Het inefficiënt gebruik van schaarse grondstoffen, die bovendien voor een belangrijk deel geïmporteerd moeten worden, maakt ten slotte het verkeerssysteem en daardoor de maatschappij als
geheel in hoge mate kwetsbaar, voor het geval de toevoer van die grondstoffen plotseling zou stagneren. Dit alles mag geenszins leiden tot een ongenuanceerd bijsturen van ontwikkelingen. Nadrukkelijk heeft de Raad in
hoofdstuk III reeds gewezen op de structurele betekenis van mobiliteit en
van bij voorbeeld bepaalde essentiële categorieën van wegverkeer. De noodzakelijke afweging van belangen leidt ongetwijfeld tot selectieve ombuiging
van bestaande tendenties.
13. De Raad hoopt met het voorgaande voldoende duidelijk te hebben
aangegeven, dat een weifelachtig, niet nadrukkelijk sturend beleid, allerlei risico's in zich bergt, in het beperken waarvan beleidsmatig handelen nu juist
zijn rechtvaardiging vindt. De Raad heeft begrip voor de beperkingen die
met name de beschikbare financiële middelen stellen aan de realisatie van
een beleid, waarvan vooral de kwalitatieve aspecten van het schema de intenties zichtbaar maken. De Raad meent evenwel dat binnen het raam van
die financiële mogelijkheden wel degelijk sturingsmogelijkheden aanwezig
zijn, mits daarvoor noodzakelijke keuzen worden gedaan en een kader wordt
geschapen waarbinnen beschikbare middelen optimaal kunnen worden ingezet en ruimte aanwezig is voor vernieuwing, bij voorbeeld door experimenten.
Het behoort tot de taken van een structuurschema als beleidskader voor
de lange termijn, om - wellicht in wat grove lijnen - d e toekomstige ontwikkeling te schetsen, op zodanige wijze dat er de inspiratie in kan worden opgedaan voor een concreet beleid dat desnoods - zoals in dit geval noodzakelijk blijkt - duidelijke correcties in de aan de gang zijnde ontwikkeling moet
aanbrengen.
In de navolgende paragrafen wil de Raad proberen een schets in hoofdlijnen te geven aan een verkeers- en vervoerbeleid dat naar zijn mening op
langere termijn goede kansen schept voor de oplossing van de verkeers- en
vervoerproblematiek en dat een ontwikkeling in gang kan zetten, die, beter
dan een louter trendmatige, aansluit bij het op andere terreinen gevoerde en
te voeren beleid.
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B. Het beleid in grote lijnen (visie van de Raad)
14. In het kader van het structuurschema zal het verkeers-en vervoerbeleid gevoerd moeten worden rekening houdend met de wisselwerking met
het ruimtelijk beleid - daaronder begrepen het beperken van verplaatsingsafstanden - en voorts gericht zijn op het scheppen van goede verplaatsingsmogelijkheden voor een ieder en het bevorderen van een maatschappelijk
optimale realisatie van de verplaatsingsbehoefte. Naar de mening van de
Raad zijn deze centrale beleidsmotieven alle gediend met een verkeers- en
vervoerbeleid dat impulsen oplevert tot afremming van ruimtelijke schaalvergroting in activiteitenpatronen. Dat wil zeggen afremming van het proces
van voortgaande specialisatie en daarmee gepaard gaande segregatie van
menselijke activiteiten (kwalitatieve schaalvergroting) en van voortgaande
concentratie van gelijksoortige activiteiten (kwantitatieve schaalvergroting),
die er beide toe leiden dat plaatsgebonden activiteiten door geografisch
steeds grotere gebieden «gedragen» moeten worden. Vanuit het verkeersen vervoerbeleid kan aan het ombuigen van dit proces in belangrijke mate
worden bijgedragen door afremming van de expansiemogelijkheden van
die verplaatsingswijzen, die mede voor de schaalvergroting verantwoordelijkzijn geweest.
Op grond van deze algemeen-maatschappelijke overwegingen meent de
Raad dat er met name aanleiding is voor globale ombuiging van tendenties
in het voertuigkeuzegedrag, ten gunste van het collectief vervoer - in het bijzonder het openbaar vervoer - en langzaam verkeer. Meer sociaal getinte
motieven - verplaatsingsmogelijkheden vooreen ieder-zouden ook en in
directe zin met een dergelijke ombuiging gediend zijn. Praktisch vertaald zal
het aandeel van openbaar vervoer en langzaam verkeer in het totaal aantal
verplaatsingen naar de mening van de Raad minstens gelijk moeten blijven
en soms zelfs nadrukkelijk vergroot moeten worden. Vergroting van het aandeel zal met name daar overwogen moeten worden, waar de schaalvergroting in verband met de daaraan verbonden problemen reeds te ver is voortgeschreden èn op die plaatsen waar sprake zal zijn van een relatief sterke
mobiliteitsgroei, die bij gelijk blijvend aandeel van verplaatsingen per auto
nog altijd een aanzienlijke groei van het autoverkeer zou opleveren. Dit zal
vooral het geval zijn in de sterkst verstedelijkte gebieden, daaronder begrepen de gebieden onder sterk stedelijke invloedssfeer. Voor de relatieve positieverbetering van met name het openbaar vervoer is een aanzienlijke kwaliteitsverbetering vereist. Deze zal, ter beperking van de daaraan verbonden
structurele lasten, vooral gezocht moeten worden in verbetering van de
openbaar-vervoerinfrastructuur en derhalve vergroting van de omloopsnelheid van het materieel en voorts in bekorting van de totale reistijd per openbaar vervoer door verbetering van voor- en natransportmogelijkheden, betere integratie van de verschillende openbaar vervoerdeelsystemen en kritische heroverweging van het totale lijnenpatroon. Daarnaast en in sommige
situaties ook als logisch gevolg van de infrastructurele maatregelen ten gunste van het openbaar vervoer zullen zonodig fysieke beperkingen aan autoverkeer moeten worden gesteld.
Voor zover bepaalde verkeerscategorieën in ontoelaatbare mate in de knel
komen, zullen deze door een passend beheersregiem voor de wegverkeersinfrastructuur geholpen moeten worden. Voor een verdere uitwerking van
deze «essentieel» te noemen verkeerscategorieën zal het functioneren van
vooral stedelijke centra richtinggevend moeten zijn. Er zou een operationeel
stelsel van bereikbaarheidscriteria moeten worden ontwikkeld ten behoeve
van de toedeling van beschikbare infrastructuur aan de verschillende weggebruikers. Vooralsnog zou de Raad voor een nadere aanduiding van essentieel te noemen verkeerscategorieën willen aansluiten bij de daarvan in de
Tweede nota over de ruimtelijke ordening gegeven omschrijving: openbaar
vervoer (voor zover niet al op eigen infrastructuur) taxi's, goederenvervoer
voor in het centrum gevestigde bedrijven, bodediensten, vuilafvoer, straatreiniging, politie, brandweer en ambulances. Persoonsverplaatsingen met
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het oog op winkelbezoek en andere tot massale en naar tijd en plaats geconcentreerde verkeersdruk leidende verplaatsingen zullen niet zonder meer in
dezelfde mate ontzien kunnen worden. Daarvoor zou anders alsnog omvangrijke infrastructuur nodig kunnen zijn. Bovendien is een afweging gewenst van de individuele voordelen van een onbelemmerd autogebruik buiten de spitsperiodes enerzijds en de kosten van een daaruit voortvloeiend en
uit exploitatie-overwegingen minder gewenst ongelijkmatig gebruik van het
openbaar vervoer anderzijds.
Niettegenstaande de door de Raad bepleite hogere prioriteit voor onder
andere het openbaar vervoer zullen de daarvoor beschikbare financiële middelen toch altijd beperkt zijn. Deze zullen dan ook daar moeten worden benut, waar ze maatschappelijk het meest rendabel zijn, echter rekening houdend met een in sociaal opzicht redelijke basisvoorziening elders.
Er is dan ook aanleiding voor enige geografische differentiatie van het beleid. Deze zal echter niet mogen leiden tot een verder uiteengroeien van de
kwaliteit van het openbaar vervoer in de verschillende gebieden. Bovendien
zal de differentiatie gepaard moeten gaan met sterkere integratie van verschillende vervoerswijzen door verbetering van overgangsfaciliteiten (stations, park-and-ride, enz.). Bij het differentiëren van beleid zal ten slotte niet
slechts gekeken moeten worden naar de mate van verstedelijking van het
gebied, maar ook naar de schaal van verplaatsingspatronen. Zo moet het
lange-afstands-vervoer van personen, hoewel zich grotendeels afspelend in
het landelijk gebied, bepaald wel vatbaar worden geacht voor een op bevordering van het openbaar vervoer gericht beleid.
Tot nu toe stond de beschrijving van het beleid in grote lijnen vrijwel geheel in het teken van het sturen van het voertuigkeuzegedrag, mede ter beïnvloeding van de ruimtelijke structuur met het oog op algemene mobiliteitsdoelen. De Raad meent dat dit - vooral voor de lange termijnontwikkeling tot een van de meest wezenlijke elementen van het verkeers- en vervoerbeleid behoort. Daarnaast moet echter ook de inrichting van de openbare ruimte, voor zover zich daarbinnen verkeer en vervoer voltrekt, van belang worden geacht. De Raad onderschrijft in dit verband de in steeds bredere kring
te beluisteren en ook in het schema verwoorde gedachte om in die openbare
ruimte duidelijker onderscheid te gaan maken tussen zogenaamde verkeersruimten en verblijfsgebieden. Daarbinnen ligt de nadruk op respectievelijk
scheiding en integratie van verschillende verkeerssoorten. Mits de schaal en
de ligging van met name de verblijfsgebieden (erven) goed gekozen wordt,
zal de verkeersveiligheid in objectieve en subjectieve zin, alsmede de leefbaarheid in ruimere betekenis in die gebieden belangrijke verbetering kunnen ondergaan.
De scheiding van verkeerssoorten daarbuiten dient vooral het streven
naar hogere verkeersveiligheid. Daarbij zou naar de mening van de Raad wel
vermeden moeten worden, dat verbetering van verkeersinfrastructuur met
het oog op die verkeersveiligheid gepaard gaat met onbedoelde capaciteitsverruiming, die niet alleen in breder maatschappelijk verband bezwaren kan
hebben, maar bovendien een stuk mobiliteit kan genereren die op zichzelf
weer ten koste zou kunnen gaan van de verkeersveiligheid.
Ter nadere aanduiding van het hier nog slechts in zeer grove contouren
geschetste verkeers- en vervoerbeleid, gaat de Raad hieronder op enkele bijzondere aspecten nader in.
15. De totale mobiliteit van personen en goederen is onlosmakelijk verbonden met vooral de organisatie van produktie en distributie van goederen
en diensten. Omdat deze een zekere duurzaamheid hebben als gevolg van
de beperkte veranderbaarheid van de kapitaalgoederenvoorraad (waaronder verkeers- en vervoerinfrastructuur), beroepenspecialisatie enz., kan
ook de totale mobiliteit niet snel verminderen, zo men dat al zou wensen. In
zijn advies over de Verstedelijkingsnota heeft de Raad erop gewezen dat
zelfs een zekere groei van de totale mobiliteit onvermijdelijk is onder invloed
van processen als gezinsverdunning, toenemend ruimtegebruik per arbeids-
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plaats, toenemende participatie van de vrouw in het arbeidsproces, voortgaande, zij het wellicht verminderde, groei van de welvaart die in relatief
grote mate ten goede zal komen aan mensen met een zekere mobiliteitsachterstand, enz.40. Daaraan kunnen nog worden toegevoegd reorganisaties in
het bedrijfsleven die niet zelden verplaatsingspatronen doorkruisen en - bij
concentratie van activiteiten - zelfs de totale mobiliteit doen toenemen en
voorts bij voorbeeld het ontstaan van multipolaire stedelijke gebieden met
een zekere functiedifferentiatie van de verschillende steden.
In het verkeers- en vervoerbeleid kan men dan ook slechts de huidige mobiliteit als uitgangspunt nemen en daarin zelfs een zekere groei accepteren.
Die groei zal men zelfs in zekere zin in de hand werken door bij voorbeeld milieu-eisen mede een rol te laten spelen bij bedrijfsvestigingen, infrastructuurplanning en dergelijke. Dit zal niet zelden vergroting van verplaatsingsafstanden veroorzaken. Ook bij voorbeeld het spreidingsbeleid, hoewel
reeds belangrijk afgezwakt, kan mobiliteitsbevorderend werken. Het beleid
met betrekking tot de mobiliteit zal zich er echter op moeten richten, dat de
totaliteit van mobiliteitsmogelijkheden, in tegenstelling tot de situatie in het
verleden, een remmende invloed heeft op voortgaande schaalvergroting en
ruimtelijke ontmenging van activiteiten.
In met name de verstedelijkte gebieden is van zo'n remmende werking
overigens al sprake. Deze is daar soms zelfs zo sterk, dat het functioneren
van steden in gevaar komt. In zekere zin kan men dan ook voor sommige
plaatsen al spreken van mobiliteitsarmoede. Voor die gebieden zal het beleid er juist op gericht moeten zijn de mobiliteitskansen te vergroten of in elk
geval niet kleiner te laten worden. Deze kansen zullen vooral gezocht moeten worden in verhoging van de kwaliteit van openbaar vervoer en langzaam
verkeer. Voor gebieden waarin geen duidelijke min of meer abrupte functieverandering optreedt, zal daarbij veelal de totale bestaande fysieke ruimte
ten behoeve van verkeer en vervoer uitgangspunt dienen te zijn.
16. Vergroting of opzijn minst handhaving van het aandeel van hetopenbaar vervoer in het totaal aantal verplaatsingen vraagt om een pakket van
maatregelen dat enerzijds erop gericht is om van de vervoerkwaliteiten losstaande prikkels tot autogebruik (fiscale faciliteiten, kostenstructuur, reiskostenvergoedingen, gratis parkeren, e.d.) weg te nemen en anderzijds de kwaliteitsverhouding van autoverkeer en openbaar vervoer te veranderen ten
gunste van het laatste. Daarvoor zijn zowel beperkingen ten aanzien van de
expansiemogelijkheden van het autoverkeer nodig als aanzienlijke kwaliteitsverbetering van het openbaar vervoer. In het voorafgaande (m.n. par.
14) is reeds in z'n algemeenheid aangegeven hoe een dergelijke kwaliteitsverbetering, rekening houdend met de beperkte financiële middelen, het
beste gerealiseerd zou kunnen worden. Ter nadere aanduiding daarvan wijst
de Raad op het grote belang van vrije tram- en busbanen, voorrangsregelingen bij kruispunten, automatische biljetontwaarding en andere maatregelen
ter vergroting van de omloopsnelheid van het materieel. Ook maatregelen
gericht op sterkere integratie van de verschillende deelsystemen van het
openbaar vervoer bieden nog goede mogelijkheden voor kwaliteitsverbetering van het openbaar vervoer, zonder een daarmee evenredige lastenverzwaring. Bijzondere aandacht dient te worden besteed aan verdere integratie van stads-, streek- en spoorwegvervoer zowel qua dienstregeling als wat
betreft overstapfaciliteiten. In zijn algemeenheid zullen frequenties op lijnen
in de steden geringere onderlinge verschillen moeten tonen. De lijnvoering
van stads- en streekvervoer verdient extra aandacht bij het streven naar integratie. Door de voortdurend gegroeide invloedssfeer van de stedelijke agglomeraties ligt hier een belangrijk terrein voor structuuranalyse, welke kan
leiden tot een efficiënter gebruik van het openbaar vervoer en vergroting
van de dienstverlening aan en de overzichtelijkheid voor het publiek. In de
sfeer van lijnennetten zijn bovendien nog andere verbeteringen noodzake-

40

Advies over de Verstedeiijkingsnota, par. 56.

lijk. Het huidige openbaar vervoer biedt in het algemeen namelijk slechts
een redelijke tot goede vervoervoorziening over lange afstanden en op ver-
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voersrelaties van en naar grote concentraties van voorzieningen en werkgelegenheid in de steden (radiale verbindingen). De vervoermogelijkheden
tussen woonwijken en groeikernen onderling, van en naar solitaire voorzieningen, recreatiegebieden, verspreid voorkomende kantoren, fabrieken en
dergelijke zijn vaak matig tot slecht. Voor de bepleite kwaliteitsverbetering
van het openbaar vervoer, rekening houdend met de beperkte financiële
middelen, is het ten slotte van belang, dat latente mogelijkheden tot vergroting van het gebruik van bestaande vervoerlijnen worden benut. Hierbij valt
te denken aan nieuwe tussenstations langs bestaande railverbindingen. De
bedrijfseconomische rentabiliteit daarvan zou niet altijd op voorhand positief behoeven te zijn.
De Raad benadrukt het belang van experimenten, waar voorgaande verbeteringen van het openbaar vervoer op grond van analyses een kans lijken
te hebben. Het openbaar vervoer zal gelegenheid moeten krijgen om tijdig
een latente vervoervraag manifest te laten worden. Deze benadering zal ook
ingang moeten vinden op vervoerrelaties die zich bij gebrek aan redelijke
vervoermogelijkheden niet feitelijk kunnen manifesteren. Dit speelt vooral in
het landelijk gebied. Het op handen zijnde normeringssysteem voor het
streekvervoer voorziet hierin slechts ten dele, omdat daarin alleen de manifeste, actuele vervoervraag bepalend is voor de kwaliteit van bestaande vervoervoorzieningen. Onverminderd het in paragraaf 11.10 reeds gestelde en
de in hoofdstuk V nader aan te duiden gedachten over vaststelling van het
voorzieningenniveau openbaar vervoer in een geïntegreerde verkeers- en
vervoerplanning in samenhang met de ruimtelijke planning, zal tevens moeten worden gestreefd naar een normering van de bereikbaarheid van kernen, die niet of onvoldoende over openbaar vervoer beschikken. Deze normen zullen ónder de voor «normaal» openbaar vervoer exploitabele kwaliteiten tot aangepaste vervoernormen moeten leiden (in de geest van bijvoorbeeld de huidige buurtbusexperimenten).
Zodra de vervoervraag «normaal» openbaar vervoer mogelijk maakt, zullen aan die actuele vraag inderdaad normen kunnen worden ontleend voor
de verdeling van beschikbare middelen over lijnen met verschillende vervoerintensiteiten. Ook daarbij zullen echter beleidsmatige correcties mogelijk moeten zijn, bij voorbeeld vanwege de gewenste kwaliteit van de bereikbaarheid van stedelijke centra in verhouding tot de vervoerkwaliteit van de
auto (vergelijk reistijdnorm in de Verstedelijkingsnota).
Ter afsluiting van deze paragraaf merkt de Raad op, dat de kwaliteit van
het openbaar vervoer ook zeer afhankelijk is van de bereikbaarheid van
stations en haltes te voet, per fiets en (vooral bij railvervoer) per auto (P+R).
Ook hier liggen belangrijke mogelijkheden tot verbetering, zónder ernstige
verzwaring van de exploitatiekosten van het openbaar vervoer.
17. Het op voorhand beperken van het beslag op overheidsmiddelen van
één vervoercategorie past niet in de hiervóór gegeven schets van het gewenste beleid in grote lijnen. Wel vraagt de Raad zich af of de wens tot beperking van voortgaande schaalvergroting en ruimtelijke desintegratie voor
zover vervoermogelijkheden daarvan de oorzaak zijn, aanleiding zou moeten geven tot een globale taakstelling met betrekking tot de totaliteit van aan
verkeers- en vervoervoorzieningen bestede middelen. Wellicht zou gedacht
kunnen worden aan een nationaal verkeers- en vervoerbudget dat op enigerlei wijze is gerelateerd aan bijvoorbeeld het Nationaal Inkomen. Een dergelijk bestedingsplafond zou zo mogelijk publieke zowel als particuliere bestedingen moeten omvatten. Binnen de grenzen van de aldus bepaalde bestedingsruimte zouden verschuivingen mogelijk moeten zijn van de ene verkeerscategorie naar de andere. De wenselijkheid van dergelijke verschuivingen zou zoveel mogelijk bepaald moeten worden in het kader van een geïntegreerd verkeers- en vervoerbeleid op het daarvoor meest aangewezen bestuursniveau.
In verband met de tot op zekere hoogte onvermijdelijke kostenconsequenties van de bevordering van openbaar vervoer zij erop gewezen, dat reeds
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een bescheiden toename van het aandeel van het openbaar vervoer in de totale verplaatsingen een aanzienlijke kwaliteitsverbetering daarvan mogelijk
zal maken. Dit zal de concurrentiepositie van het openbaar vervoer versterken en meer dan evenredige toename van de maatschappelijke baten ervan
kunnen opleveren. Men zou in dit verband kunnen spreken van een «inverdieneffect» van toename van het gebruik van openbaar vervoer.
18. Het is de vraag of een restrictief beleid met betrekking tot het autogebruik gepaard moet gaan met beperking van de groei van het autobezit. Aan
dit fenomeen zijn, reeds zonder dat van de auto gebruik wordt gemaakt, enige maatschappelijke nadelen verbonden (zie hoofdstuk III). Hier en daar valt
de neiging te bespeuren tot een in zekere zin nog welwillende houding ten
opzichte van een situatie met één auto per huishouden, maar een afkeuring
van meervoudig autobezit per huishouden. De Raad merkt evenwel op dat
tweede en volgende auto's zeer verschillende functies vervullen, die voor
een belangrijk deel zelfs vergelijkbaar zijn met de functies van de eerste auto. Het is dan ook de vraag of een rechtvaardiging kan worden gevonden
voor globaal beleid, dat bij voorbeeld door middel van motorrijtuigenbelasting meervoudig autobezit per huishouden beoogtaf te remmen. In elk geval
zou sprake kunnen zijn van doorbreking van de fiscale zelfstandigheid van
de vrouw. Bij een meer genuanceerd beleid, gericht op beperking van «onnodig» autobezit, kan de Raad zich geen praktische vormen voorstellen. AIles bijeen meent de Raad dan ook dat vooralsnog een directe beïnvloeding
van autobezit geen overweging verdient.
De verwachting lijkt echter gerechtvaardigd, dat een beleid tot vermindering van de noodzaak en het nut van meervoudig autobezit vanzelf tot matiging van de groei van het autobezit zal leiden. De noodzaak van autobezit
dient vooral verminderd te worden door beperking van voortgaande ruimtelijke desintegratie van wonen, werken en voorzieningen en het aanbieden
van goede openbaar-vervoer- en langzaam-verkeervoorzieningen. In de laatste moeten nadrukkelijk ook voorzieningen voor voetgangers (o.a. schoolgaande kinderen) worden begrepen. Het nut van meervoudig autobezit kan
vooral worden beperkt door vermindering van het nut van de eerste auto of
als zodanig functionerende auto's, door middel van beperkingen in de tot op
heden vooral daarop toegesneden infrastructuur, daaronder begrepen parkeerfaciliteiten. In het licht van het streven naar vermindering van de noodzaak van autobezit lijkt het de Raad zinvol experimenten op te zetten met
meer wervende huurautosystemen. Degelijke systemen zouden als bijkomend effect kunnen hebben, dat meer van het openbaar vervoer gebruik
wordt gemaakt, omdat in essentie bij dergelijke systemen de variabele lasten toenemen en derhalve de bij het geldende financieringssysteem in het
openbaar vervoer bestaande situatie wordt benaderd.
De taxi biedt een vorm van individueel vervoer, die een alternatief voor
privé-autovervoer zou kunnen zijn, indien ze snel beschikbaar en tevens betaalbaar zou zijn. De Raad meent dat aan vergroting van de betekenis van de
taxi voor met name het stedelijk vervoer belangrijke voordelen verbonden
zijn. In het kader van een lange-termijnvisie op verkeer en vervoer verdient
de taxi dan ook bijzondere aandacht.
19. Het stellen van fysieke beperkingen aan bepaalde vormen van wegverkeer roept de vraag op naar de aanvaardbaarheid van congesties. Op een
aantal punten in het wegennet doen deze zich al vaak voor. Desondanks kan
niet van een algemeen aanvaard verschijnsel worden gesproken. Ongereguleerde congestie is een a-selectief mechanisme, waaraan ook voor essentiële vervoercategorieën moeilijk valt te ontkomen. Bovendien zijn er uit een
oogpunt van milieuhygiëne, energiebesparing en verkeersveiligheid belangrijke bezwaren aan verbonden. Ook in het beleid vormen vaak voorkomende
congesties tot nu toe voldoende aanleiding voor het nemen van capaciteitsverruimende maatregelen. In de hiervóór gegeven algemene schets van het
gewenste beleid is dat echter niet zonder meer vanzelfsprekend. Het is van-
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uit de eerder gegeven globale beleidsschets (par. 14) ondenkbaar, dat ombuiging van tendenties in het voertuigkeuzegedrag ten gunste van langzaam
verkeer en openbaar vervoer bereikt zou kunnen worden zonder daarmee in
samenhang een restrictief beleid met betrekking tot het autogebruik te voeren. Hetzelfde geldt ook voor ombuiging van tendenties in distributiepatronen met het oog op de afremming van de groei van verplaatsingsafstanden.
Dit restrictief beleid zal naar de mening van de Raad onder andere tot uitdrukking moeten komen in de infrastructurele voorzieningen. Binnen de
Raad wordt er echter verschillend gedacht over de wenselijkheid om discrepantie tussen vraag naar en aanbod van infrastructuur als beleidsinstrument
te hanteren. Wel is de Raad het erover eens, dat:
- essentieel verkeer, opgevat in de zin van par. 14, niet in ontoelaatbare
mate in de knel dient te komen;
- er met kracht gezocht moet worden naar genuanceerd werkende instrumenten ten behoeve van autogebruiksregeling. Allereerst wordt daarbij gedacht aan «positieve» instrumenten, die de nadelige effecten van massaal
autogebruik beperken zonder de kwaliteit van het verplaatsen wezenlijk aan
te tasten. Te denken valt aan maatregelen ten gunste van het openbaar vervoer (zie par. 16). Daarbij moet overigens worden opgemerkt, dat de tot nu
toe veelal vertraagde aanpassing van het openbaar vervoer aan de verstedelijking er ongetwijfeld mede oorzaak van is geweest, dat zich in toenemende
mate knelpunten zijn gaan voordoen in het wegverkeer. Voorts kan gedacht
worden aan bevordering van carpooling, spreiding van werktijden, verkeersregulering, verkeersreglementering en de toepassing van prijsmechanismen en vergunningensystemen. In dit verband wordt het van bijzonder belang geacht dat de consequenties ervan bij de individuele weggebruiker bekend zijn vóór deze een beslissing neemt over de wijze van vervoer of in elk
geval vóórdat hij/zij het gebied binnenreist ten behoeve waarvan men vooral het voertuigkeuzegedrag wil beïnvloeden. Zo moet het zonder meer beperken van parkeercapaciteit een minder geschikte maatregel worden genoemd, omdat daar een onvoldoende selecterende werking vanuit gaat (velen zullen nog altijd speculeren op een vrije parkeerplaats; zie verder par.
20).
- de verkeersveiligheid gewaarborgd dient te zijn, in eerste instantie door
permanente (weginrichting, snelheidsbepalingen, e.d.) of incidentele snelheidsregulering (filebeveiliging, verkeersafhankelijke snelheidsregulering
door middel van verkeerslichten, e.d.).
- voorkomen moet worden dat congestie op bijvoorbeeld bepaalde wegen zou leiden tot ongewenste belasting van andere wegen (sluipverkeer).
Ook hier kan verkeersregulering op bij voorbeeld secundaire en tertiaire wegen en op de aansluitpunten daarvan op het hoofdwegennet nuttige diensten bewijzen. Bovendien zullen echter vanuit een meer globale en langetermijnbenadering aan de wegennetten van lagere orde eisen moeten worden gesteld betreffende de «passeer-tijd»41 in verhouding tot de «passeertijd»op het hoofdwegennet op vergelijkbare verbindingen. Ook bij parkeren bestaat het gevaar van uitwijken naar daarvoor niet bestemde parkeergelegenheid. In dergelijke situaties zal niet kunnen worden ontkomen aan
vormen van gebruiksregulering van parkeerruimte in het gehele onder druk
staande gebied, inclusief de daarin gelegen woongebieden.

•" De tijd benodigd voor het passeren van een
wegenstelsel tussen twee punten (ook uit te
drukken als functie van de zogenaamde «netweerstand»).

Eveneens is de Raad het erover eens, dat het op bepaalde tijd her en der
optreden van congestie ook in de toekomst redelijkerwijs niet geheel voorkomen zal kunnen worden. De meningen gaan echter uiteenlopen, wanneer
het gaat om de vraag of het bewust achterwege laten van capaciteitsverruimende maatregelen middel mag zijn tot het bereiken van de doeleinden van
een geïntegreerd beleid. Een meerderheid van de Raad beantwoordt deze
vraag bevestigend. Deze meerderheid a c h t - onverkort de in het voorafgaande geformuleerde voorwaarden - naar tijd en plaats gebonden stagnatie in
het autoverkeer niet slechts onvermijdelijk maar ook in speciale gevallen
verdedigbaar. De effectiviteit van de reeds aangeduide meer genuanceerde
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instrumenten wordt namelijk vooralsnog niet zo groot geacht, dat aan restrictief beleid met betrekking tot het autogebruik gestalte zou kunnen worden gegeven zonder het optreden van congestie. Voor zover bepaalde belangen daardoor in het gedrang zouden komen, zullen dan ook - naar de mening van de meerderheid - primair andere dan capaciteitsverruimende voorzieningen moeten worden getroffen. Zo zal de verzekering van een voldoende vlotte afwikkeling van het essentieel autoverkeer in eerste instantie moeten worden gezocht in de sfeer van het beheer van beschikbare infrastructuur (aparte rijbanen, selectieve inrijverboden, stop- of parkeerverboden,
enz.) Een minderheid in de Raad heeft echter onvoldoende vertrouwen in de
mogelijkheden om aldus met name het bedrijfsmatig autoverkeer een voldoende betrouwbaar verkeers- en vervoersysteem te bieden. Deze minderheid acht een bewust doen voortbestaan van naar plaats en tijd beheerste
stagnatie van het autoverkeer in beginsel niet aanvaardbaar. Daarnaast is de
minderheid optimistischer over de effectiviteit van meer genuanceerd werkende instrumenten.
De Raad is er zich van bewust, dat met de door de meerderheid bepleite
benadering een nieuwe weg zou worden ingeslagen, die tot een niet in alle
opzichten bekende bestemming leidt. Ook hier zullen experimenten de juiste
weg nader moeten aangeven. Daarbij zal niet zozeer gedacht moeten worden aan experimenten op enkele plaatsen, maar aan differentiatie in de toepassing van het congestie-instrument onder gelijktijdige meting van effecten in de verschillende gebieden. De aard van de experimenten zal vragen
om een geografische differentiatie met een vrij grove zonering en toepassing gedurende betrekkelijke lange periodes.
20. Het parkeerbeleid is naar de opvatting van velen de sleutel voor de oplossing van een aantal met autogebruik verbonden problemen. Veelal wordt
daarbij onderscheid gemaakt tussen «langparkeren» en «kortparkeren».
Vooral de eerste vorm van parkeren zou, althans bij concentraties van voorzieningen en werkgelegenheid, beperkt moeten worden en vooral in publiek
aantrekkende gebieden plaats moeten maken voor het kortparkeren. Ook het
schema lijkt in die richting te gaan (SVV par. 5.4.2.c).
De Raad zou hierbij willen opmerken, dat op deze manier enerzijds aan
woon-werkverkeer per auto beperkingen worden opgelegd, met als gevolg
een toename van het reizigersaanbod voor het openbaar vervoer in de spitsuren en anderzijds het autogebruik buiten de spitsuren gemakkelijker wordt,
hetgeen de dalbelasting van het openbaar vervoer ongetwijfeld ongunstig
beïnvloedt. Daarmee wordt in de spitsuren weliswaar geprofiteerd van het
hoge ruimterendement van het openbaar vervoer, maar de bedrijfseconomische ongunstige spitsdalverhouding van het reizigersaanbod wordt er
door versterkt. Overigens kan het aantal verkeersbewegingen door omzetting van langparkeerplaatsen aanmerkelijk worden vergroot, met alle nadelige effecten van dien. Naar de mening van de Raad zal het parkeerbeleid
moeten leiden tot een gedifferentieerd aanbod van parkeerplaatsen, afhankelijk van de bereikbaarheid van het betreffende gebied te voet, per (brom-)
fiets en per openbaar vervoer en wel een zodanig gedifferentieerd beleid,
dat het gebruik van laatstgenoemde vervoerwijzen met behoud van de totale mobiliteit bevorderd wordt.
Dit betekent een uiterst restrictief beleid met betrekking tot de parkeerplaatsen in de invloedssfeer van stations (anders dan voor park en ride), in
de goed door stads- en regionaal vervoer ontsloten stedelijke centra en subcentra en bij de voorzieningen op buurt- en wijkniveau. De Raad zou een
nauwgezette afweging willen bepleiten van voor het functioneren van de bestemmingsgebieden essentiële parkeerfaciliteiten, maar dan - in aansluiting
op het in par. 19 gestelde - vooral ook een zodanig beheer daarvan, dat deze
inderdaad aan de bedoelde verkeerscategorieën ten goede komen en dat
voor andere de aan het gebruik ervan verbonden restricties kenbaar zijn.
Ter afsluiting van deze paragraaf wil de Raad nog een enkele opmerking
plaatsen over het zogenaamde bewonersparkeren. De Raad is van mening
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dat als logisch gevolg van niet-directe beïnvloeding van het autobezit voldoende stallingsgelegenheid moet worden gecreëerd en wel op redelijke afstand van de woning. Dit betekent enerzijds, dat overdimensionering van
stallingsruimten in nieuwe woongebieden moet worden voorkomen, maar
anderzijds dat ook in bestaande, daarop van oorsprong niet toegesneden
woongebieden moet worden gezocht naar mogelijkheden tot verruiming
van de capaciteit voor bewonersparkeren. Dit laatste moet mede van belang
worden geacht voor het streven naar behoud van een gedifferentieerde bevolkingssamenstelling. In oudere woongebieden, waarin de kwaliteit van de
woonomgeving vaak reeds te veel heeft te lijden van de eigen auto's van de
bewoners, zal dit veelal vragen om kapitaalintensieve, bouwtechnische oplossingen. Het is naar de mening van de Raad van groot belang dat de regering inzicht geeft in de haar voor ogen staande oplossing van deze problematiek. De Raad acht een oplossing zonder financiële steun van het Rijk niet
goed denkbaar.
21. In een nadere uitwerking van het in grote lijnen geschetste wenselijke
beleid wil de Raad ten slotte de volgende opmerkingen maken over het goederenvervoer. Het schema is daar over het algemeen weinig specifiek over.
De algemene beleidslijnen in het schema kunnen vrijwel altijd ook op het
goederenvervoer van toepassing worden geacht. Als meer op het goederenvervoer gerichte algemene beleidslijnen kunnen worden genoemd de uitspraak dat de keuze van de vervoertechniek in principe voorbehouden blijft
aan de verlader (SVV, par. 5.5.a), een uitspraak die in genuanceerde bewoordingen ook voorkomt in de beschouwingen over de rol van de overheid bij
het keuzeproces van reizigers en verladers (SVV, par. 3.2 en 5.2.2) en voorts
de uitspraak dat de kosten van eventuele nieuwe spoorverbindingen ten behoeve van het goederenvervoer ten laste zullen komen van de exploitatie
van een betreffend bedrijfsterrein respectievelijk van de betrokken bedrijfsvestigingen (SVV, par. 5.5.c). Deze laatste beleidslijn vloeit voort uit de meer
algemene richtlijn, dat de kosten van het verkeers- en vervoerstelsel in principe aan gebruikers in rekening worden gebracht (SVV, par. 5.3.5.d).
De Raad zou hierover het volgende willen opmerken. Afgezien van voornoemde twee meer op het goederenvervoer gerichte algemene beleidslijnen, kan de Raad instemmen met het algemeen beleid met betrekking tot
onder andere het goederenvervoer, voor zover dat met name in de doelstelling valt te onderkennen. Ondanks een verschil in opzet van deze laatste in
vergelijking met de doelstellingen van het goederenvervoer volgens de Beleidsnota Goederenvervoer kan gesproken worden van een inhoudelijke redelijke onderlinge afstemming van deze nota en het schema.
In de uitwerking van dat algemene beleid, een uitwerking die in de nota
nog teveel gemist werd 42 , wordt zoals reeds eerder is opgemerkt, te weinig
recht gedaan aan de specifieke belangen die met het goederenvervoer gemoeid zijn en die op evenwichtige wijze moeten worden afgewogen tegen
andere belangen. In eerdere paragrafen van dit hoofdstuk heeft de Raad
daarom het goederenvervoer tezamen met andere vervoercategorieën een
eigen plaats gegeven in beschouwingen over de aanvaardbaarheid van congesties. De vrijheid van vervoerwijzekeuze in het goederenvervoer is technisch economisch momenteel veelal klein. Op korte termijn, dat wil zeggen
gegeven de huidige produktiestructuur, kunnen van een beleid dat met name het wegvervoer in dezelfde mate als het personenautoverkeer zou confronteren met infrastructurele knelpunten, slechts schadelijke gevolgen voor
het bedrijfsleven en daarmee voor de samenleving als geheel worden verwacht. Dat wil echter niet zeggen dat het goederenvervoer volstrekt onbelemmerd moet kunnen plaatsvinden. Ook in bij voorbeeld het railvervoer
wordt een zekere kans op vertraging noodgedwongen aanvaard, evenals bij
voorbeeld beperkingen in de laad- en lostijden van winkels in stedelijke cen« Zie «Nota over geïntegreerde beschouwing
tra maatschappelijk aanvaard zijn. Het essentiële karakter van het goederenvan goederenvervoer en ruimtelijke ordening»,
vervoer stelt weliswaar de nodige eisen aan de betrouwbaarheid van het
uitgebrachtdoordeRaadin 1976. par. 7.
verkeersstelsel qua tijd, kosten en bereikbaarheid, maar daaraan kan in een
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afweging van alle maatschappelijke belangen niet bij voorbaat absolute prioriteit worden ontleend. Enig oponthoud als risicofactor van het wegvervoer
is als resultaat van zo'n afweging denkbaar.
Ter afsluiting enkele opmerkingen over de twee meer op het goederenvervoer gerichte algemene beleidslijnen in de pkb. Bij de keuze van de vervoertechniek door de verlader behoren naar de mening van de Raad maatschappelijke factoren - milieugevolgen, ruimtelijke gevolgen, energieverbruik,
veiligheid, enz. - wel degelijk een rol te spelen. In die zin kan van een volstrekt vrije verladerskeuze geen sprake zijn. Daarentegen is het naar de mening van de Raad primair de verlader, die inzicht kan hebben in de veelheid
van in- en externe economische factoren die bij de vervoertechniekkeuze tot
onderlinge afweging moeten worden gebracht. De rol van de overheid bij
het keuzeproces van de verladers dient daarom gelegen te zijn in het stellen
van maatschappelijke randvoorwaarden waarbinnen die verlader moet opereren. Daarbij kan gedacht worden aan tarifering, infrastructuurbeleid, verkeersregeling, veiligheids- en milieu-eisen, sociaal beleid, enz. Voorwaarden
voor een optimaal voertuigkeuzegedrag zullen eveneens vervuld kunnen
worden door een bij het beleid passend aanbod van verschillende vervoerwijzen. Deze voorwaarden dienen zowel vanuit het ruimtelijke beleid als
vanuit het verkeers- en vervoerbeleid vervuld te worden. Bij ruimtelijk beleid
valt dan te denken aan de projectie van bedrijfsterreinen en criteria bij de uitgifte van grond ten behoeve van bedrijfsvestigingen. Bij verkeers- en vervoerbeleid gaat het om het creëren van goede en juist gesitueerde overgangsfaciliteiten (los- en laadplaatsen, overslagplaatsen, goederencentra
e.d.) en onderlinge afstemming van kwaliteitskenmerken van verschillende
vervoerwijzen met het oog op eventueel gewenste correctie van het voertuigkeuzegedrag. De wenselijkheid van zo'n correctie kan worden ingegeven
door milieu-overwegingen, energie-overwegingen en dergelijke. In dat licht
is er naar de mening van de Raad aanleiding om met name voor het lange
afstandsvervoer meer goederenvervoer per rail en binnenschip te laten
plaatsvinden. Ook hier past een dirigistisch beleid echter niet, maar zullen bij
voorbeeld vervoerkwaliteit en kostenniveau een verschuiving van vervoermodaliteit in de richting van trein en binnenschip kunnen bevorderen.
De beleidslijn tot doorberekening van kosten van nieuwe goederenspoorlijnen in de exploitatie van bedrijfsterreinen of rechtstreeks aan de bedrijven
doet dan onevenwichtig aan in die zin, dat in de pkb alleen voor déze vorm
van goederenvervoer een dergelijke beleidslijn voorkomt én dat daarmee de
mogelijkheid tot het hanteren van kostendoorberekening als beleidsinstrument op voorhand wordt uitgesloten.
Deze beleidslijn wijkt overigens af van het in de Beleidsnota Goederenvervoer gestelde: «Ter gedeeltelijke gelijktrekking van de concurrentievoorwaarden wat betreft haven- en industrieterreinen zal er, voor zover dat nodig
is, een gelijktijdige aanleg van de voor deze technieken benodigde infrastructuur plaatsvinden, bij voorbeeld door de daarvoor te verrichten investeringen zoveel mogelijk in de grondprijzen door te berekenen, c.q. door de
vervoersinfrastructuur te subsidiëren uit de algemene middelen. Op deze
wijze wordt althans voor de eerste financiering de positie van de spoorwegen in het goederenvervoer gelijk aan die van de twee andere vervoertechnieken»43.
C. Nadere beschouwing van de planologische kernbeslissing
Algemene

43

Beleidsnota Goederenvervoer, biz. 11.

opmerkingen

22. Reeds in hoofdstuk I van dit advies heeft de Raad zijn teleurstelling
over het schema geuit. In de daarop volgende hoofdstukken is die teleurstelling geadstrueerd met een toetsing van het schema aan criteria in verband
met de betekenis van het schema in de totale besluitvorming, die nog vele
en ernstige mankementen in de aard en de opzet van het schema aan het
licht bracht en vervolgens met een kritische beschouwing van de onderbou-
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wing van de inhoud van het schema. Met name laatstbedoelde beschouwing stelt de Raad thans voor problemen bij advisering over de planologische kernbeslissing. Enerzijds is de beleidsonderbouwing, voor zover in het
schema aanwezig, moeilijk toe te snijden op de door de Raad in hoofdstuk II
en in eerdere adviezen bepleite opzet van een structuurschema. Zo is het op
basis van de kwantitatieve informatie in het schema vrijwel onmogelijk om
te komen tot de door de Raad bepleite differentiatie van rechtsgevolgen van
project- en lokatiekeuzen. Anderzijds acht de Raad op een aantal punten de
mogelijkheden tot een wetenschappelijk verantwoorde beleidsonderbouwing thans «überhaupt» gering, dat wil zeggen mogelijkheden om een werkelijk nationale verkeers- en vervoerproblematiek te vertalen in concrete alternatieve oplossingen, waaruit een beleidsmatige keuze kan worden gedaan. De in de eerste delen van dit hoofdstuk gegeven beschouwingen over
het beleid in grote lijnen doen daar weinig aan af. Slechts de overtuiging van
de structurele betekenis van de verkeers- en vervoersector voor de ruimtelijke en daarmee ook in belangrijke mate de maatschappelijke ontwikkeling
komt erin tot uiting. Van concrete planologische beslissingen op rijksniveau
staan deze beschouwingen nog ver af. Genoemde structurele betekenis
weerhoudt de Raad er wél van om tot afzien van het definitief maken van het
schema te adviseren. Des te meer aanleiding is er om de regering in overweging te geven zich ter voorbereiding van de regeringsbeslissing over het
schema grondig te bezinnen op de betekenis, die het schema voor de verdere besluitvorming over verkeer en vervoer moet en kan hebben en de inhoud
van het schema en met name de pkb daarop te bezien.
23. Gegeven de aanzienlijke beperkingen in de onderbouwing van het
concrete beleid, daaronder begrepen een naar de mening van de Raad nog
onvoldoende gestalte gegeven afweging van belangen en instrumentele
mogelijkheden, kan de Raad aan de concrete inhoud van de pkb slechts opmerkingen wijden onder de nadrukkelijke aantekening, dat daaraan evenals
aan andere elementen van de pkb thans vrijwel geen rechtsgevolgen 44 van
énige hardheid verbonden kunnen worden. Nu zou men kunnen stellen dat
de Raad daarmee feitelijk weer op één lijn met het schema komt. In bepaalde
delen van het schema - o.a. 4.3 - wordt immers de betekenis van structuurschema's als planningsinstrument benadrukt en - e n in samenhang daarm e e - nadere afweging van belangen, die in vervolg op het schema nog
steeds nodig is. Voor zover hiermee in essentie de opvatting van de regering
over de betekenis van het schema juist is weergegeven, zou deze inderdaad
in het geval van het onderhavige schema ook de opvatting van de Raad kunnen zijn. Allereerst moet hierbij evenwel worden aangetekend, dat niet alleen in het schema zelf formuleringen 45 voorkomen die een «hardere» indruk maken, maar bovendien dat nuanceringen en voorbehouden snel op de
achtergrond kunnen raken, zoals inmiddels al bij discussies rond een tweetal
hoofdwegen (A4 en A73) is gebleken. Als tweede en veel belangrijker kanttekening bij de materiële eenstemmigheid van regering en Raad over de betekenis van de pkb, zou de Raad echter willen opmerken dat naar zijn mening
de noodgedwongen vrijblijvendheid ervan niet past in de inzichten die destijd tot de invoering van planologische kernbeslissingen hebben geleid en
ook in schril contrast staat tot de zwaarte van de voor planologische kernbeslissingen geldende procedure. De betrekkelijke vrijblijvendheid van de onderhavige pkb, waartoe ook de Raad bij de thans aanwezige mogelijkheden
tot onderbouwing van een nationaal verkeers- en vervoerbeleid moet adviseren, sluit dan ook geenszins aan bij de in hoofdstuk II tot uitgangspunt genomen wenselijke opzet.

(5.1)46
44
45
46

Conform de beschrijving in hoofdstuk II. 4.
Zie o.a. beschouwingen in hoofdstuk II. 9.
Paragraafnummer uit de pkb.

24. Alvorens op de meer inhoudelijke aspecten van het verkeers- en vervoerbeleid in te gaan, wil de Raad nog bij een tweetal opmerkingen uit de inleidende paragrafen van de pkb stilstaan.
In de inleiding wordt opgemerkt, dat de uitspraken in de pkb «niet los gezien (kunnen) worden van de context waarin ze in dit structuurschema gefor-
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(5.2.3)

muleerd staan» (SVV, 83). De Raad meent dat zo'n algemene opmerking
vooraf aanleiding kan geven tot verruimde interpretatiemogelijkheden van
een in veel opzichten toch al niet eenduidige pkb. In zijn advies over het
Structuurschema Elektriciteitsvoorziening heeft de Raad gepleit voor duidelijker scheiding van pkb en de rest van de nota, die dan als toelichting zou
gaan dienen. De Raad constateert met instemming, dat sindsdien en dus ook
in het schema een dergelijke scheiding gebruik is geworden, zij het - in het
geval van het schema - met die restrictie dat «de rest van de nota» niet geheel de functie van toelichting heeft gekregen. Die «rest van de nota» als
context van de pkb heeft verwarring veroorzaakt. Het meest duidelijk was
dat het geval bij de richtlijnen. De in hoofdstuk 2 van het schema opgenomen veel uitgebreidere lijst van richtlijnen vervult niet de rol van toelichting
en staat - gezien het eerdere citaat uit par. 5.1 - voor velen in onduidelijke
relatie tot de richtlijnen in de pkb. De Raad zou in overweging willen geven
eerder geciteerde uitspraak uit de pkb achterwege te laten en de pkb na te lopen op punten die nadere omschrijving nodig hebben, zodra daarvoor niet
meer expliciet op de «context» kan worden teruggevallen.
Van geheel andere aard is een opmerking betreffende de in het schema
geformuleerde «eisen aan de beleidsbepaling». De daarin onder andere bepleite «stap voor stap benadering» duidt op procesmatige planning oftewel
een procesmatige beleidsstrategie. De Raad wil in dit verband wijzen op de
reeds eerder in dit advies47 gemaakte opmerking, dat vooral experimenteren
als strategie voor beleidsontwikkeling grote betekenis kan hebben en ruimer
toepassing verdient. Tevens is echter opgemerkt, dat een visie op de langetermijnstructuur van i.c. het verkeers- en vervoersysteem niet gemist kan
worden. Ook op deze plaats zou de Raad met nadruk willen wijzen op de
noodzaak van structuurplanning naast een procesbenadering. Ook de pkb
dient beide elementen te bevatten, misschien zelfs met de nadruk op het eerste.
Kwalitatieve aspecten van de pkb

(5.3)

(5.3.1)

" Hoofdstuk in, par. i.

25. De pkb bevat kwalitatieve uitspraken in drie kaders: de doelstellingen,
een beschrijving van het beleid in hoofdzaken, gedifferentieerd naar geografische deelsystemen (grote stadsgewesten, middelgrote en kleine steden en
landelijk gebied) en een beschrijving van het beleid gedifferentieerd naar
vervoermodaliteiten. In aansluiting op het in hoofdstuk II (par. 10) en hoofdstuk III (par. 2,3,4) van dit advies betoogde, zou het naar de opvatting van de
Raad de bruikbaarheid en de duidelijkheid van de pkb ten goede komen,
wanneer het zou komen tot een hergroepering van voornoemde kwalitatieve
uitspraken, zodanig dat deze zich aandienen als een geïntegreerde beschrijving van doelen van verkeers- en vervoerbeleid. Daarbinnen zouden niveaus
van abstractie onderscheiden kunnen worden. Met het oog op hun functie
als sectorale beleidsnormen zouden de kwalitatieve aspecten eventueel nog
nadrukkelijk onderscheiden kunnen worden naar bestuursniveaus waarop
ze in het beleid vooral een rol zouden moeten spelen. Daarnaast zal de zeggingskracht en het nationaal belang van de kwalitatieve uitspraken kritisch
getoetst moeten worden en zullen tegenstrijdigheden zonder nadere prioriteitenstelling moeten worden vermeden. Naar voorlopig inzicht zal als gevolg hiervan een groot aantal uitspraken in par. 5.3 in de daar gekozen hoedanigheid buiten de pkb kunnen worden gehouden. De Raad zou zich wél
kunnen voorstellen dat deze uitspraken in een wat gewijzigde presentatie en
redactie zouden kunnen fungeren als aandachtspunten bij de verdere uitwerking van het beleid langs sectorlijn en facetlijn.
26. De kern van de hoofddoelstelling is naar de mening van de Raad te
passief en reagerend van aard. De Raad zou er de voorkeur aan geven met
de hoofddoelstelling een positieve beleidsintentie tot uitdrukking te brengen. Bovendien zal daarin - in aansluiting op het op blz. 25/26 gestelde - het
begrip «(vervoer)vraag» met terughoudendheid moeten worden gehanteerd.
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Bij de formulering van randvoorwaarden in de hoofddoelstelling in het
schema, zou de Raad het volgende willen opmerken.
De vermelding van de landbouw bij het eerste streepje vormt de enige afwijking ten opzichte van de hoofddoelstelling in het MPP. De Raad acht deze
wijziging terecht. Het dient echter niet bij deze marginale bijstelling van de
hoofddoelstelling te blijven. Agrarische belangen zullen sterker in planvorming geïntegreerd moeten worden. De doorwerking van deze verandering
binnen het schema is voorshands twijfelachtig. In de verkenningen (SVV,
par. B.2) is de landbouw er in elk geval weer bij ingeschoten.
Het streven naar beperking van het beslag op overheidsmiddelen blijkt veler aandacht getrokken te hebben. In een doelstelling, opgevat als globale
aanduiding van de richting van het beleid, is aandacht voor het beslag op financiële middelen naar de mening van de Raad niet geheel misplaatst. Meer
inhoudelijk bezien is de Raad echter nog niet toe aan de conclusie, dat bij het
tegemoet komen aan de vraag naar vervoer van personen en goederen het
beslag op de overheidsmiddelen moet worden beperkt, wanneer daarmee
wordt bedoeld dat het aandeel van verkeers- en vervoeruitgaven in hettotale overheidsbudget kleiner moet worden. Wellicht is echter met genoemd
streven niet méér tot uitdrukking gebracht dan dat het totaal aan overheidsuitgaven ten behoeve van verkeer en vervoer beheerst moet worden. Dit lijkt
echter te triviaal om in een doelstelling op te nemen. Onder verwijzing naar
de groei van bijdragen in de exploitatie van het openbaar vervoer krijgt dit
streven wat meer reliëf, maar ook in die betekenis dient schrappen ervan
overwogen te worden, omdat de ook door de regering nagestreefde integrale benadering er door in het gedrang zou komen.
Op grond van eerdere beschouwingen in dit advies verdient aanvulling
van de doelstellingen op de volgende punten overweging:
- voorzien in verplaatsingsmogelijkheden voor zogenaamde vervoersarmen; en het in samenhang daarmee verminderen van de noodzaak tot autobezit;
- vanuit het verkeers- en vervoerbeleid, in samenhang met een beleid tot
ombuiging van tendenties in het voertuigkeuzegedrag, steun geven aan het
streven tot vermindering van de groei van verplaatsingsafstanden.
(5.3.2.a)

(5.3.2.d)

(5.3.3.a en b)

27. De Raad twijfelt aan de mogelijkheid om te komen tot een «redelijke
en verantwoorde wijze» om de verkeers- en vervoerbehoefte over de vervoerwijzen te verdelen, wanneer tegelijkertijd wordt gestreefd naar een goede bereikbaarheid van gewenste bestemmingen zowel met particulier als
met openbaar vervoer. Wel zal het volgens de Raad moeten komen tot meer
gelijkheid van de vervoerkwaliteit van particulier (auto)vervoer en openbaar
vervoer, met name in sterk verstedelijkte gebieden, maar dit zal niet altijd
gepaard kunnen gaan met een goede bereikbaarheid per auto volgens de
thans veelal nog geldende maatstaven. Gelijkwaardigheid op het niveau van
het huidige autovervoer impliceert immers een ontwikkeling volgens het om
budgettaire redenen door de regering terecht ter zijde geschoven vierde
grensalternatief.
De Raad kan niet instemmen met het eenzijdig benadrukken van de rol van
parkeerbeleid als middel om de capaciteit voor rijden en parkeren onderling
in evenwicht te brengen. Bij het verruimen van capaciteit voor het rijden zal
tevens de aanvaardbaarheid van eventueel noodzakelijke additionele parkeercapaciteit moeten worden overwogen. Slechts wanneer het gaat om
beïnvloeding van het gebruik van bestaande infrastructuur voor het rijden,
ligt een sterke nadruk op parkeerbeleid voor de hand.
28. De Raad acht het uit een oogpunt van systematiek minder juist, dat in
het schema richtlijnen zijn opgenomen die naar hun aard thuishoren in het
verstedelijkingsbeleid en daarin ook inderdaad - qua strekking - vóórkomen. Het beoogde ruimtelijk beleid zal overigens niet tot vermindering van
de verplaatsingsbehoefte kunnen leiden, maar hooguit een bijdrage kunnen
leveren aan vermindering van (de groei van) verplaatsingsafstanden. Dit is
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(5.3.3.d)

(5.3.3.e)

(5.3.3.f)

(5.3.4)

(5.3.4)
(5.3.4.e)
(5.3.5.c)

(5.3.5.d)

(5.3.6)

bepaald essentieel, omdat het gepaard kan gaan met een toenemende behoefte aan voorzieningen voor bij kortere verplaatsingsafstanden passende
vervoerwijzen.
De Raad neemt aan, dat niet zozeer een bundeling van netten alswel van
verbindingen wordt nagestreefd. Daarbij zij overigens aangetekend, dat zich
thans op sommige plaatsen een uitwerking van het bundelingsprincipe aandient (bij voorbeeld de verbreding van de A4), die om een nadrukkelijk kritische toepassing van dit principe vraagt. De wenselijkheid van bundeling is
ook afhankelijk van de functie van additionele capaciteit. Het gevaar van ongewenst grote omwegen is niet denkbeeldig.
Niettegenstaande het eerdere algemene pleidooi voor grondige herziening van de kwalitatieve uitspraken in de pkb, attendeert de Raad erop dat
richtlijn 5.3.3.e door de gekozen redactie geen beleidsrichting indiceert.
Het komt de Raad voor, dat richtlijn 5.3.3.f na de richtlijnen 5.3.3.C en d
geen nieuw element toevoegt.
29. In aansluiting op het in paragraaf 26 gestelde over de rol van agrarische belangen in de beleidsformulering, vraagt paragraaf 5.3.4 van de pkb
enige aanvulling.
Het lijkt de Raad niet juist om wettelijke verplichtingen als richtlijnen op te
nemen.
Richtlijn 5.3.4.e wordt reeds gedekt door richtlijn 5.3.4.a.
30. Zelfs wanneer richtlijn 5.3.5.c gelezen wordt als: «het onderling afwegen van de beschikbaarheid en het gebruik van verkeers- en vervoervoorzieningen en -middelen, mede gelet op de rentabiliteit van de verschillende
vervoerwijzen», is deze naar de mening van de Raad nog steeds weinig verhelderend. Op het in het schema gekozen uitwerkingsniveau zou de Raad in
dit verband willen spreken van de wenselijkheid om de baten (gebruik en beschikbaarheid) van verkeers- en vervoervoorzieningen af te wegen tegen
maatschappelijke kosten. Deze formulering laat nadrukkelijk ruimte voor een
toetsing van verkeers- en vervoervoorzieningen aan de beleidsdoelen en
daarmee om, met het treffen van verkeers- en vervoervoorzieningen als instrument, invloed uit te oefenen op de maatschappelijke ontwikkeling. Het
louter gebruik van de term «rentabiliteit» zou ten onrechte - althans naar de
opvatting van de Raad - de indruk kunnen wekken, dat bedrijfseconomische
rentabiliteit tot norm wordt verheven. De geldende normen ten aanzien van
nieuwe railinfrastructuur (inclusief stations) geven voedsel voor zo'n indruk.
Eigenlijk is in 5.3.5.d eenzelfde soort richtlijn aan de orde. Verkeers- en
vervoervoorzieningen, waarvan de kosten worden gedragen door de gebruikers, zijn rendabel te noemen. Ook in dit verband zou de Raad echter aan het
rentabiliteitscriterium een brede maatschappelijke inhoud willen geven.
Theoretisch bezien is de rol van de overheid daarbij, het te gelde of economisch «intern» maken van maatschappelijke kosten en baten, opdat deze
mede een rol spelen bij de bestedingsbeslissingen van de economische subjecten. Dit vraagt enerzijds om heffingen, te betalen door bepaalde subjecten en anderzijds om bijdragen van de overheid. Deze zijn derhalve niet in
beginsel ongewenst, maar een logisch en onmisbaar instrument voor (sturend) beleid. De Raad constateert met instemming dat dit instrument thans
in het beleid volkomen geaccepteerd is (bij voorbeeld bijdragen in de exploitatie van het openbaar vervoer) en dringt aan op herbezinning, waar voor
toepassing van dit instrument aanleiding zou kunnen zijn maar waar deze
toepassing vooralsnog achterwege blijft (bij voorbeeld bij parkeervoorzieningen).
31. Ondanks de geringe zeggingskracht van richtlijn 5.3.6 dringt de vraag
zich op, waarom in het geheel van richtlijnen juist de verplaatsingsmogelijkheden naar centra van sociaal-culturele activiteiten benadrukt worden.
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(5.4.1)

32. Met het gestelde over de aanvaardbaarheid van congesties kan een
meerderheid van de Raad het in beginsel eens zijn. In aansluiting op zijn beschouwingen hierover in par. 19 van dit hoofdstuk merkt de Raad op dat de
aanvaardbaarheid niet alleen en zelfs niet in de eerste plaats zijn rechtvaardiging hoeft te vinden in de direct met verkeers- en vervoervoorzieningen
verband houdende belangen, maar ook in structuurvormende effecten ervan. Wel zal aan de volgende voorwaarden moeten worden voldaan:
- essentieel verkeer dient hiervan zoveel mogelijk te worden gevrijwaard;
- er dient gezocht te worden naar genuanceerder instrumenten, die het
beoogde structuurvormende effect bereiken zonder congestie;
- er moeten maatregelen worden genomen ten gunste van de verkeersveiligheid;
- voorkomen moet worden dat de vervoerdruk wordt afgewenteld op
daarvoor niet bedoelde voorzieningen.
Hoewel de formulering in het schema primair bedoeld lijkt te zijn voor het
autoverkeer, kan het «niet voldoen aan de verplaatsingsbehoefte» ook toepasbaar worden geacht voor het openbaar vervoer. In zijn algemeenheid
zou de Raad hiermee niet willen instemmen voor vervoerrelaties met een
kwantitatief redelijke exploitabele vervoervraag. Op de andere vervoerrelaties valt aan een afweging van kosten en gebruiks /beschikbaarheidsnut niet
te ontkomen en zal in beginsel geaccepteerd moeten worden dat de kwaliteit
van het vervoeraanbod niet steeds goed aansluit bij de aard van de vervoervraag. Daarbij zal naar de mening van de Raad het gewicht van het gebruiks-/beschikbaarheidsnut groter moeten zijn, naarmate de vervoervoorziening meer het karakter krijgt van een minimumvoorziening ten behoeve
van mensen die op het openbaar vervoer aangewezen zijn.
Wat betreft de differentiatie van het verkeers- en vervoerbeleid naar de
aard van het gebied, merkt de Raad op dat deze in beginsel redelijk is, omdat
knelpunten zich niet overal in dezelfde mate voordoen, en ook haalbaar, omdat ook de ruimtelijke mogelijkheden in de onderscheiden gebieden zeer
verschillende zijn. Daar staat evenwel tegenover, dat de onderscheiden gebieden onderling sterk samenhangen, tot uitdrukking komend in de vele vervoerrelaties. Sterke beleidsdifferentiatie kan op die vervoerrelaties veel
overgangen binnen het openbaar vervoersysteem of tussen het openbaar
vervoer en het wegverkeer noodzakelijk maken. Het verlies aan vervoerkwaliteit kan dan zo groot worden dat de realisering van met name een gedifferentieerd voertuigkeuzegedrag twijfelachtig wordt. De Raad vreest dat vooral het verkeers- en vervoerbeleid in de steden hierdoor onder druk komt te
staan. Naar de mening van de Raad zal de differentiatie van beleid enigszins
afgezwakt moeten worden in diezindatwegverkeersvoorzieningen én
openbaar vervoervoorzieningen in een ruimer gebied rond de steden worden afgestemd op het beleid met betrekking tot die steden.

(5.4.2)

33. De verkeers- en vervoerproblematiek doet zich sterk voor in de verstedelijkte gebieden. De noodzaak tot een sturend verkeers- en vervoerbeleid is
waarschijnlijk het grootst in en om de stadsgewesten. De Raad vraagt zich in
gemoede af in welke opzicht de lagere overheden, die daarmee toch vooral
zullen moeten werken, in par. 5.4.2 en voor zover relevant par. 5.6.4 houvast
zullen kunnen vinden voor zo'n sturend beleid. Afgezien van enkele betrekkelijke details, waarop in het navolgende nog kort zal worden teruggekomen, gaat de gepresenteerde visie vooral mank aan een veelvuldig gebruik
van uitdrukkingen als «voldoende», «waar nodig», «zo nodig» en omstandiger formules die de zeggingskracht van de tekst aantasten (bij voorbeeld
«een zorgvuldig verkeers- en vervoerbeleid (is) noodzakelijk», overigens alleen opgemerkt bij beleid met betrekking tot hoofdcentra). Op enkele essentiële punten is, mede als gevolg daarvan, maar ook omdat uitspraken nog
onvoldoende onderling afgewogen lijken te zijn, te grote onduidelijkheid
ontstaan. Genoemd kunnen worden:
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- «sterke nadruk op maatregelen ten gunste van het openbaar vervoer»
(5.4.2.c) tegenover «het huidige voorzieningenniveau van het stedelijk en
stadsgewestelijk openbaar vervoer (zal) globaal gezien uitgangspunt vormen voor het toekomstig niveau van het openbaar vervoer. De te bieden
vervoervoorziening zal in het algemeen worden aangepast aan de ontwikkeling van de vraag» (5.6.4.a) en verder ««frequentieverhoging en uitbreiding
van het net komen pas in aanmerking als de capaciteit van de huidige verbindingen te kort schiet» (5.6.4.d).
- beperkte wegcapaciteit als één van de middelen ter beperking van autogebruik (5.4.2.c) tegenover een capaciteit van het verkeers- en vervoerstelsel
«die een voldoende vlotte doorstroming waarborgt» (5.4.2.k).
- verschillende eisen aan de toegankelijkheid van de «binnenstad»
(5.4.2.c) en «woon- en winkelgebieden» (5.4.2.h), terwijl beide elkaar toch
belangrijk overlappen.
- «behouden of versterken van de functies van de hoofdcentra» (5.4.2.a)
tegenover een impliciet veronderstelde terugloop van het aantal verplaatsingen (5.4.2.c, gecombineerd met 5.6.4.a en 5.6.4.d: zie ook par. 6 van dit
hoofdstuk).
- nadruk op geïntegreerde benadering (5.2.3) onder andere sprekend uit
de wenselijkheid van een samenhangend stelsel van stedelijke hoofdwegen,
voorzieningen voor het openbaar vervoer en de fiets (5.4.2.k) alsmede uit
een parkeerbeleid «gericht op het functioneren van het stedelijk verkeerssysteem als totaliteit» (5.4.2.1) tegenover een gedifferentieerd beleid voor
hoofdcentra (5.4.2.c), oudere, dichtbebouwde woongebieden (5.4.2.f) en
overige gebieden
- het vermijden van grootschalige voorzieningen (5.4.2.J) tegenover het
bundelen van verkeersruimten (5.4.2.f) waarin nochtans geen duidelijke versterking van het relatief ruimte-efficiënte openbaar vervoer is voorzien
- «een logische hiërarchische opbouw van het stedelijk wegensysteem»
(5.4.2.k) tegenover een beleid dat als totaal dicht zou aanliggen tegen het
openbaar-vervoergrensalternatief en het mobiliteit-beperkend grensalternatief (SVV, par. 3.1). Blijkens de beschrijving daarvan (SVV, 184 en 188) moet
eerder aan een sectorensysteem worden gedacht, terwijl een meer hiërarchisch wegenstelsel tot de kenmerken van het autogrensalternatief moet
worden gerekend (SVV, 182).
De Raad zou tot grondige en kritische heroverweging van het met betrekking tot de grote stadsgewesten te voeren beleid willen adviseren. Globaal
zal deze naar de mening van de Raad moeten leiden tot enerzijds grotere terughoudendheid bij uitspraken omtrent inrichting en beheer van het stadsgewestelijk verkeers- en vervoersysteem en anderzijds een meer operationele omschrijving van werkelijk nationale desiderata met betrekking tot de
steden (functies van de steden, de totale kosten van stedelijk verkeers- en
vervoerstelsel, de kwaliteit van voor-/natransport van het nationaal verkeers- en vervoersysteem, e.d.). Voorts past in het kader van het structuurschema een visie op de constructie van formele kaders en bestuurlijke verbanden waarbinnen lagere overheden een eigen beleid kunnen voeren. Dat
laatste is volgens de Raad van grote betekenis, omdat uiteindelijk op dat niveau de inventiviteit moet en blijkens de praktijk ook kan worden opgebracht
om sturend beleid inhoud te geven.
Niettemin kunnen enkele algemene uitspraken over de richting van het
verkeers- en vervoerbeleid in de stadsgewesten, mits de nodige terughoudendheid in acht wordt genomen, zinvol zijn. Als de belangrijkste ziet de
Raad:
- vergroting van het aandeel van openbaar vervoer en langzaam verkeer
in het totaal aantal verplaatsingen, vooral op vervoerrelaties gericht op
hoofd- en nevencentra;
- eisen aan de kwaliteit van de bereikbaarheid van stedelijke concentraties van activiteiten per openbaar vervoer (vergelijkbaar met de bereikbaarheidsnorm binnen stadsgewesten in de Verstedelijkingsnota);
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- verbetering van de positie van het openbaar vervoer en langzaam verkeer, vooral door infrastructurele maatregelen (daaronder begrepen verkeersregulering) ten gunste van beide en infrastructurele beperkingen ten
aanzien van het autoverkeer, zonodig aangevuld met verkeersregulering en
dergelijke;
- verbetering van voor- en natransportmogelijkheden van openbaar vervoer door onder andere integratie van verschillende openbaar-vervoersystemen en parkeervoorzieningen voor fietsen en auto's bij (perifere) haltes van
openbaar vervoer;
- integratie van stads- en streekvervoer (vooral qua lijnvoering);
- uitbouw van hoofdzakelijk radiale lijnenpatronen van openbaar vervoer
tot wijder vertakte patronen;
- goede toegankelijkheid voor essentieel autoverkeer;
- restrictief parkeerbeleid, zowel ten aanzien van lang- als kortparkeerplaatsen, echter met de nadruk op de eerste en beide afhankelijk van de bereikbaarheid van het betreffend gebied per openbaar vervoer, per fiets en te
voet; de bereikbaarheid van hoofd- en nevencentra dient goed onderling afgestemd te worden;
- herinrichting in verkeers- en verblijfsgebieden;
- open structuur van de verkeersruimten (bij voorbeeld sectorensysteem); verkeersruimten doorgaans niet groter dan de bestaande;
- uitbreiding van de capaciteit voor bewonersparkeren in oudere woongebieden; bij geringe openbare ruimte het onnodig maken van parkeren op
straat.
Kortheidshalve wordt voor een nadere uiteenzetting over deze punten verwezen naar de paragrafen 14 t/m 21 van dit hoofdstuk.
Ter afsluiting van deze paragraaf over de grote stadsgewesten maakt de
Raad nog de volgende opmerkingen. Het zal voor een goede bestuurlijke
doorwerking van de richtlijnen nodig zijn dat duidelijk wordt wat onder (grote) stadsgewesten, middelgrote steden enz. moet worden verstaan. Overigens zal naar de mening van de Raad een sturend beleid in meer of mindere mate zowel in de grote als in de middelgrote (bij voorbeeld Groningen,
Arnhem, Tilburg) stadsgewesten gestalte moeten en kunnen krijgen.
Voor een omschrijving van het zogenaamde essentiële autoverkeer zou de
Raad nauwer willen aansluiten bij de functies van stedelijke centra en vooralsnog nauwer willen aansluiten bij de definitie in de Tweede nota over de
ruimtelijke ordening (zie par. 14).
Ten slotte zou de Raad over het parkeren van vrachtauto's willen opmerken, dat het «binnen het stedelijk gebied
binnen de perken houden»
(5.4.21) daarvan, nog veel interpretatieruimte overlaat. De Raad merkt op
dat, gezien de essentiële betekenis van het goederenverkeer naar de steden,
bijzondere aandacht moet worden gevraagd voor faciliteiten voor laden en
lossen.
(5.4.3)

34. Of met het in paragraaf 5.4.3 gestelde kan worden ingestemd, hangt
vooral af van het soort steden waarop het gericht is. Voor zover het mede
gericht is op steden als Groningen, Zwolle en Amersfoort, zou de Raad voor
nuancering van de tekst willen pleiten. Het aanvullend karakter van het
openbaar vervoer zou meer een actualiteit dan een toekomstperspectief
moeten zijn. De Raad meent, dat een ook voor dergelijke steden gewenste
herstructurering van met name de oudere stadsdelen en de centra (verkeersruimten en verblijfsgebieden, open wegenstructuur, maatregelen ten gunste
van voetganger, fietsers en openbaar vervoer) zal leiden tot veelvuldiger gebruik van fiets en openbaar vervoer. De groei van het stedelijk openbaar vervoer wijst hier al op. Het openbaar vervoer is dan niet alleen maareen vervoerwijze voor mensen die niet over een auto of fiets kunnen beschikken,
maar ook voor mensen die niet over met name een auto willen beschikken.
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(5.4.4)

35. Het gestelde over de geschiktheid van de individuele, particuliere vervoerwijzen, kan de Raad in zijn algemeenheid wel onderschrijven, voor zover het gaat om verplaatsingen die functioneel aan het landelijk gebied en
de daarin gelegen kernen gebonden zijn. Veel verplaatsingen in het landelijk
gebied zijn echter gericht op stedelijke concentraties of spelen zich zelfs geheel daartussen af. Voor die relaties is een grotere rol van het openbaar vervoer, met name het railvervoer, mogelijk (lange-afstandsvervoer) dan wel is
een nauwere afstemming op het stedelijk verkeer en vervoer gewenst. Dit
laatste vraagt om een sterkere geleiding van de bovenregionale verplaatsingen naar haltes/stations van het openbaar vervoer en een kwaliteit van het
regionaal openbaar vervoer, die in ontwikkeling niet achterblijft bij de kwaliteit van het landelijk en stedelijk openbaar vervoer. Daarnaast zullen ook het
beleid met betrekking tot het (regionaal) openbaar vervoer en het kernenpatroon op elkaar moeten worden afgestemd.
Met het gestelde over de plaats en de inpassing van regionale wegen kan
de Raad instemmen. Voor alle wegen in het landelijk gebied zal echter minimaal moeten gelden, dat doorbroken gebruiksstructuren in het kader van de
realisatie van wegenprojecten een verantwoorde aanpassing ondergaan.
Het eerder bepleite tegengaan van impulsen voor suburbane ontwikkelingen impliceert naar de mening van de Raad betrekkelijk lage eisen aan de
kwaliteit van de bereikbaarheid, primair per auto. Dit laatste houdt verband
met de gegroeide kwaliteitsverhouding van openbaar vervoer en particulier
(auto)verkeer. Bijzondere aandacht zal nog moeten worden gegeven aan de
plaats van hoofdwegen en overige wegen in het landelijk gebied. Enerzijds
valt een tendens waar te nemen om het verkeer langs zo kort mogelijke routes af te leiden naar hoofdwegen (c.q. autosnelwegen), anderzijds kunnen
daarvan ongewenste impulsen tot suburbanisatie uitgaan. Naar de mening
van de Raad zal bij een streven naar afleiding van bovenregionaal verkeer
naar hoofdwegen de nodige weerstand tegen suburbane verplaatsingen
(per auto) gevonden moeten worden bij de herkomstpunten (de woning), op
de hoofdwegen zelf en in de stedelijke gebieden (o.a. door parkeerbeleid).
Om sluipverkeerte voorkomen zal de «passeertijd» (netweerstand) van netten van lagere orde aan die van het hoofdwegennet gerelateerd moeten
worden. Dit alles vraagt om een sterk integratiekader voor verkeers- en vervoerplanning op regionaal (provinciaal) niveau (zie ook hoofdstuk V).
Voor bepaalde aspecten van het verkeers- en vervoerbeleid in het landelijk
gebied zij verwezen naar het advies over de Nota landelijke gebieden, dat in
voorbereiding is.

(5.5)

36. Onder verwijzing naar de reeds daaraan gewijde uitvoeriger beschouwingen in paragraaf 21 van dit hoofdstuk, zou de Raad slechts kort nog willen ingaan op kwalitatieve aspecten van het beleid met betrekking tot het
goederenvervoer. Daarbij moet overigens worden opgemerkt, dat in het in
paragraaf 5.5 van het schema gepresenteerde beleid de nadruk wel onevenredig sterk op het railtransport is komen te liggen.
Het principe van de vrije verladerskeuze zal moeten blijven gelden binnen
van overheidswege te stellen maatschappelijke randvoorwaarden. Die randvoorwaarden kunnen zowel door beheers- als door inrichtingsactiviteiten
van de overheid gestalte krijgen. De laatste kunnen onder andere betrekking
hebben op het creëren van overgangsfaciliteiten op zodanige plaatsen en
van zodanige aard, dat de organisatie van het goederenvervoer en het voertuigkeuzegedrag - vooral voor het lange-afstandsvervoer - in een maatschappelijk gewenste richting tenderen. Het volledig doorberekenen van
kosten van railvervoer aan verladers en in het bijzonder van de kosten van
nieuwe railinfrastructuur aan bedrijven (al of niet via de exploitatie van bedrijfsterreinen) is dan niet in alle gevallen op voorhand aanvaardbaar en
wijkt ook af van de situatie bij bij voorbeeld het watertransport.
Ook op het lokaal niveau zal het goederenvervoer expliciet aandacht moeten krijgen in het verkeers- en vervoerbeleid. Overleg met alle betrokkenen is
daarbij van groot belang.
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Het meer algemene bezwaar tegen het schema, dat internationale aspecten daarin onvoldoende aandacht hebben gehad, geldt voor de goederenvervoersector in versterkte mate vanwege de grote internationale verwevenheid daarvan.
(5.6)

37. In voorgaande beschouwingen over het beleid, gedifferentieerd naar
geografische deelsystemen, is onvermijdelijk reeds veel opgemerkt over het
in de paragrafen 5.6 en volgende in het schema vermelde over het beleid,
gedifferentieerd naar vervoermodaliteiten. In de volgende paragrafen zullen
de betreffende opmerkingen zo min mogelijk worden herhaald.
In algemene zin wil de Raad vooraf over de kwalitatieve uitspraken in de
pkb over het openbaar vervoer opmerken, dat deze in sommige opzichten
zeer vaag zijn, zeker in vergelijking met de kwaliteitseisen met betrekking tot
de verkeersafwikkeling op hoofdwegen. Deze vaagheid wordt veroorzaakt
door het hanteren van het niet nader gedefinieerde begrip «voorzieningenniveau». De Raad zou hieronder willen verstaan het geheel van kwaliteitskenmerken, bezien vanuit de positie van de gebruiker. Het gaat dan om zaken als reistijd, frequentie, bereikbaarheid van haltes/stations, rijcomfort
waaronder kans op zitplaats), enz. De Raad acht het gewenst dat uitspraken
over het voorzieningenniveau openbaar vervoer voor dergelijke kwaliteitskenmerken worden gedifferentieerd.

(5.6.2)

38. De Raad is van mening, dat met verhoging van het comfort, nog enige
snelheidsverhoging en hier en daar verhoging van frequenties (gegeven een
bepaald reizigersaanbod kan ook de treinlengte nog gevarieerd worden) de
concurrentiepositie van het railvervoer behouden en zo mogelijk zelfs verbeterd moet worden. Bijzondere aandacht is gewenst voor verbetering van de
bereikbaarheid van intercitystations per fiets, openbaar vervoer en op enkele plaatsen - voor lange-afstandsreizigers - ook per auto (P+R). In verband
met dit laatste valt aanwijzing van nieuwe intercitystations te overwegen,
omdat de bestaande intercitystations veelal in de stedelijke centra liggen,
waar autofaciliteiten moeilijk te realiseren en bezwaarlijk zijn (station Voorburg is een goed voorbeeld van een intercitystation dat een dergelijke functie vervult).

(5.6.3)

39. Ten overvloede merkt de Raad op dat het in 5.6.3 gestelde niet strookt
met de in paragraaf 35 vermelde opvattingen van de Raad. Een geïntegreerde benadering van het openbaar vervoer binnen het totale sectorbeleid en in
relatie met het ruimtelijk beleid (o.a. kernenbeleid) is niet verenigbaar met
een uitsluitend vraagvolgend beleid. In aansluiting op paragraaf 16 pleit de
Raad bovendien voor normering van de bereikbaarheid van kernen, die niet
of onvoldoende over openbaar vervoer beschikken.

(5.6.4)

40. Paragraaf 5.6.4 van het schema is reeds expliciet betrokken in paragraaf 33 van dit hoofdstuk. Uit het daar gestelde zal duidelijk zijn geworden
dat de Raad het kwaliteitseffect van infrastructurele maatregelen ten gunste
van het openbaar vervoer niet op voorhand beperkt zou willen zien door een
geringere materieelinzet. Zeker op experimentele schaal zal de levensvatbaarheid van een sterk verbeterd openbaar vervoer moeten worden nagegaan. Behalve aan infrastructurele maatregelen onder gelijktijdige frequentieverhoging denkt de Raad daarbij ook vooral aan experimenten met sterk
verbeterd voor- en natransport naar/van de trein en aan structurele integratie van stads- en streekvervoer (vooral qua lijnvoering).

(5.7)

41. Kwalitatieve uitspraken over het wegverkeerssysteem als zodanig blijven in het kader van paragraaf 5.7 in het schema beperkt tot hoofdwegen.
Voor een operationeel gebruik van de terecht gedifferentieerde afwikkelingsniveaus is nadere precisering gewenst van de gehanteerde geografische begrippen (stadsgewestelijke omgeving, stedelijk gebied). Bovendien
is gewenst dat wordt aangegeven gedurende welke en hoeveel uren de af-
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wikkelingsniveaus gewenst of acceptabel zijn. De Raad is van mening, dat
aan de verkeersafwikkeling in de spitsuren lagere eisen kunnen worden
gesteld dan aan die in de overige uren.
Bij de inrichting van wegen spelen niet alleen eisen aan de verkeersafwikkeling een rol, maar ook ontwerp-normen die verband houden met veiligheid en rijcomfort. Voor beide aspecten is de ontwerp-snelheid van belang.
Lage ontwerp-snelheden scheppen betere kansen voor een goede ruimtelijke inpassing van wegen. De Raad mist een visie hierop in het schema en
vraagt zich af of deze ontwerp-snelheid onder invloed van recente ontwikkelingen niet verlaagd zou moeten worden.
Een ander kwaliteitskenmerk van het hoofdwegennet betreft de in het
schema impliciet als wenselijkheid naar voren gebrachte betrekkelijke eenvormigheid van het hoofdwegennet: in principe alleen autosnelwegen en
autowegen. De Raad onderkent de voordelen van deze eenvormigheid naar
de weggebruiker, maar meent dat deze niet onder alle omstandigheden een
dwingende eis kan zijn. Terecht wordt langzaam verkeer, agrarisch verkeer
en dergelijke op hoofdwegen geweerd. Daarentegen zullen de ruimtelijke
gevolgen van het ongelijkvloers maken van kruispunten steeds afgewogen
moeten worden tegen het kwaliteitsstreven voor de weggebruiker. De met
gelijkvormigheid gediende verkeersveiligheid kan evenzeer bereikt worden
met andere verkeerstechnische oplossingen.
De Raad herhaalt zijn eerder gemaakte opmerking, dat de derde zin van
paragraaf 5.7.3.a. een cirkelredenering bevat, die de gehele zin onduidelijk
maakt.
Ten aanzien van de aanwijzing van gevaarlijke-stoffenroutes is meer dui* delijkheid gewenst over de verdeling van verantwoordelijkheden over de diverse overheden.

48

Twaalf programmapunten integratie verkeer
en vervoer (maart 1973)
uitgangspunten parkeerbeleid (januari 1974)
tien beleidspunten van verkeer en vervoer (februari 1974)
Richtlijnen voor de opstelling van verkeerscirculatieplannen (mei 1974)
Oriënteringsnota (1975)
Nota inzake parkeerbeleid (1975)
Meerjarenplan Personenvervoer (1975)
Verstedelijkingsnota (1977).

42. In voorgaande delen van dit advies heeft de Raad verschillende aspecten van verkeers- en vervoerbeleid op rijksniveau genoemd, die ten onrechte
niet of onvoldoende aan de orde komen in de pkb. Te denken valt aan:
- parkeerbeleid: aspecten van parkeerbeleid zijn wel in de pkb te vinden,
maar tegen de achtergrond van vroegere uitspraken 48 hierover kan niet gesproken worden van een samenvattende visie in hoofdlijnen van inrichtingsen beheersaspecten van het parkeerbeleid. De Raad acht het schema daarvoor het aangewezen kader.
- wegen van lagere orde: naar aanleiding van paragraaf 5.6.2 van het
schema is in paragraaf 38 van dit hoofdstuk hierop al enigermate ingegaan.
De functionele samenhang en de - tot op zekere hoogte - functionele uitwisselbaarheid van hoofdwegen en niet-hoofdwegen vraagt om een duidelijker
rijksvisie op de betekenis van en de daaruit voortvloeiende inrichtings- enbeheerseisen aan wegen van lagere orde.
- overgangsfaciliteiten: aan het inrichten, beheren en eventueel opheffen
van bij voorbeeld haltes van openbaar vervoer/stations, goederencentra,
Park-and-Ride-voorzieningen (eigenlijk zijn alle parkeervoorzieningen overgangsfaciliteiten) en aansluitingen aan hoofdwegen behoort een meer algemene visie op de betekenis van overgangsfaciliteiten ten grondslag te liggen. Dit is voor sommige overgangsfaciliteiten al nadrukkelijk het geval, zoals het bedrijfseconomisch criterium bij de inrichting van nieuwe stations,
welk criterium de Raad overigens schril vindt afsteken bij de benadering van
het openbaar vervoer als geheel. Het schema is de plaats voor de hiervoor
bedoelde meer algemene visie op overgangsfaciliteiten en een schets van
daaruit voortvloeiende inrichtings- en/of beheerseisen en eventueel taakstellingen aan lagere overheden.
- goederenvervoer in plannen van lagere overheden: aansluitend bij enkele reeds eerder gemaakte opmerkingen over het goederenvervoer, zou de
Raad willen pleiten voor meer en duidelijker richtlijnen voor de wijze waarop
in ruimtelijke en verkeers- en vervoerplannen van lagere overheden met de
essentiële betekenis van het goederenvervoer rekening kan en moet worden
gehouden.
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- tarifering: uitgangspunten bij vaststelling en structurering van tarieven
(openbaar-vervoertarieven, parkeertarieven, e.d.) horen als beleidsnormen
voor de sector in de pkb thuis (wel een uitgangspunt ten aanzien van openbaar vervoertarieven ten behoeve van de verkeersprognoses - zie par. B 9 maar niet overgenomen in de pkb, terwijl het naar zijn aard wel een langetermijnkeuze is).
- taxibeleid, groepsvervoer: beide vervoercategorieën verdienen vanwege hun (wenselijke) plaats in de totaliteit van het verkeers- en vervoersysteem een visie in het kader van de pkb.
Ten einde het schema ook werkelijk mede een functie te laten vervullen als
kader voor het lange-termijnsectorbeleid, acht de Raad nadere beschouwing
van voorgaande aspecten van het verkeers- en vervoerbeleid gewenst. Deze
zal doorgaans kwalitatief van aard zijn en slechts in enkele gevallen kunnen
leiden tot taakstellingen aan lagere overheden met betrekking tot te projecteren werken. Als praktische ingang voor de vulling van deze nadere beschouwing zou de Raad de uitgangspunten voor subsidie-, vergunningenen goedkeuringsbeleid willen aanbevelen.
Kwantitatieve aspecten van de pkb
43. In het schema komen uitspraken voor van het door de Raad genoenv
de type project- en lokatiekeuzen. In het schema hebben deze betrekking op
lijnvormige infrastructuur ten behoeve van het openbaar personenvervoer
op nationaal, regionaal en stadsgewestelijk niveau, lijnvormige infrastructuur ten behoeve van het wegverkeer (personen en goederen) voor zover dat
over hoofdwegen afgewikkeld moet worden, lijnvormige infrastructuur ten
behoeve van het railtransport van goederen en ten slotte enkele puntvormige projecten voor overslag van goederen in relatie tot railtransport. In de
volgende paragrafen zal de Raad enkele algemene aspecten belichten van
déze typen project- en lokatiekeuzen.
44. De uitspraken over projecten krijgen pas betekenis door de consequenties die thans aan deze uitspraken verbonden worden. Die consequenties kunnen in beginsel betrekking hebben op planning, (grond) bestemming, inrichting en beheer. Het schema beperkt zich tot planning en beheer:
het schema stelt grenzen aan toekomstige planningsactiviteiten in de projectensfeer en komt - met name voor de wegen - tot een herverkaveling van
het beheer. De Raad heeft daarnaast in het verleden evenals in dit advies
(hoofdstuk il) gepleit voor rechtsgevolgen in de bestemmingssfeer. Afhankelijk van het niveau waarop de verantwoordelijkheid voor de uitvoering of
het zwaartepunt voor de coördinatie behoort te liggen, de vraag of een afweging van belangen en (o.a. financiële) mogelijkheden heeft plaatsgevonden,
de mate waarin het project past in een taakstellend beleid, het tijdstip van
eventuele uitvoering en de meer of minder grote beperktheid van ruimtelijke
mogelijkheden voor het project, zouden deze rechtsgevolgen gedifferentieerd moeten worden (zie hoofdstuk II par. 9), overeenkomstig verschillende
graden van hardheid. Het zijn naar de mening van de Raad juist de uitspraken met rechtsgevolgen in de bestemmingssfeer, die een rijksvisie op i.c. het
verkeer en vervoer zichtbaar maken. In wat mindere mate kan dat ook gelden voor uitspraken met consequenties in de planningssfeer, zeker wanneer
die consequenties wat scherper worden afgetekend door bij voorbeeld de
aanwijzingsmogelijkheid van de Ministervan Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening of het op gang brengen van een in hoofdstuk V nader te bespreken operationele gebiedsaanwijzing op voorhand te beperken tot projecten van de hardste categorie. Projectuitspraken met uitsluitend consequenties in de beheerssfeer zou de Raad wegens de geringe ruimtelijke relevantie verder buiten beschouwing willen laten.
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45. Reeds in paragraaf 22 van dit hoofdstuk is gewezen op de tekortschietende informatie in het schema om te komen tot de hiervóór bedoelde differentiatie van rechtsgevolgen. In weerwil van zijn eigen opvattingen over de
wenselijke «hardheid» van een structuurschema zou de Raad daarom op basis van de huidige informatie aan de project- en lokatiekeuzen in het schema
voorshands géén rechtsgevolgen in de bestemmingssfeer willen koppelen,
noch de aanwijzingsmogelijkheid (of de operationele gebiedsaanwijzing).
Dat betekent dat de projecten in procedures langs de sectorlijn en de ruimtelijk-facetlijn naar huidig inzicht nog volledig ter discussie dienen te staan en
dat voor de realisatie ervan het schema op zichzelf geen argument kan zijn.
Consequenties in de planningssfeer- alleen verdere uitwerking van plannen voor in het schema opgenomen projecten - zou de Raad slechts selectief aan het schema willen verbinden. De Raad acht het schema als planningskader voor hoofdwegen en railverbindingen juist, uitgaande van een
herzieningsfrequentie van vijf jaar. Het schema kan echter niet als grensstellend kader fungeren voor goederenraillijnen en overslagpunten voor goederenvervoer in relatie tot railtransport. Het schema zélf is over de consequenties van opname van deze projecten onduidelijk. Op de behoefte daaraan zal, naar het de Raad voorkomt, flexibeler moeten kunnen worden ingespeeld, dan met limitatieve vermelding in een pkb mogelijk is. Het schema
zal ten aanzien van deze projecten slechts een signaleringsfunctie kunnen
hebben.
46. Het voorgaande impliceert een grote mate van vrijblijvendheid van
, het schema ten aanzien van de projecten. Dit betekent een belangrijke beperking van de betekenis van de planologische kernbeslissing. Het betekent
ook - de Raad constateert dit met grote teleurstelling - dat thans aan de vele
inspraak met betrekking tot concrete projecten slechts op uiterst onbevredigende wijze uitwerking kan worden gegeven. De Raad zou er dan ook voor
willen pleiten de mogelijkheden te bezien om alsnog te komen tot een nadere toetsing van de projecten. Daarvoor zal per project meer informatie nodig
zijn over aspecten die onderwerp van toetsing moeten zijn. De Raad staan
daarbij de volgende globale toetsingscriteria voor ogen:
A. criterium betreffende de «schaal» van het project: het niveau van de
verantwoordelijkheid voor de realisatie of het zwaartepunt voor de coördinatie dient vergaande bemoeienis van de rijksoverheid te rechtvaardigen;
het zal veelal moeten gaan om verbindingen tussen landsdelen of tussen
concentraties van bedrijvigheid van duidelijk bovenregionale betekenis dan
wel puntvormige projecten die zelf duidelijk van bovenregionale betekenis
zijn.
B. criteria die de maatschappelijke voordelen van een project tot uitdrukking brengen:
a. behoefte aan additionele capaciteit, mede in relatie tot de kwaliteit (van
bij voorbeeld verkeersafwikkeling);
b. ondersteuning van de totstandkoming van structuren die in hetfacetbeleid worden nagestreefd (waaronder het verstedelijkingsbeleid, spreidingsbeleid, regionaal sociaal-economisch beleid);
c. ondersteuning van het streven naar bepaalde structuurkenmerken van
het verkeers- en vervoersysteem (met name het voertuigkeuzegedrag en de
vervoerdistributie);
d. bijdrage aan verhoging van de leefbaarheid en de veiligheid in bestaande situaties;
C. criteria die de maatschappelijke nadelen van een project tot uitdrukking brengen:
a. stimulans voor het ontstaan van structuren die juist in het facetbeleid
worden afgewezen (suburbanisatie, te grote overloop, e.d.);
b. stimulans voor een ongewenste structuur van het verkeers- en vervoersysteem (bij voorbeeld een uit oogpunt van opvangcapaciteit van steden te
grote nadruk op autogebruik in en om die steden);
c. directe inbreuk op bestaande ruimtelijke structuren (waaronder ook een
te geringe bundeling van lijnvormige infrastructuur).
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Overigens interfereren deze criteria soms. Zo zal de vraag of er behoefte
bestaat aan additionele capaciteit mede afhangen van de betekenis van een
project voor het voertuigkeuzegedrag. Ook zal niet altijd even duidelijk zijn
hoe de verschillende projecten in het kader van de onderscheiden criteria
moeten worden gewogen. Zo zal bij voorbeeld nader moeten worden bezien
in welke gevallen verbetering van de ontsluiting van perifere regio's als instrument van regionaal sociaal-economisch beleid kan worden beschouwd.
Nu het in het kader van dit advies niet mogelijk is om de resultaten van
een toetsing van de afzonderlijke projecten te geven, laat staan een daarop
noodzakelijkerwijs volgende nadere afweging van belangen, moet de Raad
in de navolgende paragrafen volstaan met enkele meer algemene opmerkingen betreffende de verschillende typen projecten. De Raad houdt echter rekening met de mogelijkheid, dat enige voor een meer specifieke benadering
van de projecten benodigde informatie alsnog op korte termijn beschikbaar
komt. Voorts acht de Raad het denkbaar, dat hergroepering en nadere analyse van reeds beschikbare informatie, waarvoor de tijd binnen de gestelde
termijnen ontbrak, alsnog mogelijkheden zullen openen voor een oordeel
over afzonderlijke projecten. De Raad heeft daarom zijn Commissie Verkeer
en Vervoer verzocht zich te bezinnen op een nadere beoordeling van de afzonderlijke projecten of een aantal daarvan en wel in onderlinge samenhang. Dit laatste is immers een essentieel kenmerk van een structuurschema
in vergelijking met een tracéprocedure. De Raad acht het zeer gewenst, dat
een eventuele nadere beoordeling van de afzonderlijke projecten tot stand
komt in samenwerking met de Raad van de Waterstaat en zijn Commissie
van Overleg voor de Wegen. De Raad hoopt dat de eventuele resultaten
daarvan nog een rol kunnen spelen in de thans lopende pkb-procedure.
Hoofdwegen
47. Reeds eerder in dit advies heeft de Raad opgemerkt, dat het schema
onduidelijk is over de mate waarin het schema bepalend is voor de realisering van opgenomen nieuwe of verbeteringen/uitbreidingen van bestaande
verbindingen (op dit moment al of niet onder rijksbeheer). Ook de pkb zelf
blijkt aanleiding te geven (par. 5.7.2, 5.9 en kaart 2) voor uiteenlopende interpretaties en verwachtingen. In de definitieve pkb zal onomwonden en consequent moeten blijken, dat in het kader van de pkb over geen enkele verbinding een finale beslissing tot realisering van werken wordt genomen.
48. In de pkb is de aanwijzing van hoofdwegen gekoppeld aan uitspraken
over het karakter en de fasering ervan.
Het karakter van de weg vloeit niet automatisch voort uit de aanwijzing als
hoofdweg. Ook het schema onderscheidt op langere termijn in principe nog
twee wegtypen: autosnelwegen en autowegen. De overwegingen die tot
een keuze uit beide hebben geleid, zijn niet altijd duidelijk. Ongeacht de aanwijzing als hoofdweg, lijkt een kritische bezinning op het noodzakelijke karakter van de wegen gewenst. Zoals reeds gesteld, zou de Raad daarbij de
mogelijkheid van handhaving van gelijkvloerse kruisingen (o.a. rotonden)
niet bij voorbaat willen uitsluiten, maar willen laten afhangen van een nadere afweging van belangen. Ook lijkt een door veiligheidsoverwegingen ingegeven streven naar zoveel mogelijk hoofdwegen met gescheiden rijbanen
niet onder alle omstandigheden gerechtvaardigd. Een onnodig ruim opzetten van het wegennet kan op den duur leiden tot schaalvergroting in patronen van ruimtegebruik en tot vergroting van de mobiliteit. Dit acht de Raad
in het algemeen ongewenst. De genoemde effecten zullen bovendien een
negatieve invloed kunnen hebben op de verkeersveiligheid, terwijl met de
constructie van gescheiden rijbanen nu juist bevordering van de verkeersveiligheid werd beoogd. Slechts indien de met scheiding van rijbanen
gepaard gaande capaciteitstoename en daarmee samenhangende vervoerimpulsen uitdrukkelijk passen in het regionaal sociaal-economisch beleid,
zal er aanleiding kunnen zijn voor een ruimere toepassing van dit voor de afzonderlijke verbindingen inderdaad veiliger inrichtingsprincipe.
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Evenals dat karakter van de wegen is de in het schema gekozen fasering
thans nauwelijks toetsbaar. Belangrijkste oorzaak daarvan is gelegen in het
feit, dat toetsing op het capaciteitscriterium (B.a) in het algemeen niet goed
mogelijk is rekening houdend met de eerder in hoofdstuk III gegeven kritische beschouwingen over de kwantitatieve basis van de projecten in het
schema. Bovendien is de fasering der cijfers daarvoor te grof. Ten slotte zou
voor een fasering van de projecten ook een globale financiële toetsing vereist zijn, waarvoor nochtans de gegevens ontbreken. Naarmate toetsing aan
het capaciteitscriterium en de financiële ruimte - beide met een duidelijk
tijdselement - minder goed mogelijk is, zal de nadruk meer moeten komen
te liggen op criteria met een weinig tijdsgebonden karakter (bij voorbeeld
het voorzien in ontbrekende schakels van een totaalstructuur). De Raad zou
zich echter kunnen voorstellen, dat een niet onbelangrijk deel van de tegen
de kwantitatieve basis van de projecten gemaakte bezwaren in de regeringsbeslissing over het SVV ondervangen kan worden en dat er dan in een aantal
gevallen in toetsing van een project op het capaciteitscriterium aanleiding
voor aanwijzing als «hard» project gevonden kan worden. Dit zal evenwel
veel minder het geval kunnen zijn ten aanzien van projecten in de stedelijke
invloedssfeer. De doorwerking van een werkelijk sturend stedelijk verkeersen vervoerbeleid op de hoofdwegen is thans onvoldoende vast te stellen.
Ook het sturend effect van een beperkte wegcapaciteit acht de Raad zodanig
essentieel, dat moet worden aanbevolen de noodzaak van uitbreiding van
capaciteit op de hoofdwegen rond stedelijke concentraties in nauwere samenhang met het stedelijk verkeers- en vervoerbeleid te bezien dan in het
kader van een structuurschema mogelijk is.
49. In het verleden 49 heeft de Raad gepleit voor een grofmaziger hoofdwegennet. Daarmee werd gereageerd op het Structuurschema Hoofdwegennet 1966 en het Rijkswegenplan 1968. De Raad constateert thans met instemming dat, zeker in vergelijking met het vorige structuurschema Hoofdwegennet, inderdaad van een grovere structuur gesproken kan worden.
Daar staat tegenover, dat de bestaande structuur, tezamen met feitelijk
reeds vaststaande uitbreidingen daarvan, in zijn uiterste omvang volgens
het schema nog een belangrijke verdichting zou ondergaan met alle schadelijke gevolgen van dien.
Bovendien is de vergroving van de structuur voor een niet onbelangrijk
deel gevonden in verbreding van bestaande verbindingen, hetgeen soms
ook met ernstige ruimtelijke ingrepen gepaard blijkt te gaan. De totaliteit van
het mogelijk toekomstige wegennet zal dan ook, naar de Raad vreest, niet
die remmende invloed op voortgaande schaalvergroting kunnen hebben,
die hij mede van het hoofdwegennet zou willen zien.
Openbaar-vervoerverbindingen

49

Advies over TP 2000 (1971).

De pkb vermeldt concrete openbaar-vervoerverbindingen van nationale,
regionale en lokale betekenis.
Voor zover regionale en lokale verbindingen geen onderdeel vormen van
het (NS) spoornet en voor zover voor de realisering daarvan werken moeten
worden uitgevoerd waaromtrent buiten het schema nog geen definitieve beslissingen zijn genomen, meent de Raad dat daaraan in het kader van een
structuurschema geen directe gevolgen in de bestemmingssfeer verbonden
mogen worden. Daarvoor is een belangenafweging vereist, die primair op
regionaal en lokaal niveau dient plaats te vinden. De betrokkenheid van de
rijksoverheid bij deze projecten ligt bij de thans geldende regelingen in de financiële sfeer (investering én exploitatie). De marginale financiële toetsing
van het beleid in het schema staat niet toe, dat aan vermelding van bedoelde
projecten in het schema méér dan indicatieve betekenis wordt toegekend.
Dit zal expliciet in de pkb tot uitdrukking moeten komen. Ook de strekking
van de bij het stedelijk en stadsgewestelijk openbaar vervoer gemaakte opmerking «dat bij de uitwerking en concretisering van de Verstedelijkingsnota
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nog een of enkele lijnen (extra) in aanmerking (kunnen) komen» (SVV, 56)
verdient vermelding in de pkb. Wanneer reeds nu op het niveau van regionaal en lokaal openbaar vervoer beperkingen zouden worden gesteld aan
het geheel van mogelijke verbindingen, dan zou daarmee naar de mening
van de Raad ook een onevenwichtigheid in de planning sluipen, omdat
soortgelijke beperkingen ten aanzien van regionale en lokale wegen, waarin
het Rijk voor de financiering participeert, ontbreken.
51. Het gestelde over de regionale/lokale betekenis van bepaalde concrete verbindingen impliceert geenszins, dat het functioneren van het regionaal
en lokaal openbaar vervoer in geen enkel opzicht een rijksbelang zou zijn.
Dat rijksbelang strekt zich echter naar de mening van de Raad veelal niet uit
tot het niveau van de concrete verbinding. Het rijksbelang zal door normstelling of taakstelling (in de zin van het advies over de planologische besluitvorming op rijksniveau) tot uitdrukking moeten worden gebracht. In verband met dit laatste wijst de Raad op uitspraken in eerdere paragrafen van
dit advies over de gewenste lijnstructuur van met name het stadsgewestelijk
openbaar vervoer. De nadruk lag daarin enerzijds op oriëntering van de lijnstructuur op hoofd- en nevencentra alsmede op stations en anderzijds op
het voorzien in tangentiële verbindingen, ringlijnen en andersoortige dwarsverbindingen. Voorstelbaar is ook dat in het kader van de pkb een visie
wordt verwerkt op de gewenste ontwikkeling van netdichtheden, mede in relatie tot de kwaliteit van de verbindingen, gewenste homogeniteit dan wel
heterogeniteit van het totale net (met eventueel stamlijnen en «feeders»)
enz.
52. Ten aanzien van een eventueel Europees net van hoge-snelheidsspoorlijnen merkt de Raad op, dat de realisering daarvan zal moeten worden
bezien in nauwe samenhang met ontwikkelingen in en het beleid ten aanzien
van het Europees luchtverkeer.
Raillijnen voor goederentransport;

overslagpunten

daarin

53. In paragraaf 45 van dit hoofdstuk is reeds opgemerkt, dat de rechtsgevolgen van vermelding van deze projecten in de pkb slechts beperkt zullen
zijn en dat voornamelijk sprake lijkt te zijn van een signaleringsfunctie: in de
verdere uitwerking van het sectorbeleid zal de aandacht zich in eerste instantie richten op de in de pkb vermelde projecten.
Bij het gepresenteerde net van goederenlijnen merkt de Raad op, dat de
grondslag daarvan geheel onduidelijk is.
Wat betreft de overslagpunten in het railnet voor goederenvervoer beperkt het schema zich tot stations voor gecombineerd vervoer (buiten de
zeehavens) en formulering van de wenselijkheid van concentratie van containeroverslag in de betreffende zeehavens. De Raad acht het van belang
voor vervoerbedrijven en verladers te weten waar, dan wel onder welke
voorwaarden laad-/losplaatsen voor het wegvervoer zullen worden gehandhaafd, gerealiseerd of opgeheven. Wat betreft de genoemde inlandse stations voor gecombineerd vervoer benadrukt de Raad het voorlopige karakter
van de aanwijzing daarvan. In beginsel zullen zwaartepunten van economische bedrijvigheid voor aanwijzing in aanmerking moeten kunnen komen.
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V. Instrumentarium

A. Inleiding
1. Het verkeers- en vervoerbeleid, zoals besproken in het vorige hoofdstuk, kan niet worden losgezien van het voor de realisatie ervan benodigde
instrumentarium. De opmerking in de Oriënteringsnota: «In het Structuurschema Verkeer en Vervoer zal ten slotte worden ingegaan op de beleidsinstrumenten die nodig zijn om de wensbeelden te verwezenlijken» 50 maakt
duidelijk, dat het in de bedoeling heeft gelegen hieraan in het kader van het
schema inderdaad de nodige aandacht te besteden. Daarbij zou het niet
moeten gaan om een gedetailleerde uitwerking van instrumenten, maar om
een in het kader van een lange-termijnvisie passende bezinning op de algehele structuur van het bestaande instrumentarium, een evaluatie van het
functioneren daarvan en een globale aanduiding van wijzigingen daarvan en
aanvullingen daarop, die met het oog op het uitgestippelde beleid en rekening houdend met gewijzigde omstandigheden noodzakelijk worden geacht.
Bij een dergelijke benadering gaat het vooral om het bestuurlijk/juridisch kader voor een horizontaal en verticaal samenhangend verkeers- en vervoerbeleid, daaronder begrepen de algemene kenmerken van de financieringsstructuur. Voorts past daarin een beschouwing over de wijze waarop welk
instrumentarium moet worden ingezet om de voorgestane doelen van rijksbeleidte bereiken.
2. Het schema bevat nog geen hoofdstuk «instrumentarium» in de hiervoor aangeduide zin. Hoewel § 3.2 (blz. 26) van het schema voor wat betreft
wetgeving en reglementering de opvatting huldigt, dat bezinning op dat instrumentarium vooral in meerjarenplannen op zijn plaats zou zijn, ontstaat
in het hoofdstuk over procedures en bestuurlijke aspecten (hoofdstuk 4,
vooral 4 4.1 en 4.2) veeleer de indruk, dat lopende studies nog niet tot een afgerond beeld van de totale bestuurlijke vormgeving van het verkeers- en
vervoerbeleid hebben geleid. Met name zijn genoemd de studies ter voorbereiding van een nieuwe wettelijke regeling op het gebied van het personenvervoer en een herziening van de Wet Uitkeringen Wegen. Voor het overige
wordt in genoemd hoofdstuk volstaan met een schets van problemen die
van belang zijn bij een streven naar geïntegreerd verkeers- en vervoerbeleid
op de verschillende bestuursniveaus en het leggen van relaties daartussen.
Voorts bevat genoemd hoofdstuk in het schema (par. 4.3) een uiteenzetting
over planninginstrumenten met betrekking tot de nationale infrastructuur.

50

Zitting 1973-1974, 12 757, nr. 2, blz. 80.
' «Advies over de planologische besluitvorming op rijksniveau», zitting 1975-1976,
13 996, nr. 2.
5

3. De Raad vindt het begrijpelijk, dat in het schema nog geen globale visie
op de totale bestuurlijk/juridische vormgeving van het verkeers- en vervoerbeleid en van de daarvanuit met andere beleidsterreinen te leggen relaties is
opgenomen. Hij zou er echter op willen aandringen het denken hierover met
kracht voort te zetten en omtrent de voorlopige resultaten daarvan zo mogelijk reeds in de regeringsbeslissing meer duidelijkheid te bieden. Als bijdrage in het denken daarover, geeft de Raad in navolgende paragrafen zijn opvatting over een aantal aspecten daarvan. Daarnaast bevatten de volgende
paragrafen opvattingen, welke ten dele enigszins afwijken van, maar ten deIe ook een aanvulling zijn op het in het schema geschetste instrumentarium
met betrekking tot de nationale infrastructuur. Daarmee wordt ook voor de
verkeers- en vervoersector een uitwerking gegeven van reeds in zijn algemeenheid in een eerder advies51 geëtaleerde inzichten. In dit hoofdstuk ligt
de nadruk op de uitwerking van het in het schema gepresenteerde beleid. De
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mening van de Raad daarover kan echter niet los worden gezien van zijn
eveneens op genoemd advies geënte visie op de betekenis van het structuurschema. De vertaling van die visie naar het Structuurschema Verkeer en
Vervoer heeft zijn neerslag vooral in hoofdstuk II gekregen.
Achtereenvolgens wordt in navolgende paragrafen nu aandacht besteed
aan het wettelijk kader van het verkeers- en vervoerbeleid en het instrumentarium op rijks-, provinciaal en gemeentelijk niveau. De positie van de waterschappen bij de aanleg en het beheer van wegen wordt niet nader besproken. De Raad volstaat ermee voor wat deze problematiek betreft zich aan te
sluiten bij het daaromtrent gestelde in de Nota betreffende het waterschapsbestel52. Hierin wordt het standpunt ingenomen dat wegen in beginsel niet
in beheer bij waterschappen dienen te zijn, maar dat om redenen van doelmatigheid er voor bepaalde wegen aanleiding kan zijn met waterschapsbeheer in te stemmen. Voor zover buiten dergelijke uitzonderingsgevallen wegen bij waterschappen in beheer zijn, is de Raad met de regering van mening, dat dit beheer door gemeenten (en eventueel provincies) moet worden
overgenomen. Voor de financiële consequenties van deze overname zal
uiteraard een regeling moeten worden getroffen.
B. Het wettelijk kader
4. Op dit moment ontbreekt nog een wettelijk kader voor de nadere uitwerking van het geïntegreerde verkeers- en vervoerbeleid als geheel. De bestaande wetgeving heeft slechts op onderdelen van het beleid betrekking en
is deels - met name waar het gaat om de nog sterk in de sfeer van het economisch ordeningsrecht liggende onderdelen van de openbaar vervoerwetgeving - verouderd. Wel bestaan er naast het structuurschema ten behoeve
van het geïntegreerde verkeers- en vervoerbeleid enkele planfiguren, te weten op rijksniveau het Meerjarenplan voor het Personenvervoer (MPP) en op
gemeentelijk niveau het Verkeers- en Vervoerplan (VVP) en het Verkeerscirculatieplan (VCP). Deze plannen hebben echter vooralsnog geen wettelijke
status, zodat bijvoorbeeld hun formele betekenis en de relatie met de
ruimtelijke plannen niet geregeld is. Verder bestaat er ook nog geen integraal systeem van financiering en ontbreken er passende overlegstructuren
en overlegprocedures voor de coördinatie van het geïntegreerd beleid op de
verschillende bestuursniveaus.
Terecht wordt in par. 4.2.2 van het structuurschema dan ook geconstateerd, dat er een samenhangend instrumentarium voor het gehele geïntegreerde verkeers- en vervoerbeleid tot ontwikkeling moet worden gebracht,
waarbij het beleid op de verschillende bestuursniveaus op elkaar wordtafgestemd en er sprake is van een wederzijdse aanvulling van de taakuitoefening. Hoe een en ander precies zal worden geregeld en óf het ook tot een integratie van de verkeers- en vervoerwetgeving zal komen wordt echter uit
het structuurschema niet duidelijk. Er wordt wel gesproken van een tot stand
te brengen nieuwe wettelijke regeling op het gebied van het personenvervoer.
Onduidelijk is echter hoe breed een dergelijke regeling zou moeten zijn en
welke bestaande wetten erin zullen moeten worden opgenomen. Uit het feit
dat blijkens het structuurschema hiernaast nog een aparte herziening van
de Wet Uitkeringen Wegen in voorbereiding is, valt af te leiden, dat de regering nog niet de bedoeling heeft tot een volledige integratie van de bestaande wettelijke regelingen over te gaan.
5. Naar de mening van de Raad zal de regering in het definitieve structuurschema over de toekomstige ontwikkeling van de verkeers- en vervoerwetgeving duidelijker uitspraken moeten doen. Er zal in hoofdlijnen moeten
worden aangegeven, welk wettelijk kader ten behoeve van het geïntegreerde verkeers- en vervoerbeleid tot stand moet worden gebracht, welke aan52
Tweede Kamer, zitting 1976-1977,14 480, nr. pak daarbij voor ogen staat en wat daarbij de plaats is van reeds aangekon2 b l z 22
'
digde wettelijke maatregelen.
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De Raad is hierbij van opvatting, dat de verkeers- en vervoerwetgeving
langs twee lijnen verder dient te worden uitgebouwd. Allereerst zal het moeten komen tot een - de verschillende specifieke wetten overkoepelende planning- en coördinatiewet, waarin de geïntegreerde verkeers- en vervoerplanning en de afstemming daarvan op de ruimtelijke ordening geregeld zal
moeten worden. In een dergelijke wet, die de naam «(coördinatie)-wet verkeers- en vervoerbeleid» zou kunnen krijgen, zouden de volgende onderwerpen kunnen worden geregeld:
- de geïntegreerde verkeers- en vervoerplannen op de verschillende bestuursniveaus
- de onderlinge verhouding tussen deze plannen
- de verhouding tussen deze plannen en de ruimtelijke plannen en de inrichtings- en/of beheersplannen
- de planprocedures
- het financieel statuut
- de overlegstructuren ten behoeve van horizontale en verticale coördinatie
- de adviesorganen op verkeers- en vervoergebied.
Naast de ontwikkeling van deze coördinatiewet zal het moeten komen tot
aanpassing van de bestaande wetgeving. Met name de verouderde openbaar vervoerwetten dienen te worden vervangen.
De Raad ziet de voorgestelde coördinatiewet als een de bestaande wetgeving overkoepelende regeling. De voor de verschillende onderdelen van de
verkeei»3- en vervoersector bestaande specifieke wetten worden er dus niet
door vervangen, maar blijven in de opzet die de Raad voor ogen staat, in
principe bestaan. Het gaat erom de bestaande wetgeving te onderbouwen
met een in de coördinatiewet te regelen geïntegreerde verkeers- en vervoerplanning. De bestaande uitvoeringsmiddelen, zoals de verschillende vergunningenstelsels, worden niet in de coördinatiewet opgenomen, maar blijven hun plaats houden in de verschillende specifieke wetten. Wel dienen waar daartoe aanleiding bestaat - de verschillende uitvoeringsmiddelen, zoals bijvoorbeeld de vergunningenstelsels uit de openbaar vervoerwetgeving, aan de in de coördinatiewet te regelen geïntegreerde verkeers- en vervoerplanning te worden gekoppeld.
Met betrekking tot de bij het ontwerpen van de wet te kiezen aanpak zou
de Raad in overweging willen geven de wet het karakter van een «aanbouwwet» te geven, waarbij gestart wordt met een regeling voor een beperkt aantal onderwerpen en successievelijk uitbreiding van de wet plaatsvindt. Zo
zou begonnen kunnen worden met een regeling van de reeds bestaande
maar nog buitenwettelijke geïntegreerde verkeers- en vervoerplannen met
daarbij behorende planprocedures en overlegstructuren. Tevens zou dan
een regeling kunnen worden getroffen voor een provinciaal verkeers- en
vervoerplan in de zin zoals dat hieronder zal worden bepleit. In een later stadium zou het kunnen komen tot een verdere integratie met de wegenplanning en wellicht zelfs de vaarwegenplanning, terwijl voorts een regeling zou
kunnen worden getroffen voor een geïntegreerde financiering.
C. Het instrumentarium op rijksniveau
6. In de tot stand te brengen wetgeving voor een geïntegreerd verkeersen vervoerbeleid zal naar de mening van de Raad moeten worden vastgelegd, dat op rijksniveau het structuurschema het uitgangspunt vormt voor
de nadere planning en uitvoering van de ruimtelijk relevante onderdelen van
het nationale verkeers- en vervoerbeleid. Zowel in de sfeer van projecten (bij
voorbeeld wegen en railverbindingen) als voor het hanteren van sectorale
bevoegdheden van meer kwalitatieve aard (bij voorbeeld beleid ten aanzien
van het kwaliteitsniveau van het openbaar vervoer) zal het structuurschema
een richtsnoer moeten bieden voor de verdere besluitvorming. Over de betekenis van het structuurschema voor de verdere besluitvorming zijn met
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name in de delen B en C van hoofdstuk II reeds uitvoerige beschouwingen
opgenomen. Onder andere is daarin gesteld, dat aan de harde elementen uit
het structuurschema rechtsgevolgen in de bestemmingssfeer verbonden
zouden kunnen worden alsmede de mogelijkheid om ten aanzien van die
elementen eventuele aanwijzingsprocedures in gang te zetten (rechtsgevolgen in de planningsfeer). Voorts zal het structuurschema met de daarin opgenomen globale normen voor het voorzieningenniveau van het openbaar
vervoer (zie hoofdstuk II, par. C, 10) een eerste maatstaf moeten zijn bij de
beoordeling van de verkeers- en vervoerplannen c.q. verkeerscirculatieplannen van provincies en gemeenten en bij een beslissing over de (mede-)financiering van die plannen. Bevoegdheden ten aanzien van het landelijk
openbaar vervoernet zullen ten slotte ook mede op basis van het structuurschema moeten worden uitgeoefend. Het structuurschema zal ook hier
grondslag moeten zijn voor de verlening van rijksbijdragen.
7. Op rijksniveau zal het in het structuurschema neergelegde beleid nader
moeten worden uitgewerkt in de middellange-termijnplanning in de verkeers- en vervoersector, te weten enerzijds in het Rijkswegenplan (RWP) en
het vijfjaarlijks uitvoeringsprogramma en anderzijds in het MPP. Naar de
mening van de Raad zal het op den duur moeten komen tot een integratie
van de verschillende plannen in één middellange-termijnplan voor de hele
verkeers- en vervoersector. Het is echter denkbaar dat de plannen nog gedurende enige tijd naast elkaar blijven bestaan. Voor wat betreft het RWP heeft
de Raad kennis genomen van het voornemen om bij de vaststelling van het
nieuwe RWP de voorgeschreven overlegprocedure te combineren met het
bestuurlijk overleg over het structuurschema. Bovendien ligt het in het voornemen het RWP gelijk te doen zijn aan de eerste fase van het definitieve
SVV. De Raad vraagt zich dan ook af of er aan een afzonderlijk RWP naast het
structuurschema nog behoefte bestaat.
Voor wat betreft de toekomstige positie van de middellange-termijnplannen ziet de Raad in beginsel een tweetal mogelijkheden. Aan de ene kant zou
het mogelijk zijn het accent voor wat betreft de bestuurlijke coördinatie te
leggen bij het structuurschema en het middellange-termijnplan op te zetten
als een werkprogramma, dat geen directe bestuurlijk/juridische consequenties heeft voor het verkeers- en vervoerbeleid van de lagere overheden. Aan
de andere kant is het denkbaar dat het middellange-termijnplan, zoals dit nu
het geval is bij het RWP, een functie blijft vervullen bij de verticale coördinatie en bij de toedeling van financiële middelen. Zonder hierover thans tot
een afgewogen oordeel te komen, kan de Raad zich voorstellen, dat een keuze uit beide mogelijkheden verschillend uitvalt voor bestemmingsaspecten
enerzijds en inrichtings- en beheersaspecten anderzijds, omdat de zichttermijn voor beide soorten aspecten duidelijk verschillend is. Waarschijnlijk zal
er behoefte blijven bestaan aan een middellange-termijnplan, dat ten aanzien van bepaalde aspecten gevolgen heeft voor het verkeers- en vervoerbeleid op de overige bestuursniveaus. Het zal dan ook voor dergelijke plannen,
en dus ook voor bij voorbeeld het MPP, moeten komen tot een regeling van
de vaststellingsprocedure, waarbij voorzien wordt in inspraak en in overleg
met de lagere overheden.
8. De nadere concretisering van het structuurschema op het punt van de
aanleg van rijkswegen en railverbindingen ten behoeve van het nationale
openbaar vervoernet vindt in de visie van de regering plaats langs twee verschillende besluitvormingslijnen. Enerzijds wordt het structuurschema bij
deze «tweesporigheid» nader uitgewerkt in de nationale verkeers- en vervoerplanning, anderzijds vindt in de ruimtelijke plannen van de lagere overheden een nadere beoordeling van de ruimtelijke consequenties van de in
het structuurschema opgenomen verbindingen plaats. Bij de onderlinge afstemming van de besluitvorming in beide lijnen staat overleg tussen de betrokken overheden voorop. Eventueel kunnen in uiterste noodzaak ingeval
van conflicten de ruimtelijke plannen van de lagere overheden door gebruik
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van de (rechtstreekse) aanwijzingsbevoegdheid in overeenstemming gebracht worden met het in het structuurschema neergelegde beleid.
De Raad is het met de grondgedachte van de tweesporigheid eens en
vindt met de regering, dat er bij de nadere uitwerking van het structuurschema in de verschillende fasen van het planningproces sprake moet zijn van
een wederzijdse afstemming tussen verkeers- en vervoerbeleid en ruimtelijke ordening. Toch twijfelt de Raad er aan, of de in het structuurschema
voor de verdere besluitvorming geschetste opzet in de praktijk zal slagen.
Het voornaamste knelpunt hierbij lijkt te liggen in het feit dat het in het voorgestelde systeem ontbreekt aan voldoende impulsen om de beoogde beleidsafstemming tussen de twee besluitvormingslijnen in de diverse fasen van
de besluitvorming tot stand te brengen. Hoewel deze coördinatie in de gekozen opzet volstrekt essentieel is hangt het volledig van de medewerking van
alle betrokken overheden af, of het tot wederzijdse beleidsafstemming komt
en of de verschillende plannen tijdig met elkaar in overeenstemming worden gebracht. Het risico bestaat hierbij, dat - zoals nu vaak het geval is - een
tijdige wederzijdse beleidsafstemming achterwege blijft. Dit leidt er in de
huidige situatie toe, dat een nadere afweging in streek- en bestemmingsplannen vaak niet plaatsvindt en volstaan wordt met toepassing van artikel
19 WROjuncto artikel 50, lid 8, van de Woningwet. Ook is het mogelijk dat
conflicten pas in een zeer laat stadium, namelijk bij de confrontatie tussen
uitvoeringsplan en bestemmingsplan aan het licht komen en pas dan ten
koste van een langdurige vertraging bij de projectuitvoering kunnen worden opgelost.
Naar de mening van de Raad zal het bij de uitwerking van het structuurschema dan ook moeten komen tot een versterking van de coördinatie tussen ruimtelijk beleid en verkeers- en vervoerbeleid. In dit verband verdienen
de voorstellen in het Interimadvies van de Werkcommissie Verticale Coördinatie Ruimtelijk Beleid53 de nodige aandacht. Daarnaast zal nader moeten
worden bezien of de tracévaststelling kan verlopen als een door de Raad in
zijn advies over de planologische besluitvorming op rijksniveau bepleite operationele gebiedsaanwijzing. Het besluit tot vaststelling van een tracé is op
dit moment een beslissing van de Minister van Verkeer en Waterstaat, die alleen voor hemzelf in bestuurlijk opzicht bindend is en geen formele consequenties heeft voor de ruimtelijke ordening. In de gedachtengang van de
operationele gebiedsaanwijzing vindt ter voorbereiding daarvan tegelijk met
de tracévaststelling door de daarvoor verantwoordelijke overheden, indien
dit nog niet eerder gebeurd is, een terugkoppeling op de ruimtelijke planning plaats. Naast de coördinatie in de sfeer van de lange-termijnplanning,
die het structuurschema beoogt te bieden, wordt aldus op de middellange
termijn, bij de principebeslissing over de uitvoering van een bepaald project,
de afstemming tussen ruimtelijk beleid en verkeers- en vervoerbeleid zeker
gesteld. Bovendien wordt door middel van de in de gebiedsaanwijzing opgenomen richtlijnen voor de onderlinge afstemming tussen bestemmingsplan en inrichtingsplan gezorgd voor coördinatie bij de verdere projectuitvoering.
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9. In het raadsadvies over de planologische besluitvorming op rijksniveau
wordt over de operationele gebiedsaanwijzing in zijn algemeenheid reeds
een uitvoerige beschouwing gegeven. De Raad heeft in dit advies bovendien
aangekondigd, dat hij over de uitwerking van de operationele gebiedsaanwijzing als planologisch rechtsfiguur een nader advies zal uitbrengen. Dit
nader advies wordt thans voorbereid. In dit bestek beperkt de Raad zich
daarom tot enkele voorlopige opmerkingen ter toelichting van zijn voorstel
met betrekking tot de tracébepalingsprocedure. Eerst in het binnenkort uit te
brengen nadere advies zal de uitwerking van de operationele gebiedsaanwijzing als planologisch rechtsfiguur meer ten principale aan de orde komen.
Allereerst zou de Raad erop willen wijzen, dat het bij de gebiedsaanwijzing
dient te gaan om een wederzijdse beleidsafstemming. De aanwijzingsproce-
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dure zal zo moeten worden ingericht, dat er sprake is van een synchronisatie
van beslissingen, waarbij de betrokken overheden vanuit hun eigen verantwoordelijkheid aan de besluitvorming deelnemen en waarbij het zowel mogelijk is, dat het regionale en lokale beleid aan de nationale plannen wordt
aangepast, als dat omgekeerd men zich op rijksniveau conformeert aan de
regionale en lokale plannen.
Een dergelijke aanpak, waarbij er sprake is van complementair bestuur
kan, naar de Raad meent, worden bereikt door in de gebiedsaanwijzingsprocedure:
a. te verplichten tot een op het bereiken van overeenstemming gericht
overleg met de lagere overheden,
b. te komen tot gelijktijdige besluitvorming op het terrein van de ruimtelijke ordening en dat van de verkeers- en vervoersector,
c. voldoende waarborgen in te bouwen voor een evenwichtige afweging
van belangen ingeval van conflicten tussen het rijksbeleid en het beleid van
de lagere overheden.
In een dergelijke opzet staat een optimale inschakeling van de lagere overheden voorop en is het met name niet de bedoeling dat de gebiedsaanwijzing de nadere ruimtelijke belangenafweging vervangt. Het gaat er integendeel om, dat in gevallen waarin die nadere afweging nog niet heeft kunnen
plaatsvinden, deze via de gebiedsaanwijzingsprocedure alsnog in gang
wordt gezet. De Raad ziet dan ook voor wat het coördinatie-aspect betreft de
operationele gebiedsaanwijzing als een aanvulling en vervolg op de voorstellen uit het interimadvies van de Werkcommissie Verticale Coördinatie
Ruimtelijk Beleid. In dit interimadvies worden - ten einde het streekplan beter als ruimtelijk integratiekader te laten functioneren - enkele voorstellen
gedaan, die moeten leiden tot versterking van de coördinatie op provinciaal
niveau, met name bij het overleg in de Provinciale Planologische Commissie. De operationele gebiedsaanwijzing voegt hier een formele afstemmingsprocedure aan toe, waarbij zo nodig alsnog een nadere beoordeling in
streekplankader plaatsvindt.
Natuurlijk zal - hoewel een gezamenlijke aanpak voorop staat - de gebiedsaanwijzingsprocedure moeten voorzien in een conflictregeling, voor
die gevallen waarin de betrokken overheden geen overeenstemming kunnen bereiken, hetzij omdat er verschil van mening blijft bestaan over het feitelijke beloop van het tracé, ofwel omdat de betrokken lagere overheden de
aanleg van de desbetreffende (spoor)weg ten principale afwijzen en de Minister van Verkeer en Waterstaat vanuit zijn verantwoordelijkheden daarmee
niet akkoord kan gaan. De totstandkoming van de gebiedsaanwijzing zal in
dergelijke conflictsituaties met extra procedurele waarborgen moeten worden omringd.
De burger zal naar de mening van de Raad bij de totstandkoming van de
gebiedsaanwijzing moeten worden betrokken. Voor wat betreft de inspraak
dient het zo te zijn, dat het in het geheel van de besluitvorming komt tot een
zekere structurering van de inspraakmogelijkheden, waarbij volledige inspraak uitgangspunt is, maar voorkomen wordt dat zich doublures voordoen. Verder zal het - wanneer het in het kader van de gebiedsaanwijzing
komt tot een gelijktijdige besluitvorming op het terrein van de ruimtelijke ordening en dat van de verkeers- en vervoersector - moeten komen tot een
bundeling van de inspraakmogelijkheden in één gezamenlijke inspraakprocedure. Ditzelfde geldt voor de mogelijkheid tot het indienen van bezwaren.
Ook hier ligt dan een zekere bundeling bij de bezwarenprocedure voor de
hand.
In het advies over de planologische besluitvorming op rijksniveau heeft de
Raad bepleit een ieder, die bezwaren heeft ingebracht tegen het ontwerp
van de operationele gebiedsaanwijzing een mogelijkheid te geven in beroep
te gaan bij de Kroon. In het eerdergenoemde advies, dat thans over de operationele gebiedsaanwijzing als planologische rechtsfiguur wordt voorbereid zal de kwestie van de rechtsbescherming worden bekeken tegen de achtergrond van het geheel aan besluitvormingsprocedures, dat aan de aanleg
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van een (spoor)weg c.q. aan andere inrichtings- of beheersactiviteiten voorafgaat. Ook daarbij zullen weer doublures in procedures worden voorkomen.
Wat de procedure van de gebiedsaanwijzing betreft wil de Raad ten slotte
opmerken, dat de wet voor iedere fase van de procedure strikte termijnen zal
moeten bevatten, waarbij ernaar moet worden gestreefd de tijdsduur van de
procedure zo kort mogelijk te houden. Naar schatting van de Raad zal de totale proceduretijd van de gebiedsaanwijzing, gerekend vanaf het moment
waarop er een ambtelijk ontwerp van de tracénota gereed is tot het moment
waarop het tracé definitief is vastgesteld - dat wil zeggen exclusief een
eventuele beroepsprocedure, waaraan evenwel ook strikte termijnen zouden moeten worden gesteld - gemiddeld ± 2 jaar bedragen. Dit is langer
dan de huidige tracévaststellingsprocedure. Wanneer het tracé echter als
operationele gebiedsaanwijzing is vastgesteld, is coördinatie tussen ruimtelijk beleid en verkeers- en vervoerbeleid dan ook verzekerd, terwijl in de huidige situatie de coördinatie met de ruimtelijke ordening in een later stadium
alsnog tot stand zal moeten worden gebracht. Per saldo zal de operationele
gebiedsaanwijzing dan ook tot een versnelling van de besluitvorming leiden.
Voor de inhoud en rechtsgevolgen van de gebiedsaanwijzing verwijst de
Raad naar het raadsadvies over de planologische besluitvorming op rijksniveau. De aanwijzing zal betrekking moeten hebben op de percelen, waarop
de (spoor)weg zal worden aangelegd, alsmede op het gebied waarin als gevolg van de aanleg van de (spoor)weg inrichtings- en/of beheersmaatregelen zullen moeten worden getroffen. Daarbij valt bijvoorbeeld te denken aan
maatregelen op het terrein van de geluidshinderbestrijding en eventueel
noodzakelijke aanpassingsverkavelingen. Het toekomstig beloop van de
(spoor)weg wordt in de fase van de aanwijzing van het tracé geheel overeenkomstig de huidige praktijk slechts globaal vastgelegd. Op basis van deze
globale gebiedsaanduiding worden gelijktijdig en in onderling overleg een
inrichtingsplan en (een) bestemmingsplan(nen) opgesteld door respectievelijk de Minister van Verkeer en Waterstaat en het (de) betrokken gemeentebestu(u)r(en). Het inrichtingsplan kan dienen als onteigeningsplan en de
exacte situering van de (spoor)weg, de wijze van uitvoering en verder te treffen maatregelen worden erin geregeld. Het bestemmingsplan vormt de basis voor de verlening van de benodigde bouw- en aanlegvergunningen door
Burgemeester en Wethouders van de betrokken gemeente(n), waarna tot
daadwerkelijke aanleg van de (spoor)weg kan worden overgegaan.
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10. Ter afsluiting van de beschouwingen over het instrumentarium op
rijksniveau wil de Raad nog enkele opmerkingen maken over het financiële
kader van het rijksbeleid en, in aansluiting daarop, enkele financiële aspecten van het structuurschema.
Reeds vele jaren is met wisselende intensiteit gediscussieerd over een algemeen verkeers- en vervoerfonds. Velen beschouwen een dergelijk fonds,
bredere variant van het bestaande Rijkswegenfonds, als een logisch gevolg
van het streven naar geïntegreerd verkeers- en vervoerbeleid. Uit zo'n geïntegreerd fonds zouden de kosten van infrastructurele voorzieningen ten behoeve van wegverkeer en openbaar vervoer bestreden moeten worden.
Sommigen menen dat bovendien rijksbijdragen in de exploitatie van het
openbaar vervoer, alsmede ten behoeve van verkeers- en vervoerbeleid van
de lagere overheden via een dergelijk fonds zouden moeten lopen.
In het MPP54 wordt een daar genoemd «Algemeen Verkeerfonds (AVF)»
voorlopig afgewezen. Als belangrijkste bezwaar daartegen wordt het meer
algemene bezwaar tegen fondsvorming genoemd, namelijk het feit dat een
fonds het beleidsterrein waarvoor het bestemd is, onttrekt aan een brede afweging van (financiële) belangen. Een AVF wordt bovendien minder zinvol
geacht, omdat het op gang komende systeem van meerjarenramingen in feite reeds vroegtijdig inzicht geeft in de financiële mogelijkheden per deelterrein en een goede gelegenheid schept voor eventuele verschuivingen van financiële middelen.
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De Raad onderkent de voordelen van vooral een geïntegreerd infrastructuurfonds. Daarmee wordt met name voor het bedrijfsleven de mogelijkheid
geschapen om in het vestigingsbeleid en andere elementen van de bedrijfspolitiek in te spelen op toekomstige infrastructurele voorzieningen. De meer
algemene overwegingen tégen fondsvorming, die de regering in het MPP
daartegenover heeft gesteld, acht de Raad echter evenzeer van waarde en
deze sluiten bovendien beter aan bij de in dit advies op vele plaatsen naar
voren gebrachte integratiegedachte, die de infrastructuur en zelfs enigermate de sector te boven gaat. De Raad merkt op dat opheffing van het Rijkswegenfonds wel de logische consequentie van de opvatting van de regering
zou zijn, mits de continuïteit In de aanleg en het onderhoud van rijkswegen
ook bij financiering uit de algemene middelen voldoende gewaarborgd zou
zijn. Zoals reeds in het MPP is gesuggereerd, zou het aflopen in 1979 van de
heffing van opcenten op de motorrijtuigenbelasting ingevolge de Wet op het
Rijkswegenfonds daarvoor een goede gelegenheid bieden. Desondanks
moet een geïntegreerde registratie van (maatschappelijke) kosten en baten
van het verkeers- en vervoersysteem van belang worden geacht als planninginstrument. Een fonds, zelfs een AVF, dat primair het administratieve
kader voor inkomsten en uitgaven van de overheid zou zijn, kan deze functie
niet vervullen. Een zogenaamde algemene verkeers- en vervoerrekening
biedt die mogelijkheid wél. De Raad staat dan ook positief tegenover de aanzetten die daartoe thans worden gegeven. Zou, in navolging van de in § IV, 7
ontvouwde globale gedachten een soort bestedingsplafond voor de totale
verkeers- en vervoersector worden overwogen, dan zouden de kosten en baten van de algemene verkeers- en vervoerrekening, voor zover deze door
tussenkomst van de overheid tot stand komen, kunnen worden ondergebracht in een algemeen verkeers- en vervoerbudget. Dit onderscheidt zich
nog slechts van een AVF door een kleinere zekerheid omtrent de hoogte van
het totale budget, een zekerheid die niet groter is dan de (relatieve) zekerheid van de meerjarenramingen.
11. Behalve in de jaarlijkse begrotingen en de meerjarenramingen is een
financiële neerslag van het rijksbeleid ten aanzien van verkeer en vervoer
ook in het kader van de lange-termijnplanning op zijn plaats en van instrumentele waarde. In het lange-termijn verkeers- en vervoerbeleid, dat naar de
mening van de Raad in het structuurschema aan de orde dient te zijn, moet
reeds een globale afweging van de financiële consequenties van verschillende beleidsrichtingen tot uitdrukking worden gebracht. Van het gekozen beleid zullen dan vervolgens voor de periode waarvoor relatief harde uitsprakenoverde projecten moeten worden gedaan (± 10 jaar), indicaties moeten
worden gegeven van de aan dat beleid verbonden aanspraken op het overheidsbudget. Dergelijke indicatieve ramingen brengen de prioriteiten tot uitdrukking, die hun doorwerking moeten krijgen in de meerjarenramingen.
De Raad nuanceert hiermee zijn eerder in het advies over de planologische besluitvorming op rijksniveau 55 naar voren gebrachte standpunt met
betrekking tot de onderlinge afstemming van ruimtelijke en budgettaire
planning en de betekenis van het structuurschema daarvoor. Gezien de
traagheid waarmee het in het structuurschema geëtaleerde beleid tot gelding kan worden gebracht, moet het - in tegenstelling tot het daar gestelde niet goed mogelijk worden geacht de concretisering van de lange-termijnvisie reeds in de eerste vijf op het structuurschema volgende jaren zijn budgettaire doorwerking te geven.

55
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Ook echter getoetst aan de in de eerste alinea gegeven minder ver gaande
opvatting, moet de Raad constateren dat het ter advisering aangeboden
schema in zijn financiële uitwerking te kort schiet. Het schema (§ 3.22.) geeft
slechts een schatting van de kosten van aanleg en uitbreiding van rijkswegen, rijksbijdragen in de investeringen ten behoeve van nieuwe railverbindingen en de kapitaalslasten van de openbaar-vervoerbedrijven. Vele andere uitgavenposten (vooral in de exploitatiesfeer en bijdragen aan het verkeers- en vervoerbeleid van lagere overheden) zijn daarmee buiten beschou-
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wing gebleven. Bovendien ontbreekt een indicatie van de ontwikkeling van
het voor verkeers- en vervoerbeleid beschikbare budget geheel. Een zelfs
globale afweging van financiële mogelijkheden en maatschappelijke wenselijkheden lijkt dan ook niet aan het schema ten grondslag te liggen. Niettegenstaande de eerder gegeven interpretatie van de aard van het beleid
(hoofdstuk IV, deel A) meent de Raad bij voorbeeld toch niet direct op grond
van de financiële paragraaf van het schema en de op de begroting voor 1978
opgenomen investeringsbedragen te mogen concluderen, dat de inspanning voor uitbreiding van het rijkswegennet in de eerste fase gemiddeld een
factor 1,5 a 2 groter zal zijn dan de huidige inspanning. De Raad meent dan
ook dat de betekenis van het schema belangrijk aan waarde zou winnen,
wanneer alsnog in de regeringsbeslissing het financiële aspect zou meespelen in de zin, als aangegeven in de eerste alinea van deze paragraaf.
D. Het instrumentarium op provinciaal niveau
12. De provinciale bevoegdheden op verkeers- en vervoergebied hebben
op dit moment voornamelijk betrekking op inrichtings- en beheersactiviteiten met betrekking tot wegen. Door provinciale staten worden in de Wet Uitkeringen Wegen geregelde secundaire en tertiaire wegenplannen opgesteld.
Voor aanleg en onderhoud van de wegen die op deze wegenplannen voorkomen, worden op basis van de provinciale verdelingsverordening financiële bijdragen verleend. In een aantal provincies bestaat voorts voor de aanleg
van provinciale wegen een met de bestaande procedure op rijksniveau vergelijkbare regeling voor de vaststelling van tracés. Bevoegdheden ten aanzien van het op'enbaar vervoer ontbreken. Hoewel er in het verleden van diverse kanten, ook van de kant van de Raad56, wel op aangedrongen is om op
provinciaal niveau te komen tot geïntegreerde verkeers- en vervoerplanning, is het tot de invoering van een provinciaal verkeers- en vervoerplan tot
op heden nog niet gekomen.
De Raad zou er in het licht van de eerder bepleite coördinatiewet verkeersen vervoerbeleid op willen aandringen, dat opnieuw een nauw met de
ruimtelijke ordening verbonden geïntegreerde verkeers- en vervoerplanning
op provinciaal niveau wordt overwogen. Zowel bij het vergunningenbeleid
als bij de financiering van het regionale openbare vervoer bestaat aan een
dergelijk provinciaal beleidskader grote behoefte. Dit is zowel het geval in
een situatie waarin het zou komen tot een decentralisatie van de vergunningverlening en/of de subsidiëring, als in een situatie waarin de vergunningverlening en de verdeling van de financiële middelen op rijksniveau
blijft plaatsvinden. In beide gevallen is een duidelijk referentiekader bij het
nemen van beslissingen onmisbaar. Overigens is er naar de mening van de
Raad weinig aanleiding voor decentralisatie van de vergunningverlening
en/of subsidiëring. Er zouden slechts praktische problemen rond de grenzen
van provincies uit voortvloeien, reden waarom destijds de vergunningverlening in handen van één centraal orgaan (thans de Commissie Vervoervergunningen) is gelegd. Essentieel is dat de provincies in het kader van hun
werkzaamheid op het terrein van de ruimtelijke ordening worden betrokken
bij de vaststelling van het voorzieningenniveau van het regionaal openbaar
vervoer. Behalve voor het beleid met betrekking tot de wegen en het openbaar vervoer kan een meer geïntegreerd beleidskader op provinciaal niveau
ook van belang zijn voor de planning van regionale fietsvoorzieningen.

56

Advies over de inpassing van verkeers- en
vervoerplannen in provinciale en gemeentelijke ruimtelijke plannen, uitgebracht 14 april
1971. De Raad pleit er in dit advies onder meer
voor een verkeers- en vervoerplan voor te
schrijven als verplicht onderdeel van het
streekplan.

Naar de mening van de Raad zal bij de verkeers- en vervoerplanning op
provinciaal niveau aan het streekplan een centrale plaats moeten worden
toegekend. Het streekplan is het coördinatiekader bij uitstek om reeds in de
sfeer van de lange- en middellange-termijnplanning tot een afstemming te
komen van ruimtelijk beleid en verkeers- en vervoerbeleid. Deze afstemming
zou kunnen worden bereikt door in het streekplan een apart verkeers- en vervoerhoofdstuk op te nemen, waarin de hoofdlijnen van het provinciale verkeers- en vervoerbeleid worden aangeduid. In een dergelijk hoofdstuk zou
tevens de nadere afweging van de in het structuurschema genoemde ver-
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bindingen moeten plaatsvinden en zou een richting moeten worden aangegeven voor het gemeentelijke verkeers- en vervoerbeleid. Het is aannemelijk, dat versterking van de betekenis van het streekplan voor het provinciale
verkeers- en vervoerbeleid in sommige gevallen om herziening van de
streekpianindeling vraagt, omdat deze, wellicht méér dan nu vaak het geval
is, op mobiliteitspatronen moet worden afgestemd.
13. De nadere concretisering van de in het verkeers- en vervoerhoofdstuk
neergelegde beleidsvoornemens zou naar de mening van de Raad moeten
plaatsvinden in een in de coördinatiewet te regelen provinciaal verkeers- en
vervoerplan. Dit plan zal het karakter moeten hebben van een voortschrijdend meerjarenplan, dat betrekking heeft op de kortere termijn (vijf jaar) en
dat elk jaar wordt bijgesteld. Het heeft een functie in de uitvoeringsprogrammering en verschilt daarmee wezenlijk van het plan dat in het raadsadvies
uit 1971 werd voorgesteld. In de opvatting van de Raad zal het plan de basis
bieden voor het provinciale openbaar vervoerbeleid en zullen ook de huidige secundaire en tertiaire wegenplannen erin opgenomen dienen te worden. Op basis van de in het plan op te nemen nadere normen voor het voorzieningenniveau van het openbaar vervoer zal het goedkeuringsbeleid met
betrekking tot dienstregelingen en - voor zover relevant - het vergunningenbeleid moeten worden gevoerd. Voorts zal het mede op basis van de provinciale plannen moeten komen tot een verdeling van de voor het regionale
openbare vervoer beschikbare middelen. In verband met dit laatste zou het
plan jaarlijks aan de Minister van Verkeer en Waterstaat moeten worden
aangeboden, die dan aan de hand van het in het plan neergelegde voorzieningenniveau het bedrag vaststelt, dat ten behoeve van het regionale openbaar vervoer ter beschikking wordt gesteld. In deze goedkeuringsprocedure
zou de Minister dan tevens een principetoezegging moeten doen voor de financiering in de eerstkomende jaren (de «harde» jaren uit het voortschrijdend meerjarenplan). Op basis van het plan worden de beschikbare gelden
vervolgens weer verdeeld over de verschillende openbare vervoerbedrijven.
In de wet zal moeten worden vastgelegd, dat streekplan en verkeers- en
vervoerplan met elkaar in overeenstemming dienen te zijn. Het verkeers- en
vervoerplan zal moeten aansluiten op het in het verkeers- en vervoerhoofdstuk van het streekplan neergelegde beleid. Wijziging van het provinciale
verkeers- en vervoerplan zal omgekeerd ook moeten kunnen leiden tot bijstelling van het streekplan. De wet zal voorts moeten voorzien in een mogelijkheid tot (al of niet jaarlijkse)57 inspraak en het indienen van bezwaren en
in een conflictregeling voor situaties, waarin de Minister van Verkeer en Waterstaat en de betrokken provincie het over het verkeers- en vervoerplan niet
eens kunnen worden.
Naast bovengenoemde planvorming zal er op het provinciale niveau ook
een regeling moeten komen voor de realisering van nieuwe infrastructuur,
bijvoorbeeld de aanwijzing van tracés voor nieuwe wegen. Ook hier zal,
evenals voor het rijksniveau, nader moeten worden bezien of zo'n regeling
moet worden opgezet als operationele gebiedsaanwijzing, welke in dit geval
zijn grondslag in zowel het streekplan als het provinciaal verkeers- en vervoerplan zou moeten vinden. Voor de aanwijzing geldt, met name waar het
gaat om de relatie met het bestemmingsplan en de positie van de betrokken
gemeenten, mutatis mutandis hetzelfde als hierboven uiteengezet is voor de
aanwijzing van tracés voor rijkswegen en railverbindingen ten behoeve van
het nationale openbaar vervoer.
E. Het gemeentelijk instrumentarium

57

Uiteraard zullen de omvang van de inspraakprocedure en de frequentie daarvan op elkaar
moeten worden afgestemd.

14. Voor de verkeers- en vervoerplanning op gemeentelijk niveau bestaat
er in de huidige situatie een tweetal - vooralsnog buitenwettelijke - planninginstrumenten, te weten het Verkeers- en Vervoerplan (VVP), dat op de langere termijn gericht is en het Verkeerscirculatieplan (VCP), dat meer op de
korte termijn betrekking heeft en waarin de optimale benutting van de be-
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staande verkeersruimte voorop staat. Het maken van beide plannen is niet
verplicht. Wel is het opstellen ervan in het algemeen voorwaarde voor het
verkrijgen van subsidie op grond van de bijdrageregeling stedelijke verkeers- en vervoervoorzieningen en wordt door het Rijk bij de afdekking van
de exploitatietekorten van het gemeentelijk openbaar vervoer een VCP gevraagd. In de voorgestelde coördinatiewet verkeers- en vervoerbeleid zal
ook voor de planning op gemeentelijk niveau een regeling moeten worden
getroffen. De Raad heeft zich in verband hiermee afgevraagd wat de toekomstige positie van VVP en VCP zou moeten zijn. Wat het verkeers- en vervoerplan betreft meent de Raad, dat een integratie van dit plan in het gemeentelijk structuurplan de voorkeur verdient boven een zelfstandig planfiguur. De samenhang tussen het gemeentelijk verkeers- en vervoerbeleid en
het ruimtelijk beleid wordt het best gewaarborgd door de gemeentelijke lange-termijnplanning op het gebied van verkeer en vervoer plaats te laten vinden in het kader van het structuurplan. Dit lijkt ook de opvatting van de regering te zijn, die blijkens de Verstedelijkingsnota van mening is dat het VVP
een «bijzonder zelfstandig, maar toch integraal» 58 onderdeel van het structuurplan zou moeten zijn. Deze formulering is echter niet geheel duidelijk en
hieraan zou, naar de mening van de Raad, dan ook in concreto vorm moeten
worden gegeven. De Raad meent dat dit zou kunnen door het verkeers- en
vervoerplan als een apart hoofdstuk in het structuurplan op te nemen. Naar
zijn mening bestaat er aan een a p a r t - i n de coördinatiewet te regelen-lange-termijnplan voor het gemeentelijke verkeers- en vervoerbeleid dan ook
geen behoefte.
Wel dient in de coördinatiewet de plaats van het VCP duidelijk te worden
vastgelegd. Heft VCP zal een uitwerking moeten geven van het verkeers- en
vervoerhoofdstuk uit het structuurplan en zal net zoals het boven bepleite
provinciale verkeers- en vervoerplan een voortschrijdend meerjarenplan
moeten zijn voor de kortere termijn (vijf jaar). Het zal jaarlijks moeten worden bijgesteld. Bij de vaststelling van het plan dient te worden voorzien in
een mogelijkheid tot (al of niet jaarlijkse)59 inspraak c.q. het indienen van bezwaren. Hoofdbestanddeel van het plan dient een programma van in de verkeers- en vervoersector te treffen inrichtings- en beheersmaatregelen te zijn.
Dit programma zal zich niet moeten beperken tot maatregelen met betrekking tot het bestaande wegennet, parkeervoorzieningen en het bestaande
openbaar-vervoersysteem. Ook de aanleg van nieuwe infrastructuur — mits
die inde periode waarop het plan betrekking heeft aan de orde is - zal er in
moeten worden opgenomen. De maatregelen zullen in ieder geval betrekking moeten hebben op het stedelijk hoofdwegennet, concentraties van parkeerfaciliteiten, stedelijke fietsroutes en het openbaar vervoerstelsel. Voor
gemeenten met lokaal openbaar vervoer zou dit tevens inhouden het voorzieningenniveau dat in de planperiode wordt nagestreefd. Op basis van het
VCP zal de Minister van Verkeer en Waterstaat jaarlijks het bedrag moeten
vaststellen, dat aan de betrokken gemeente ten behoeve van het gemeentelijk verkeers- en vervoerbeleid verstrekt wordt. Het VCP zal daartoe jaarlijks
aan de Minister ter goedkeuring moeten worden aangeboden. De goedkeuring dient tevens een principetoezegging in te houden met betrekking tot de
verlening van financiële bijdragen voor de eerstkomende planjaren. Het provinciaal bestuur dient in het kader van deze goedkeuringsprocedure te worden ingeschakeld. Er dient te worden voorzien in een conflictregeling in geval van conflicten tussen de Minister van Verkeer en Waterstaat en de betrokken lagere overheden.
Het VCP dient naar de mening van de Raad in overeenstemming te zijn
met het structuurplan. Wel zal bij de uitvoering van het VCP terugkoppeling
op het structuurplan mogelijk moeten zijn. Bijstelling van het VCP tijdens de
uitvoering moet kunnen leiden tot een bijstelling van het structuurplan.
Wat de relatie met het bestemmingsplan betreft meent de Raad dat VCP
58
Tweede Kamer, zitting 1975-1976,13754, nr. en bestemmingsplan naast elkaar dienen te staan. De ruimtelijke conse2, biz. 217.
quenties van uit het VCP voortvloeiende maatregelen dienen echter
59
Zie noot 57.
w e | j n n e ( bestemmingsplan te worden opgenomen. Voorzover het gaat om
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de ruimtelijke consequenties van juridische of fysieke verkeersmaatregelen
binnen de bestaande verkeersruimte zou dit kunnen door hantering van de
uitwerkings- of wijzigingsbevoegdheid. Hiertoe zou in de Wet op de Ruimtelijke Ordening een bepaling moeten worden opgenomen ertoe strekkende,
dat burgemeester en wethouders in dergelijke gevallen ten behoeve van de
uitvoering van het VCP een bestemmingsplan kunnen wijzigen of uitwerken.
15. Voor aanleg van nieuw infrastructuur, wanneer het gaat om voorde
ruimtelijke structuur meer ingrijpende maatregelen, zou ook voor het gemeentelijk niveau een regeling moeten worden ontworpen, die voorziet in
gecoördineerde detaillering van een bepaald werk en vaststelling of wijziging van een bestemmingsplan. Ook hiervoor moeten de mogelijkheden
van een als operationele gebiedsaanwijzing ingerichte regeling nader worden bezien.
16. Voor de verkeers- en vervoerplanning in de stadsgewesten zou naar
de mening van de Raad het intergemeentelijk structuurplan een functie kunnen hebben. In dit plan zou een verkeers- en vervoerparagraaf moeten worden opgenomen, waarmee bij het opstellen van de provinciale en gemeentelijke plannen rekening zou moeten worden gehouden. Ter uitvoering van
het plan zou het voorts op stadsgewestelijk niveau kunnen komen tot de instelling van een stadsgewestelijk vervoerorgaan, dat bevoegdheden zou
moeten krijgen voor het totale metro-, tram-, bus- en taxivervoer in de gehele agglomeratie. De wetgeving en met name de Wet autovervoer personen
zou overdracht van bevoegdheden aan een dergelijk stadsgewestelijk vervoerorgaan mogelijk moeten maken.
De gemeentelijke gebiedsaanwijzing zou gebaseerd moeten worden op
het structuurplan en het VCP. De aanwijzing zou - indien zulks nodig is - de
wijziging c.q. de vaststelling van een bestemmingsplan inhouden. Vanwege
de financiële consequenties (bijdrageregeling) dient de aanwijzing te worden goedgekeurd door de Minister van Verkeer en Waterstaat, die bij deze
goedkeuring een principetoezegging doet met betrekking tot de financiering. Ten einde een goede afstemming met het provinciale beleid te bewerkstelligen dient ook het provinciaal bestuur in de vorm van advisering over de
ministeriële goedkeuring bij de totstandkoming van de aanwijzing te worden betrokken. Denkbaar is hierbij, dat in de toekomst de provincies zullen
worden belast met de verdeling van de financiële middelen. In die situatie
zal bij de gemeentelijke gebiedsaanwijzing kunnen worden volstaan met
provinciale goedkeuring 60 .

60

Vgl. in dit verband de beschouwingen in het
raadsadvies over het wetsontwerp stadsvernieuwing over de positie van de provincie bij
de aanwijzing van stadsvernieuwingsgebieden
(Tweede Kamer, zitting 1976-1977,13 924, nr.
5, blz. 33 en 34).
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