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I. Samenvatting. Planologische 
kernbeslissing 

pkb.1. INLEIDING 

In dit hoofdstuk wordt een opsomming gegeven van de beleidsuitspraken 
uit dit Structuurschema, die te zamen de planologische kernbeslissing vor-
men. Deze uitspraken kunnen uiteraard niet los gezien worden van de con-
text waarin ze in dit Structuurschema geformuleerd staan. Deze beleidsuit-
spraken vormen gezamenlijk de meest geschikte aanknopingspunten voor 
de inspraak, voor het bestuurlijk overleg, voor de advisering en voor de par-
lementaire behandeling van het Structuurschema. 

pkb. 2. AARD VAN HET BELEID EN PROCEDURELE ASPECTEN 

2.1. Dit Structuurschema geeft zowel een inzicht in het beleid op langere ter-
mijn met betrekking tot het verkeer en vervoer als een inzicht in de ruimte-
lijke consequenties van dit beleid. Het geeft tevens met een onderscheiding 
in twee fasen voor wat betreft de benodigde infrastructuur globaal aan wat 
gedaan zal moeten worden om aan dit beleid nader inhoud te geven. Fase 1 
omvat de hoofdinfrastructuur waaraan gezien de thans te verwachten ont-
wikkelingen het eerst behoefte zal ontstaan en waarvan de aanleg derhalve 
het eerst aan de orde zal komen. Fase 1 zal in de jaren '90 worden voltooid. 
Fase 2 omvat de hoofdinfrastructuur waaraan naar verwachting eerst later 
behoefte zal ontstaan. Nadere uitwerking van dit beleid zal plaatsvinden 
door middel van midde!lange- en korte-termijnplannen van de sector Ver-
keer en Waterstaat en wat de ruimtelijke consequenties betreft door middel 
van het streekplan en het bestemmingsplan. De daarbij te hanteren procedu-
res zijn beschreven in deel B1 van dit Structuurschema. Belangrijk daarbij is 
dat die hoofdinfrastructuur, waarvan de aanleg in de eerste fase wordt ter 
hand genomen, in de op te stellen c.q. te wijzigen streekplannen en bestenv 
mingsplannen wordt opgenomen en dat voor de tweede fase de ruimtelijke 
reservering wordt opengehouden. Tot 1981 zullen de uitvoeringskosten van 
fase 1 binnen de meerjarenafspraken opgevangen moeten worden; voor 
wat betreft de verdere financiële aspecten van deze fasering wordt verwezen 
naar hoofdstuk 25. 

2.2. De Regering zal de totstandkoming bevorderen van een planstructuur 
op het gebied van het verkeer en vervoer met als kenmerken: 

- geïntegreerde planvorming en besluitvorming op elk overheidsniveau; 
- beleidsafstemming tussen de overheden; 
- voldoende beleidsruimte op provinciaal en gemeentelijk niveau binnen 

een door de centrale overheid gegeven beleidskader. 

2.3. Het in dit Structuurschema beschreven beleid is gericht op het waar no-
dig 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 afweging van de vraag naar voorzieningen die nodig kunnen zijn staat 
centraal of de bijdrage van zulk een voorziening aan het welzijn van de ge-
meenschap per saldo positief is. De rol van de overheid is hierbij in het ge-
ding, waarbij de inhoud van deze rol vooral wordt bepaald door de aangrij-
pingspunten en het instrumentarium, alsmede door de beleidsruimte die de 
overheid heeft om het keuzeproces van de gebruikers te beïnvloeden. 

' Alle verwijzingen in deze regeringsbeslissing 
hebben betrekking op de regeringsbeslissing 
zelf. Indien verwezen wordt naar het Beleids-
voornemen, wordt dit met zoveel woorden 
aangegeven. 
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Verplaatsingen geven belangri jke mogel i jkheden tot ontp loo i ing en deel-
name aan maatschappeli jke activiteiten en zijn dus van vitaal belang voor 
het zich wel bevinden van de mens. Het goederenvervoer is daarnaast es-
sentieel voor de instandhouding en het funct ioneren van onze moderne sa-
menlev ing. Daar de keuzen bepaald worden door een sterk indiv idueel ge-
richte afweging, die min of meer gestructureerd is, is het mobi l i te i tspatroon 
zeer gevarieerd van samenstel l ing. De overheid moet met deze complexi tei t 
rekening houden en haar past terughoudendheid met het ingr i jpen in dit sa-
menstel van uiteindeli jk individuele beslissingen. Toch word t ingri jpen in dit 
gecompliceerde bestel van haar verwacht, vooral ook vanwege de negatieve 
gevolgen die uit het huidige verkeers- en vervoerpatroon voor tv loeien als 
geluidhinder, mil ieubederf, (ongewenste) suburbanisat ie, etc. De overheid 
heeft niet als doel hierbij de beslissing tot verplaatsen van de indiv idu over 
te nemen, maar wat zij wel kan beïnvloeden is de wijze waarop de verplaat-
sing zal plaatsvinden, het t i jdst ip waarop, de route en de kosten van de ver-
plaatsingen. Dit heeft veelal toch een gedragsbeïnvloeding ten gevolge, 
waarbi j echter als u i tgangspunt geldt, dat de vr i jheid van de één niet meer 
begrensd moet worden dan nodig is ten behoeve van de vr i jheid van de an-
der. 

2.4. De maatschappeli jke, de ruimtel i jke en ook de budgettaire beperkthe-
den stellen een aantal bijzondere eisen aan de beleidsbepaling door de over-
heid, als hierna worden genoemd. 

Nuancering, dat w i l zeggen: rekening houden met regionale en lokale ka-
rakteristieken van het verkeer en vervoer en de ruimtel i jke ordening. 

Stap-voor-stap benadering, dat w i l zeggen dat, gelet op de vele onzeker-
heid in de effecten die het verkeers- en vervoerbeleid op het maatschappeli jk 
gebeuren heeft, het beleid stap voor stap dient te worden gerealiseerd en re-
gelmat ig herwaardering t i jdens het proces van ui tvoer ing moet plaatsvin-
den. De bele idsformuler ing moet ook voldoende f lexibel zijn o m slagvaardig 
te kunnen reageren. 

Integrale benadering, dat w i l zeggen: in samenhang met andere velden 
van overheidszorg zoals de ruimtel i jke ordening, de agrarische belangen, de 
zorg voor het mi l ieu, de sociaal-culturele ontwikkel ing. In dit Structuursche-
ma worden vooral de ruimtel i jke consequenties verder uitgewerkt. Binnen 
het verkeers- en vervoerbeleid moeten de wijzen van vervoer en de soorten 
van vervoer in samenhang behandeld worden , dat wi l zeggen dat het open-
baar vervoer, het autoverkeer en het fietsverkeer, zowel het personenver-
voer als het goederenvervoer, met gebruikmaking van hun speciale moge-
li jkheden en eigenschappen hun functie binnen het verkeers- en vervoerstel-
sel moeten kunnen vervul len. 

Pakket van maatregelen, dat w i l zeggen dat, omdat onze gecompl iceerde 
maatschappij zich niet leent voor eenzijdige maatregelen, voor de ui tvoer ing 
van het beleid gebruik moet worden gemaakt van een samenhangend pak-
ket van maatregelen. 

2 De richtlijnen opgenomen onder 3.2 t/m 3.7 
zijn een selectie van de richtlijnen uit hoofdstuk 
2 van het Beleidsvoornemen. De opgenomen 
richtlijnen hebben in bepaalde gevallen een 
minder absolute formulering dan de corres-
ponderende tekst in hoofdstuk 2 van het Be-
leidsvoornemen. Daar immers was sprake van 
een uitwerking van de hoofddoelstelling naar 
deelaspecten, waarbij aan de redactie een ab-
soluut karakter werd gegeven onder de ver-
melding dat de mogelijk conflicterende conclu-
sies in het beleid onderling afgewogen zouden 
moeten worden. De hier weergegeven uit-
komst der beleidsoverwegingen dient derhalve 
meer nuancering te bevatten. 

pkb. 3. DE HOOFDDOELSTELLING VAN HET VERKEERS- EN 
VERVOERBELEID2 

3.1 . Bij het verkeers-en vervoerbeleid word t als hoofddoelstel l ing gehan-
teerd: het tegemoet komen aan de vraag naar vervoer van personen en goe-
deren uitsluitend voor zover de bi jdrage aan het welzi jn van de gemeen-
schap per saldo positief is, en wel op een zodanige wijze dat: 

- de tots tandkoming van een gewenste ruimtel i jke structuur word t bevor-
derd en schade aan de landbouw, het natuurl i jk mi l ieu en het landschap zo-
veel mogel i jk word t vermeden; 

- de verkeersvei l igheid word t bevorderd; 
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- zoveel mogelijk voldaan wordt aan de eisen die aan het woon- en leef-
milieu worden gesteld, onder meer met betrekking tot parkeerhinder, uit-
worp van luchtverontreinigende stoffen, geluidhinder en visuele hinder; 

- een gewenste sociaal-culturele en -economische ontwikkeling wordt 
bevorderd; 

- het gebruik van schaarse grondstoffen wordt beperkt; 
- het beslag op de overheidsmiddelen wordt beperkt tot een niveau dat 

verantwoord is binnen het totale regeringsbeleid. 

3.2. Bij het tegemoet komen aan de vraag naar vervoer zal in het beleid als 
richtlijn gelden: 

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

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

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

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

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

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

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

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

b. het beperken van de verplaatsingsbehoefte door mee te werken aan 
een adequate afstemming en integratie van gebieden voor wonen, werken 
en voorzieningen; 

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

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

e. de bevordering van het gebruik van milieuvriendelijke vervoerwijzen 
met een relatief beperkt ruimtebeslag, zoals fiets en openbaar vervoer; 

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

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

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

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

mingsverkeeropeen wijze waardoor het leefmilieu niet wordt geschaad; 
d. een zodanige verkeersafwikkeling dat milieuverontreiniging zoveel 

mogelijk wordt beperkt. 
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3.5. Bij de afstemming van het beleid op de bevordering van de gewenste 
sociaal-economische ontwikkeling zullen als richtlijnen gelden: 

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

b. een doelmatig gebruik van vervoermiddelen en infrastructuur; 
c. het onderling afwegen van de beschikbaarheid en het gebruik van ver-

keers- en vervoervoorzieningen en -middelen, gelet op de rentabiliteit van 
de verschillende vervoerwijzen; 

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

e. het in voldoende mate beschikbaar zijn van mogelijkheden van vervoer 
van personen en goederen naar en van centra van economische activiteiten. 

3.6. Bij de afstemming van het beleid gericht op de bevordering van de ge-
wenste sociaal-culturele ontwikkeling zal als richtlijn gelden: 

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

3.7. Het verkeers- en vervoerbeleid zal zich erop richten dat individuen of 
bevolkingsgroepen niet onevenredig zwaar getroffen worden door de in het 
kader van dit beleid noodzakelijke uitvoeringsmaatregelen. 

3.8. Bovenstaande hoofddoelstelling en richtlijnen zullen naast de wetge-
ving en de beleidslijnen, vastgesteld op met het verkeer en vervoer samen-
hangende terreinen van overheidszorg, worden gehanteerd zowel bij de uit-
werking van het beleid van de rijksoverheid als bij de onderlinge afstenv 
ming van het rijksbeleid en het beleid van de lagere overheden. 

pkb. 4. HET CONCRETE BELEID IN HOOFDZAKEN 

4.1. Algemeen 

De grote zorg die in het verleden door de Regering is besteed aan de 
hoofdwegen en spoorwegen en aan de overige openbaar-vervoervoorzie-
ningen zal worden gecontinueerd. Tevens zal veel aandacht worden gege-
ven aan de verbetering en uitbreiding van de fietspaden en fietsvoorzienin-
gen. Het bieden van openbaar-vervoervoorzieningen heeft mede ten doel 
het verzekeren van verplaatsingsmogelijkheden naar en van centra van acti-
viteiten voor degenen die niet over particulier vervoer kunnen of willen be-
schikken, hetgeen ook tot uitdrukking zal komen in het voorzieningenniveau 
dat in dunbevolkte of landelijke gebieden wordt geboden. 

In het verkeersbeleid voor de toekomst ligt bijzondere nadruk op de inte-
gratievan het verkeer en het vervoer, zowel met betrekking tot de verschil-
lende vervoerwijzen onderling als met betrekking tot andere sectoren en fa-
cetten van beleid. Voorts is vereist een krachtig en doelgericht verkeersvei-
ligheidsbeleid op alle bestuursniveaus. Daarbij treedt de rijksoverheid stimu-
lerend en coördinerend op. Voorts kan zij behulpzaam zijn bij het onderzoek 
naar criteria en richtlijnen ten behoeve van een systematische aanpak. Het 
proces van afweging van belangen kan ertoe leiden, dat niet op alle plaatsen 
en tijden kan worden voldaan aan de optredende verplaatsingsbehoefte en 
dat derhalve in hetverkeers-en vervoerstelsel congesties tijdens spitsuren 
niet altijd en overal kunnen worden voorkomen en derhalve zullen moeten 
worden aanvaard. Het beleid vertoont, hoewel gestoeld op dezelfde doel-
stellingen, in uitwerking grote verschillen naar aard van het gebied. 
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4.2. Grote stadsgewesten 

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

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

- de verbetering van de leefbaarheid van vooral de oudere woon- en ver-
biijfsgebieden; 

- de verbetering van de veiligheid van in het bijzonder het langzame ver-
keer. 

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

b. Ingediende verkeerscirculatieplannen, plannen voor verkeers- en ver-
voerprojecten en bedrijfsplannen voor het lokale openbaar vervoer zullen de 
basis vormen voor onderlinge afstemming van gemeentelijk en rijksbeleid. 
Bijdragen in de uitvoering van demonstratieprojecten zullen de concretise-
ring van het beleid ondersteunen. 

c. In de hoofdcentra acht de Regering op grond hiervan een zorgvuldig 
verkeers- en vervoerbeleid noodzakelijk met een sterke nadruk op maatrege-
len ten gunste van het openbaar vervoer en op voorzieningen voor lopen en 
fietsen. De voorzieningen voor het openbaar vervoer en het langzame ver-
keer, het parkeerbeleid en de ter beschikking te stellen, beperkte wegcapaci-
teit, moeten ertoe 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. Dit geldt met 
name op tijden dat de verkeersdruk groot is. Voor het zogenaamde essentië-
le autoverkeer (winkelbezoek, goederenvervoer en zakelijk verkeer) moet de 
binnenstad voldoende bereikbaar blijven en moet voldoende kortparkeerac-
commodatie beschikbaar zijn. 

d. Bij het openbaar vervoer gaat het in het bijzonder om de verbetering 
van de doorstroming en van de regelmaat. Bij het langzame verkeer gaat het 
onder meer om het maken van afzonderlijke, rechtstreekse (brom)fietsver-
bindingen naar de buitenwijken. Zo nodig en zo mogelijk zullen in en om de 
hoofdcentra systemen van prijsmechanisch parkeren en rijden worden inge-
voerd. Daarbij zal nader moeten worden bezien in hoeverre dergelijke syste-
men aanleiding geven tot neveneffecten in de vorm van een verslechtering 
van de concurrentiepositie van de hoofdcentra. 

e. De verkeersdruk zal, waar mogelijk en doelmatig, worden verlicht door 
gezamenlijk rijden (car-pooling) en werktijdspreiding te bevorderen. 

f. Buiten de centra, en in het bijzonder in de oudere dichtbebouwde 
woongebieden, zal in de komende jaren ter wille van de leefbaarheid en 
daarmede van het behoud van de woonfunctie een herinrichting van het ste-
delijke gebied worden bevorderd met voldoende grote verblijfsgebieden en 
specifieke verkeersruimten, rekening houdend met de bereikbaarheid van 
de centra. 

g. In de verblijfsgebieden dienen de functies van wonen en verblijven 
waar nodig in ere te worden hersteld. Leefbaarheid en verkeersveiligheid 
gaan hierbij voorop; bereikbaarheid per auto en verplaatsingscomfort ko-
men op de tweede plaats. De auto wordt toegelaten maar andere functies 
hebben voorrang boven autoverkeer. Doorgaand verkeer wordt geweerd of 
ontmoedigd, met uitzondering van het openbaar vervoer. 

h. In woon- en winkelgebieden moet de bereikbaarheid voor brandweer, 
ziekenauto, verhuiswagen en gehandicapten gewaarborgd blijven, evenals 
de aan- en afvoer voor winkels en bedrijven. Voor zover in (oudere) winkel-
straten een fysieke scheiding tussen voetgangers en overig verkeer niet mo-
gelijk of niet wenselijk is, zullen bij de (her)inrichting niettemin eisen van 
verkeersveiligheid en leefbaarheid voorop staan. 

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

Tweede Kamer, zitting 1978-1979,14390, nrs. 10-12 9 



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

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

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

m. Aan de inpassing van de interlokale hoofdwegen in de stedelijke om-
geving zal grote zorg worden besteed, met name als het gaat om gelu idhin-
der, luchtverontreiniging en belasting van daarop aangesloten wegen en 
straten. Op de openbaar-vervoervoorzieningen in de steden word t onder pa-
ragraaf pkb. 6.4 afzonderli jk teruggekomen. 

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

o. Ook het bereikbaar maken van recreatiegebieden buiten de steden 
door aantrekkelijke f ietsroutes zal worden nagestreefd. Bij kruisingen met 
belangri jke wegen voor het autoverkeer zal worden gestreefd naar voor rang 
voor het openbaar vervoer en gel i jkwaardigheid voor het langzame verkeer. 
Bij kruisingen met minder belangrijke wegen en straten zal worden ge-
streefd naar voorrang voor doorgaande f ietsroutes. 

4.3. De middelgrote en kleine steden 

De spanningen tussen leefbaarheid, bereikbaarheid en verkeer en vervoer 
zijn in de middelgrote en kleine steden minder dan in de grote stadsgewes-
ten. In deze steden behoudt het openbaar vervoer zijn aanvul lend karakter 
en dient het ten gerieve van degenen die niet zelf of als passagier over auto 
of (brom)fiets kunnen beschikken. Het terugdr ingen van de onvei l igheid in 
deze steden vooral ten behoeve van het langzame verkeer zal een hoofdthe-
ma van het verkeers- en vervoerbeleid bl i jven. Bij het treffen van voorzienin-
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gen ten behoeve van het autoverkeer zal de leefbaarheid van de betrokken 
stedelijke gebieden prevaleren, daaronder begrepen de vei l igheid. Ook in 
deze steden zal waar nodig een herinr icht ing naar w o o n - en verbl i j fsgebie-
den en verkeersruimten ter hand worden genomen. Plaatselijk kunnen in de 
middelgrote en kleine steden problemen optreden van ruimtegebrek en ver-
keersoverlast die overeenkomen met die in de grote stadsgewesten. De bij 
de grote stadsgewesten genoemde maatregelen zijn daarbij voor zover mo-
gelijk van overeenkomst ige toepassing. Dat geldt voor het in deze steden zo 
belangri jke fietsverkeer, het parkeren, maar zeker ook voor het openbaar 
vervoer. 

4.4. De landelijke gebieden 

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

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

c. Op het gebied van de ruimtel i jke ordening is een wederzi jdse afstenv 
ming van kernenpatroon en verkeer en vervoer noodzakelijk. Uitgangs-
punten zijn daarbij dat de regionale wegen een samenhangend en funct i -
oneel opgebouwd geheel vormen met de hoofdwegen en de stedelijke we-
gen. De functies van het regionale wegenstelsel zijn ontslui t ing van het plat-
teland en de onderl inge verb inding van kernen. Ook bij het vaststellen van 
het l i jnenpatroon van het streekvervoer word t rekening gehouden met de 
kernenhiërarchie. Voor de omvang van het voorzieningenniveau van het 
streekvervoer exclusief buurtbussen is het Normer ingssysteem Voorzienin-
genniveau Streekvervoer bepalend. Voor het verkeer en vervoer op platte-
landswegen (niet planwegen) word t verwezen naar het structuurschema 
voor de landinr icht ing. 

d. Aard en tracering van regionale wegen dienen in overeenstemming te 
zijn met agrarische eisen en eisen van behoud en onts lu i t ing van waardevol -
Ie landschappen en natuurl i jke mil ieus, waarbi j zal worden nagestreefd, dat 
in voorkomende gevallen een gecoördineerde ui tvoer ing in de vo rm van 
landinr icht ing plaatsvindt. De inr icht ing van het regionale wegennet dient 
de gewenste ruimtel i jke ontwikkel ing en landinr icht ing te ondersteunen. Op 
doorgaande wegen door dorpskommen en dergeli jke prevaleert de erffunc-
tie. Snelheid en wegontwerp dienen daarbij aangepast te worden. Nadruk 
zal l iggen op het aanleggen van afzonderli jke (brom)f ietspaden in de lande-
lijke gebieden. In het bijzonder geldt de noodzaak van dergeli jke paden langs 
een aantal regionale wegen. 

pkb. 5. HET GOEDERENVERVOER OVER DE WEG EN PER SPOOR 

a. Ui tgangspunt voor het beleid ten aanzien van het goederenvervoer is, 
dat de keuze van de vervoertechniek in principe voorbehouden blijft aan de 
verlader. 

b. Het in internationaal verband te voeren infrastructuurbeleid zal een bi j -
drage moeten leveren aan de handhaving en zo mogel i jk de versterking van 
de internationale concurrent ieposit ie van de Nederlandse vervoersector. 
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c. Goederenvervoer over de weg zal wat het hoofdwegennet betreft in be-
ginsel mogelijk zijn over de verbindingen zoals die op kaart 2 zijn aangege-
ven (zie pkb. 7.4). Goederenvervoer per spoor zal in principe mogelijk zijn 
over de op kaart 1 a aangegeven lijnen en de gereserveerde tracés, vermeld 
in paragraaf 21.2. Deze kaarten maken deel uit van de planologische kernbe-
slissing. Indien uit anderen hoofde belangen optreden die strijdig zijn met de 
in paragraaf 21.2 aangegeven reserveringen zal van geval tot geval worden 
afgewogen of deze reserveringen dienen te worden gehandhaafd. 

d. Een onderzoek wordt ingesteld naar de toekomstperspectieven van het 
goederenvervoer per spoor. In dit onderzoek zal ook aandacht worden be-
steed aan de noodzaak van overlaadstations voor gecombineerd vervoer en 
aan de eventuele verschillen in concurrentiepositie tussen het spoorwegver-
voer en het weg- en watervervoer onder meer met betrekking tot de ten laste 
van dit vervoer komende kosten van de infrastructuur. 

pkb. 6. OPENBAAR-VERVOERNET 

6.1. Algemeen 

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

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

opgenomen in dit Structuurschema en maken deel uit van de planologische 
kernbeslissing. 

6.2. Intercitynet 

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

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

- Voltooiing van de Schiphollijn tussen Leiden en Amsterdam/Zuid en 
mogelijke aansluiting via de westelijke tak van de Ringspoorweg op Amster-
dam/CS. De verbinding Amsterdam/Zuid met het Rijksmuseum wordt open-
gehouden voor de periode na 1990. 

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

- Gedeeltelijke spoorverdubbeling en elektrificatie op de lijn Zwolle-Em-
men ten behoeve van een intercitydienst. 

- Door voltooiing van de Hemspoortunnel en mogelijke aanleg van een 
viersporige Willemsspoorverbinding wordt verbetering van het voorzienin-
genniveau mogelijk. 

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

d. Ten aanzien van de aanleg van hoge-snelheidslijnen (hoger dan 160 
km/u) kan worden vermeld dat, indien er een Westeuropees net van hoge-
snelheidsspoorwegen komt, de Regering aansluiting van Nederland op dat 
net van belang acht. 
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- De aanleg van spoorwegverb ind ingen voor hoge snelheden in de rela-
ties Amsterdam-Rot terdam-Belg ische grens e.v. en Amsterdam/Rotter-
dam-Ut recht -Du i tse grens e.v. in de periode na 1990 word t opengehouden. 

- Bij de aanleg van de stadsgewesteli jke spoorl i jn Amste rdam-A lmere -
-Lelystad (zie onder 6.4) en een eventuele doortrekking als intercityl i jn na 
1990 naar Groningen zal een zodanige vormgev ing worden gekozen, dat ex-
ploitatie als hoge-snelheidsspoorl i jn niet uitgesloten word t . 

6.3. Het regionale openbaar vervoer 

a. Het openbaar vervoer op de middel lange en korte afstand in de lande-
lijke gebieden word t in hoofdzaak verzorgd door het streekvervoer per bus. 
Naast het streekvervoer vervul len stopdiensten van de NS in de regio een 
belangri jke functie. Op enkele relaties met zware vervoerst romen bestaat 
wel l icht in de toekomst behoefte aan vervanging van busl i jnen door lichte 
rai lsystemen, zoals de snel tram. Het beleid is er op gericht de voorziening 
door streekvervoer te handhaven zowel qua maaswi jdte als qua f requent ie, 
wanneer de vraag dit rechtvaardigt. Er word t voor gezorgd dat in de landeli j-
ke gebieden openbaar vervoer waar mogel i jk aanwezig zal bl i jven. Gezocht 
zal worden naar nieuwe vormen van vervoer, n ieuw in technisch en/of orga-
nisatorisch opzicht, die voor de bediening van gebieden met geringere 
vraag kunnen zorg dragen, zonder dat de kosten te hoog oplopen. 

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

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

d. De opening van nieuwe stoptre inverbindingen zal veelal het karakter 
hebben van de reactivering van bestaande of voormal ige goederenl i jnen 
voor het reizigersvervoer. Het beleid is er dan ook op gericht bij het opbre-
ken van spoorl i jnen het tracé te reserveren in verband met mogel i jke toe-
komstige ontwikkel ingen van het reizigersvervoer (alsmede het goederen-
vervoer: zie paragraaf 18.3). De in het verleden vastgestelde reserveringen 
bli jven gehandhaafd. Al leen in bepaalde gevallen zal, na afweging, hiervan 
kunnen worden afgeweken. Naast reactivering van de spoorverb inding be-
staat - zoals onder c van deze paragraaf opgemerkt - de mogel i jkheid voor 
gebruik van het tracé als vri je t ram- of busbaan. Als voorbeelden van dit be-
leid worden hier genoemd de verbindingen Den Bosch-Waalwi jk en Apel-
doorn -Zwo l le . Een onderzoek naar de toekomst ige functie van het tracé van 
laatstgenoemde verbinding zal binnenkort worden ingesteld. In paragraaf 
21.2 is een opsomming gegeven van de in het ver leden vastgestelde reser-
ver ingen van tracés van voormal ige spoor l i jnen. 

e. Het beleid is mede gericht op een zo goed mogeli jke afwikkeling van 
het grensverkeer met de buur landen. Naast het exploitat ieve aspect word t 
derhalve tevens gelet op de functies van de grensbaanvakken voor de eco-
nomische en sociale ontwikkel ingen in de regio's. In dit kader worden de 
merites bestudeerd van een verbinding Heerlen-Aken via Kerkrade en van 
de elektrif icatie van het l i jngedeelte Maastr icht-Visé. 

6.4. Stadsgewestelijk openbaar vervoer 

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

b. Gezien de taakstell ing van Almere en Lelystad in de Verstedeli jkingsno-
ta word t ernaar gestreefd de verbinding Weesp-A lmere-Le lys tad , met een 
aansluit ing in de r ichting Naarden-Bussum, in 1985 gereed te hebben tot AI-
mere en in 1990 tot Lelystad. Planologisch zal met de mogel i jkheid, dat de 
l i jn na 1990 naar Groningen word t doorgetrokken, rekening worden gehou-
den. In het kader van dit beleid is in de relatie Purmerend-Amsterdam in-
middels gekozen voor een frequent congestievri j bussysteem. 

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

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

- goede en vlotte overstapprocedures, onder andere door goede en vei l i -
ge halte-accommodatie, tussen de verschil lende vervoersystemen en bin-
nen elk vervoersysteem worden gerealiseerd, alsmede tussen het particulier 
en hetopenbaarvervoer ; 

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

e. Het metrostelsel van Amsterdam en van Rotterdam zal, behoudens de 
doortrekking van de Rotterdamse metro van Hoogvliet naar Spijkenisse, niet 
meer worden uitgebreid. 

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

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

IJssel/Oostgaarde. 
- Een t raml i jn van Rotterdam/Coolhaven naar Marconiplein. 
- Een t raml i jn van Rotterdam/Marconiple in naar Schiedam/Centrum en 

Schiedam/Noord. 
- Een t raml i jn van Schiedam/Noord naar Vlaardingen/Holy en Vlaardin-

gen/Broekpolder. 
- Een aansluit ing van Rotterdam/Beverwaard op het Rotterdamse t ram-

of busnet. 
- Verder word t met doortrekking van de t raml i jn Nieuwegein-Utrecht 

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

of busbanen: 
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- In het Leidsebaangebied als aanvul l ingen op de onlangs gereedgeko-
men vri je busbaan Leiden-Katwi jk de verbindingen Den Haag-Wassenaar-
Ka tw i j k -Noordw i j ken Den Haag-Voorschoten-Leiderdorp/Leiden of delen 
daarvan. 

- Ten behoeve van de verb inding Ridderkerk-Rotterdam. 

6.5. In dit Structuurschema zijn de volgende spoorverbindingen uit de 
Tweede Nota over de Ruimteli jke Ordening niet meer opgenomen: 

- de rechtstreekse verbinding Purmerend-Amsterdam; 
- de verb inding tussen de Schiphol l i jn en Hofple in l i jn ; 
- een verbinding tussen de spoorl i jn Rot terdam-Gouda en de Betuwel i jn ; 
- de Ridderkerkl i jn; 
- de verschil lende varianten van de Deltaspoorl i jn; 
- de spoorl i jn An twerpen-Turnhou t -E indhoven ; 
- de spoorl i jn Emmen-Hoogeveen; 
- de spoorl i jn Lelystad-Kampen. 

pkb.7. HOOFDWEGENNET 

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

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

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

zig-
- Het hoofdwegennet bestaat in beginsel uit autosnelwegen, waarop op 

werkdagen afwikkel ingsniveau C mogel i jk is. 
- In de stadsgewesteli jke omgeving word t een lager afwikkel ingsniveau 

(afwikkelingsniveau D) geaccepteerd. Op delen binnen het stedelijk gebied 
word t de mogel i jkheid tot een nog lager afwikkel ingsniveau (D/E) aanvaard 
(voor toel icht ing op afwikkel ingsniveaus, zie bij lagen bij het Beleidsvoorne-
men par. A.5.5). 

7.2. Bij de aanleg van nieuwe verbindingen of ui tbreiding van bestaande 
wegen van het hoofdwegennet zal een zorgvuldige afweging plaatsvinden 
van de behoefte aan capaciteit en kwaliteit en de te verwachten voor- en na-
delen. De behoefte word t geraamd op basis van een verkeersprognose en 
de verwerkingscapaciteit van het bestaande net, waar nodig in samenhang 
met verplaatsingsmogel i jkheden via alternatieve vervoerwi jzen. Bezien 
word t hierbi j in hoeverre met de verkeersafwikkeling op niet-werkdagen re-
kening kan worden gehouden. Gelet word t daarbij op de voordelen op het 
gebied van de verkeersvei l igheid, sociaal-economische, culturele en ru imte-
lijke ontwikkel ing, alsmede op de verbeter ing van het leef- en woonmi l i eu , 
op de nadelen met betrekking tot ditzelfde mil ieu en op de nadelen voor de 
landbouw, het landschap en het natuurl i jk mi l ieu. In de beschouwingen zal 
mede het integrale verkeers- en vervoerbeleid van het betrokken gebied, 
streek of stadsgewest worden betrokken. Een en ander leidt tot te rughou-
dendheid bij de aanleg van wegen. 

7.3.a. Ook het beheer van bestaande verbindingen en de beheersing van de 
verkeersstromen zal geschieden met inachtneming van de ui tgangspunten 
van het integrale verkeers- en vervoerbeleid. Ter verbeter ing van de afwikke-
l ingsniveaus zullen verkeersbeheersingssystemen worden ontwikkeld. De 
verkeersafwikkel ing op interlokale wegen, die deel ui tmaken van het stads-
gewesteli jk wegenstelsel, zal, waar nodig en uit een oogpunt van verkeersaf-
wikkel ing toelaatbaar, worden afgestemd op de terughoudendheid die voor 
de auto in de steden geldt. 

b. Bepaalde soorten transport met extra risico's (onvei l igheid, te groot 
wegbeslag, en dergelijke) zullen via speciale routes worden geleid. 
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7.4. Voor het hoofdwegennet van dit Structuurschema Verkeer en Vervoer 
1976 wordt verwezen naar kaart nr. 2 en het achter dit hoofdstuk opgeno-
men overzicht van het hoofdwegennet met de fasering in mogelijke aanleg. 
Daarin zijn voorts in het kort de functie en/of motivering voor aanleg ver-
meld, het wegtype, verwachte toekomstige ingrijpende verbredingen en de 
stand van zaken bij de tracévaststelling. Kaart en overzicht maken deel uit 
van de planologische kernbeslissing. Voor wat betreft de betekenis van de 
fasering van de hoofdwegen en een nadere toelichting hierop wordt verwe-
zen naar pkb. 2.1 en paragraaf 10.2. 

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

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

- rijksweg 6, het gedeelte Emmeloord-Groningen; 
- rijksweg 50, het gedeelte Joure-Akkrum; 
- rijksweg 33, het gedeelte Assen-Oosterwolde; 
- rijksweg 58, het gedeelte Rijsbergen-Hoogerheide; 
- rijksweg 62, het gedeelte Waalwijk-Giessen; 
- rijksweg 75, het gedeelte Weert-Eindhoven, door de Strabrechtse heide. 
c. Verbindingen waarvan de voorbereidingen nog niet tot een tracévast-

stelling hebben geleid. Het betreft: 
- rijksweg 3, het gedeelte rijksweg 24-rijksweg 12; 
- rijksweg 9, het gedeelte Leeuwarden-Groningen; 
- rijksweg 11, het gedeelte ten noorden van Utrecht; 
- rijksweg 15, het gedeelte ten oosten van rijksweg 35 (het gedeelte van 

rijksweg 1 ten oosten van rijksweg 35 is wel opgenomen); 
- rijksweg 16, het gedeelte ten noorden van rijksweg 8; 
- rijksweg 16, het gedeelte ten zuiden van Noordzeekanaal tot rijksweg 5; 
- rijksweg 16, het gedeelte tussen Leiden en Rotterdam; 
- rijksweg 24, het gedeelte ten oosten van de tweede ruit om Rotterdam; 
- rijksweg 32, het gedeelte Zwolle-Deventer (alternatief is opgenomen 

via Raalte); 
- rijksweg 36, het gedeelte Witte Paal-Linde; 
- rijksweg 66, het gedeelte Noordelijke Randweg Tilburg; 
- rijksweg 73, het gedeelte Ittervoort-Roermond zuid van rijksweg 68; 
- rijksweg 78, het gedeelte Maastricht-Heerlen; 
- rijksweg 80, het gedeelte Aalsmeer-Vinkeveen. 
d. Voorts is een aantal bestaande of grotendeels reeds bestaande wegen 

van het Rijkswegenplan 1968 niet meer opgenomen omdat zij, gezien hun 
regionale functie, niet meer tot het hoofdwegennet kunnen worden gere-
kend. Het betreft: 

- rijksweg 5, het gedeelte Haarlem-Amsterdam; 
- rijksweg 9, het gedeelte Haarlem-Velsertunnel; 
- rijksweg 9, de zijtak naar Den Helder; 
- rijksweg 34, het gedeelte Zwolle-Holsloot; 
- rijksweg 36, het gedeelte Witte Paal-Almelo; 
- rijksweg 47, het gedeelte rijksweg 32-Duitse grens; 
- rijksweg 49, het gedeelte Zutphen-Apeldoorn; 
- rijksweg 51, het gedeelte Dieren-Doetinchem; 
- rijksweg 52, het gedeelte Arnhem-Nijmegen; 
- rijksweg 54, het gedeelte Nijmegen-Duitse grens; 
- rijksweg 61, het gedeelte Terneuzen-Belgische grens; 
- rijksweg 62, het gedeelte Tilburg-Waalwijk; 
- rijksweg 65, het gedeelte Goirle-Belgische grens. 
e. Het niet meer opnemen van verbindingen, genoemd onder b en c, uit 

het Rijkswegenplan 1968 in dit Structuurschema Verkeer en Vervoer bete-
kent dat in streek- en bestemmingsplannen niet langer met de verbindingen 
rekening behoeft te worden gehouden voor zover zulks het Rijk aangaat. 
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pkb. 8a. OVERZICHT OPENBAAR VERVOERVERBINDINGEN 

Verbinding Motivering Aard van aange- Fasering2 

kondigd beleids-
voornemen fase 1 fase 2 

Amsterdam/Zuid-Schiphol 
Den Haag e.v. (Schiphollijn) 
Spoorlijn Weesp—Almere— Lelystad 
(Flevolijn) 
Spoorlijn Den Haag—Zoetermeer 
Ringspoorweg Amsterdam: 
— Aansluiting Schiphollijn op 
Amsterdam/CS en de Hemlijn (ver-
binding met Zaandam e.v.) via de 
westelijke tak van de Ringspoorweg 
— Aansluiting Schipholli jn op 
Amsterdam/R ij ksmuseum 
— Doortrekking Amsterdam/Zd.-
RAI via Ringspoorweg 
— Aansluiting Schipholli jn op 
Flevolijn en lijnen naar Utrecht en 
Amersfoort via de oostelijke tak 
van de Ringspoorweg 
Willemsspoorverbinding 

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

Spoorlijn Zwolle—Nijmegen— 
Roozendaal 
Spoorlijn Zwolle— Emmen 
Doortrekking Strandlijn Hoek van 
Holland 
Verhoging Gouwebrug 

Aansluiting Hofplein op Rotterdam/CS 
Metro Hoogvliet—Spijkenisse 
Tramlijn Utrecht—Nieuwegein 
Tramli jn Utrecht—Uithof—Zeist 
Tramli jn Den Haag—Groot Loosduinen 
Tramlijn Amsterdam—Amstelveen 
Tramlijn Rotterdam/Zevenkamp 
Tramli jn Rotterdam/Capelle/ 
Oostgaarde 
Tramlijn Rotterdam—Coolhaven— 
Marconiplein 
Tramlijn Rotterdam/Marconiplein— 
Schiedam/Noord 
Tramlijn Schiedam/Noord-Vlaardingen/ 
Holy/Broekpolder 
Vrije bus- of trambaan naar Rotterdam/ 
Beverwaard 
Vrije bus- of trambaan Den Haag-
Wassenaar—Katwijk—Noordwij k 
Vrije bus- of trambaan Den Haag-
Voorschoten—Leiderdorp/Leiden 
Vrije bus- of trambaan Rot te rdam-
Ridderkerk 
Busvoorziening Purrnerend—Amsterdam 

Verbetering verbinding 
Amsterdam—Schiphol—Den Haag e.v. 
Verstedelijkingsbeleid m.b.t. 
Amsterdam 
idem m.b.t. Den Haag 
idem m.b.t. Amsterdam 
Verdere aansluiting landelijk railnet 

Aansluiting 

Aansluiting belangrijk centrum van 
activiteiten 
Verbeterde aansluiting landsdelen op 
Schiphol 

Openhouden ontwikkelingen gebied ten 
zuiden van Rotterdam 
Aansluiting op internationaal net voor 
hoge-snelheidspoorlijn 

idem 

Verbetering verbinding Noorden-Randstad 

Economischer bediening en verbetering 
verbinding grotere kernen 
Verkorting reistijd en verlaging exploitatie-
kosten 
Verkorting reistijd 
Ontsluiting strand 

Verbetering afwikkeling rail- en scheep-
vaartverkeer 
Verbetering aansluiting Hofpleinl i jn 
Verstedelijkingsbeleid m.b.t. Rotterdam 
Verstedelijkingsbeleid m.b.t. Utrecht 
Verbetering vervoersrelatie met Utrecht 
Verbetering vervoersrelatie met Den Haag 
Verbetering vervoersrelatie met Amsterdam 
Verstedelijkingsbeleid m.b.t. Rotterdam 
idem 

Verbetering vervoersafwikkeling binnen 
Rotterdamse stadsgewest 
Verbetering vervoersrelatie met Rotterdam 

Verbetering vervoersrelatie met Rotterdam 

Verstedelijkingsbeleid m.b.t. Rotterdam 

Verbetering verbinding , 

idem 

Verstedelijkingsbeleid m.b.t. Rotterdam 

Verstedelijkingsbeleid 

Aanleg spoorl i jn ' x 

Aanleg spoorlijn x 

Aanleg spoorl i jn ' x 

Mogelijke aanleg x 

Mogelijke aanleg 

Mogelijke aanleg x 

Mogelijke aanleg x 

Mogelijke bouw x 
kunstwerk 
Mogelijke aanleg 

Mogelijke aanleg 

Mogelijke aanleg 

Mogelijke aanleg 

Ontwikkeling tot x 
intercitydienst 
idem x 
Mogelijke aanleg x 

Mogelijke aanleg x 

Mogelijke aanleg 
Aanleg metro l i jn ' x 
Aanleg t raml i jn ' x 
Mogelijke aanleg 
Mogelijke aanleg x 
Mogelijke aanleg x 
Aanleg x 
Mogelijke aanleg x 

Mogelijke aanleg x 

Mogelijke aanleg x 

Mogelijke aanleg x 

Mogelijke aanleg x 

Mogelijke aanleg x 

Mogelijke aanleg x 

Mogelijke aanleg x 

Realisering x 

1 Reeds besloten tot aanleg in MPP. 
2 Over de betekenis van fase 1 en 
fase 2 in de tabel en op de kaarten 
1b en 1c zie pkb. 2 .1 . 
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pkb. 8b. OVERZICHT RESERVERINGEN TEN BEHOEVE 
SPOORVERBINDINGEN 

(niet opgenomen zijn de ruimtereserveringen voor die werken waarover 
tot aanleg reeds is opgenomen) 

VAN UITBREIDING VAN BESTAANDE 

de beslissing 

Omschrijving Huidige Reserve- Fase Fase Toelichting 
situatie ring voor 

uitbrei-
ding tot 

1 2 

A'dam—Enkhuizen: 

— Purmerend Overwhere— Hoorn 1 spoor 2 sporen 
Oost 
— Hoorn Oost—Enkhuizen 1 spoor 2 sporen 

A'dam—Den Helder: 

— Uitgeest gelijkvloer- vrije krui 

— Heerhugowaard—Den Helder 

Alkmaar—Hoorn: 

— Heerhugowaard—Hoorn 

A'dam—Vlissingen: 

— Rotterdam CS—Dordrecht 

— Dordrecht/Zuid—Lage Zwa-
luwe, excl. Moerdijkbrug 

— Lage Zwaluwe 

Den Haag—R'dam/Hofplein: 

— R'dam aansluiting ZHES 

Utrecht—Leiden: 

— Woerden—Alphen a/d Rijn 

— Alphen a/d Rijn—Leiden 

Alphen a/d Rijn—Gouda: 

— Alphen a/d Rijn—Moordrecht 
aansluiting—Gouda 

— Moordrecht, verbinding 
Waddinxveen—Rotterdam (2x) 

se krui- sing 
sing 
1 spoor 2 sporen 

1 spoor 2 sporen 

— Leiden—Mariahoeve 2 sporen 4 sporen 

— Mariahoeve—Den Haag HS 2/3 spo-
ren 

4 sporen 

— Den Haag HS—Rijswijk 2 sporen 4 sporen 

— Delft—Schiedam (excl. 2 sporen 4 sporen 
viaducten in Delft) 
— Schiedam Westzijde en gelijkvl. vrije krui 
R'dam-stadion kruisingen singen 
— Rotterdam linker Maasoever (2x) gelijkvl. vrije krui 

kruisingen singen 

2 sporen 4 sporen 

2 sporen 4 sporen 

gelijkvl. vrije krui 
kruising sing 

gelijkvl. vrije krui 
kruising sing 

1 spoor 2 sporen 

1 spoor 2 sporen 

1 spoor 2 sporen 

gelijkvl. vrije krui-
kruisingen singen 

Verstedelijkingsbeleid Noordelijk Deel 
Randstad 
Mogelijk verdere ontwikkelingen Noordelijk 
Deel Randstad 

Capaciteitsknelpunt t.a.v. goederenvervoer en 
mogelijke ruimteli jke ontwikkelingen Noorde-
lijk Deel Randstad 
Mogelijke verdere ontwikkelingen Noorde-
lijk Deel Randstad 

Mogelijke ontwikkelingen Noordelijk Deel 
Randstad o.a. in Heerhugowaard Oost 

l.v.m. ruimteli jke ontwikkelingen na invoe-
ring Schiphollijn 
Capaciteitsvergroting baanvak i.v.m. moge-
lijke druk bij verdubbeling Leiden—Maria-
hoeve en Den Haag HS—Rijswijk 
Capaciteitsvergroting zwaar belast baanvak 
t.b.v. dienstregeling 
Capaciteitsvergroting zwaar belast baanvak 
i.v.m. ruimteli jke ontwikkelingen 
Capaciteitsvergroting zwaar belast baanvak 
i.v.m. ruimteli jke ontwikkelingen 
Capaciteitsvergroting t.b.v. de goederendien-
sten t.b.v. benutting van de 4-sporigheid 
Willemstunnel 
Aansluiting op de 4-sporigheid van de 
Willemstunnel en capaciteitsvergroting zwaar 
belast baanvak 
Uitbreiding capaciteit i.v.m. ruimteli jke 
ontwikkelingen West-Brabant en samenkomen 
van de vervoersstromen uit de richting Venlo, 
Zeeland en België 
idem 

Invoer Hofpleinli jn op R'dam CS i.v.m. mo-
gelijke ruimteli jke ontwikkelingen 

Capaciteitsvergroting i.v.m. ruimteli jke ont-
wikkelingen 
idem 

Capaciteitsvergroting i.v.m. mogelijke ruimte-
lijke ontwikkelingen bij Alphen en Waddinx-
veen 
idem 
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Omschrijving Huidige Reserve- Fase Fase Toelichting 
situatie ring voor 

uitbrei-
ding tot 

1 2 

A'dam—Utrecht—Eindhoven: 

— Breukelen—Nieuwersluis 

— Breukelen 

— Utrecht (zuidzijde) 

— Lunetten—Schalkwijk 

— Boxtel 

— Boxtel —Eindhoven 

Utrecht—Arnhem: 

— Lunetten—Bunnik 

2 sporen 4 sporen 

gelijkvl. vrije krui-
kruising sing 
gelijkvl. vrije krui-
kruising sing 
2 sporen 4 sporen 

gelijkvl. vrije krui-
kruising sing 

2/3 spo- 4 sporen 
ren 

2 sporen 4 sporen 

Capaciteitsvergroting i.v.m. dienstregeling 
van snel- en stoptreinen en invlechting 
richtingen A'dam—Gouda en A'dam—Utrecht 
idem 

Capaciteitsvergroting i.v.m. invlechting 
richtingen Arnhem en Den Bosch 
Mogelijke noodzaak to t capaciteitsvergroting, 
alsmede invoering halte Houten en Lunetten 
Capaciteitsvergroting i.v.m. ruimteli jke ont-
wikkelingelingen, ontwikkelingen goederen-
vervoer Europoort—Duitsland en invlechting 
Eindhoven—Tilburg en Eindhoven—Den Bosch 
Vergroting capaciteit van zwaarbelast baan-
vak in de relatie Zuid-Nederland met de 
Randstad en Midden-Nederland en t.b.v. 
goederenvervoer Europoort—Duitsland 

Mogelijke noodzaak vergroting capaciteit 
voor ertsvervoer 

Dordrecht—Geldermalsen: 

— Dordrecht—Geldermalsen 

— Dordrecht (Zuidzijde) 

1 spoor 

gelijkvl. 
kruising 

2 sporen 

vrije krui-
sing 

Mogelijke ruimteli jke ontwikkelingen naast 
Dordrecht (Stadspolders) bij Sliedrechten 
Gorkum 
Openhouden mogelijkheid doorgaande 
treindienst van Betuwelijn naar Rotterdam 

Geldermalsen—Nijmegen: 

— Wadenoyen—Tiel—Kesteren 

Utrecht—Den Haag/R'dam: 

— Utrecht (noordzijde) 2x 

— Harmeien aansluiting 

— Harmeien aansluit ing-
Woerden 
— Woerden 

— Gouda/Oost—Gouda 

— Gouda—Moordrecht aan-
sluiting 
— Moordrecht aansluiting 

— Moordrecht aansluiting 
R'dam CS 
— Zoetermeer—Den Haag 

Amsterdam—Utrecht: 

— A'dam—Muiderpoort— 
Weesp 

1 spoor 2 sporen 

gelijkvl. vrije krui 
kruisingen singen 
gelijkvl. vrije krui 
kruising sing 

2 sporen 4 sporen 

gelijkvl. vrije krui 
kruising sing 
2 sporen 4 sporen 

2 sporen 4 sporen 

gelijkvl. vrije krui 
kruising sing 
2 sporen 4 sporen 

2 sporen 4 sporen 

2 sporen 4 sporen 

I.v.m. ruimteli jke ontwikkelingen bij Tiel en 
ontlasting Brabantroute 

Ongelijkvloerse invoering treinen uit richting 
Den Haag/R'dam 
Vervelchting treinen uit richting A'dam, 
Utrecht, R'dam en Den Haag op druk bereden 
baanvak 
idem 

idem 

Capaciteitsvergroting i.v.m. mogelijke ruimte-
lijke ontwikkelingen 
Capaciteitsvergroting t.b.v. splitsing richtingen 
Utrecht—Den Haag en R'dam-Alphen 
idem 

Capaciteitsvergroting i.v.m. toekomstige ruim-
telijke ontwikkelingen 
Capactietsvergroting i.v.m. mogelijke ont-
wikkeling Zoetermeer 

Mogelijke verder ruimteli jke ontwikkelingen 
Noordelijk Deel Randstad 
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Omschrijving Huidige Reserve- Fase Fase Toelichting 
situatie ring voor 

uitbrei-
ding to t 

1 2 

Utrecht—Zwolle: 

— Blauwkapel (2x) 

— Utrecht—Bilthoven 

— Amersfoort— A' foor t 
aansluiting 

— Amersfoort aansluiting 

— Ermelo—Hulshorst 

Amersfoort—Ede—Wageningen: 

— Barneveld aansluit ing-
Ede aansluiting 

Apeldoorn—Zutphen: 

Nijmegen—Roosendaal: 

— Brug Ravenstein 

— Den Bosch aansluiting-
Vught aansluiting 

— Tilburg aansluiting 

— Tilburg aansluiting-
Breda aansluiting 
— Breda aansluiting 

Nijmgen—Roermond: 

— Mook—Blerick 

— Venlo—Roermond 

Heerlen—Aken: 

— Heerlen—Kerkrade Centrum 

Nijmegen—Zwolle: 

— Velperbroek aansluiting 

— Zutphen aansluiting— 
Zutphen (incl. brug over 
de IJssel) 
— Deventer—Olst 

Arnhem—Winterswijk: 

— Brug Westervoort 

— Zevenaar—Doetinchem 

Almelo—Marien berg: 

gelijkvl. 
kruisingen 
2 sporen 

1 spoor 

1 spoor 

1 spoor 

2 sporen 

1 spoor 

1 spoor 

vrije krui-
singen 
4 sporen 

2 sporen 4 sporen 

gelijkvl. vrije krui 
kruising smg 
2 sporen 4 sporen 

2 sporen 

2 sporen 

2 sporen 

4 sporen 

gelijkvl. vrije krui 
kruising sing 
2/3 spo- 4 sporen 
ren 
gelijkvl. vrije krui-
kruising sing 

1 spoor 2 sporen 

1 spoor 2 sporen 

2 sporen 

gelijkvl. vrije krui-
kruising sing 
1 spoor 2 sporen 

2 sporen 

1 spoor 2 sporen 

1 spoor 2 sporen 

1 spoor 2 sporen 

Splitsingen van Utrecht—Amersfoort met 
Oosterspoorlaan en Utrecht—Hilversum 
Mogelijke ruimteli jke ontwikkelingen bij 
Bilthoven, en capaciteit Utrecht CS 
Ontwikkeling Amersfoort (Schothorst) en 
capaciteitsverruiming samenkomende IC-
baanvakken A'foort—Zwolle/Enschede 
Splitsing richtingen Zwolle en Twente 

l.v.m. toenemende vervlechting snel- en 
stopdiensten 

T.b.v. verbreding spitsvervoer en escape-
rdute voor ertsvervoer 

T.b.v. concentratie mogelijke verstede-
lijkingsdruk op de Veluwe 

Mogelijke noodzaak tot capaciteitsvergroting 
i.v.m. ruimteli jke ontwikkelingen op de as 
Nijmegen—Den Bosch 
Capaciteitsuitbreiding t.b.v. verwachte toe-
name van vervoersstromen in de richtingen 
Utrecht—Eindhoven en Nijmegen—Roosen-
daal 
Uitsplitsing Breda—Eindhoven en Breda— 
Den Bosch 
Vergroting capaciteit t.b.v. vervlechting Ussel-
Iijn met de l i jn uit de zuidelijke Randstad 
idem 

Capaciteitsvergroting t.b.v. mogelijke ruimte-
lijke ontwikkelingen op de as Nijmegen— 
Roermond 
idem 

T.b.v. ontwikkel ing Zuid-Limburg 

T.b.v. uitsplitsing lijnen Arnhem—Zutphen, 
Arnhem—Duitsland en Arnhem—Winterswijk 
Capaciteitsvergroting i.v.m. ontwikkel ing 
langs IJssellijn 

T.b.v. mogelijke ruimteli jke ontwikkelingen 
in Olst en Wijhe, Zwolle (Ittersum) en Deven-
ter (Noord) 

Vergroting capaciteit i.v.m. de ontwikkelingen 
bij Duiven—Westervoort en Doetinchem 
idem 

Vergroting capaciteit in de relatie Twentse 
stedenband en groeipool Emmen 

Tweede Kamer, zitting 1978-1979,14390, nrs. 10-12 20 



Omschrijving Huidige Reserve- Fase Fase Toelichting 
situatie ring voor 

uitbrei-
ding to t 

1 2 

Zwolle—Emmert: 

— Zwolle—Herfte aansluiting 

— Dalfsen—Vilsteren 
— Vilsteren—Emmen 

Zwolle—Kampen 

Groningen—Delf zijl/Eemshaven: 

— Groningen—Sauwerd 

Groningen—Leeuwarden: 

Amersfoort—Oldenzaal 

Brug Deventer 

2 sporen 

1 spoor 
1 spoor 

1 spoor 

1 spoor 

1 spoor 

4 sporen 

2 sporen 
2 sporen 

2 sporen 

2 sporen 

2 sporen 

Capaciteitsvergroting i.v.m. ontwikkelingen 
van de groeipool Emmen 
idem 
idem 

T.b.v. mogelijke ontwikkelingen in de 
IJsselmeerpolders 

Capaciteitsvergroting i.v.m. mogelijke 
ontwikkelingen in de Eemshaven 

Mogelijke ruimteli jke ontwikkelingen als 
gevolg van groeifuncties van Groningen 
en Leeuwarden 
Escape-route voor vervoer uit Eemshaven en 
Delfzijl 

1 spoor 2 sporen Opheffing knelpunt 

Goederenlijnen 

Omschrijving Huidige Reserve- Fase Fase Toelichting 
situatie ring uit-

breiding 
tot 

1 2 

Maasvlakte— Kijf hoek: 

— Maasvlakte—Pernis 

Rotterdam— Kijf hoek: 

Barendrecht—IJsselmonde 

Duivendrecht aansluit ing-
Wat ergraaf smeer: 

1 spoor 

1 spoor 

1 spoor 

2 sporen 

2 sporen 

2 sporen 

I.v.m. verplaatsing Containerhaven Waalhaven 
naar Maasvlakte 

Vergroting capaciteit bestaande goederenlijnen 

Capaciteitsvergroting i.v.m. Zuidelijke Ring-
spoorbaan 

Tweede Kamer, zitt ing 1978-1979,14390, nrs. 10-12 21 



pkb.9. OVERZICHT HOOFDWEGENNET 

1 Indien rekening wordt gehouden met een zo-
danige verbreding dat deze een belangrijke 
ruimtelijke consequentie heeft, wordt dit in ko-
lom 7 (Toelichting) vermeld. 
2 Onder «autoweg» wordt verstaan een weg 
met ongelijkvloerse kruisingen en gelijkvloerse 
aansluitingen die alleen toegankelijk is voor 
snelverkeer. 

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

autosnelweg) in de verschillende fasen; 
- de stand van zaken met betrekking tot de vaststelling van het tracé; 
- een toelichting bij een aantal van de verbindingen. 

Toelichting op de tabellen: 

Kolom 1. De tussen haakjes vermelde nummers zijn de nummers van het 
huidige Rijkswegenplan 1968. 

Kolom 3 
a = bestaande of te verbreden weg1 

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

Kolommen 4,5 en 6 
0 = nog niet bestaande weg 
1 = volledige autosnelweg 
2 = gedeeltelijk gereed als autosnelweg 
3 = volledige autoweg2 

4 = gedeeltelijk gereed als (auto)weg2 

Kolommen 5 en 6. Voor de betekenis van de in de kolommen 5 en 6 en op 
de kaart 2 gehanteerde fasering wordt verwezen naar par. 5.2.1. 
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Nr. 
A (RW) 

Omschrijving Tracé Huidige 
situatie 

Fase 1 Fase 2 Toelichting 

A1 (1) 

A 2 ( 2 ) 

A2 (2) 

A2 (69) 

A2 (75) 

A3 (3 ) 

A3 

Amsterdam ( A 1 0 ) - ' t Gooi-
Amersfoort—Apeldoorn— 
Twente—Duitse grens 

Amsterdam (A10) -U t rech t -
's-Hertogenbosch 

a/b 

's-Hertogenbosch-
(A58) 

Eindhoven 

Westelijk deel van de ruit 
om Eindhoven 

Eindhoven (A67) -Weer t -
Maastricht—Belgische 
grens 

Amsterdam (A10)—Gouda— 
Rotterdam (Gouda—Rotter-
dam valt samen met A20) 

Nieuwerkerk a/d IJssel (A20)-
Krimpen a/d IJssel (Ten 
Doncktunnel)—Papendrecht 
(A15) 

— een omlegging ten noorden van Diemen ter 
vervanging van de traverse Diemen is in het 
uitvoeringsprogramma opgenomen. 
— gedeelte A35-Duitse grens, waarvan het tracé 
is vastgesteld, vormt ontbrekende schakel in 
grensoverschrijdende verbinding (E8). 

— gezien de verkeersprognose zal in de 1e fase 
behoefte bestaan aan een verbreding van het 
gedeelte Amsterdam—Nieuwegein tot 2 x 4 rij-
stroken en het gedeelte Nieuwegein—Vianen 
tot 2 x 3 rijstroken inclusief een nieuwe brug 
over de Lek. 
— aangezien op de bestaande brug over de 
Waal bij Zaltbommel ook langzaam verkeer 
toegelaten is zal uit capaciteits- en verkeers-
veiligheidsoverwegingen een nieuwe brug in de 
A2 gebouwd moeten worden. 

— gelet op de huidige en te verwachten ver-
keersbelasting op de bestaande rijksweg 264 
tussen 's-Hertogenbosch en Eindhoven dient 
deze weg ter verbetering van de verkeers-
veiligheid en de doorstroming zo spoedig 
mogelijk omgebouwd te worden tot autosnel-
weg met 2 x 2 doorgaande rijstroken. 

— de verbinding tussen de tot autosnelweg 
gereconstrueerde bestaande weg Weert— 
Eindhoven en de autosnelweg Weert—Maastricht 
loopt via de noordelijke randweg van Weert. 
Deze randweg heeft gelijkvloerse kruispunten 
waardoor de capaciteit van de weg beperkt 
is. Het plan voor een kortsluit ing tussen ge-
noemde autosnelwegen is opgenomen in de in 
procedure zijnde bestemmingsplannen. 
— de traverse Maastricht bestaat uit 2 rij-
banen met gelijkvloerse kruispunten. Het 
doorgaande verkeer veroorzaakt, vooral 's nachts, 
veel hinder voor het ter weerszijden van de weg 
gelegen stedelijk gebied. De wegcapaciteit is 
door het karakter van de weg voorts beperkt 
terwijl verbreding niet mogelijk is. Om aan 
vorenstaande bezwaren tegemoet te komen 
wordt de mogelijkheid opengehouden voor 
een oostelijke omlegging om Maastricht. 

— in eerste instantie zullen de wegen om 
«het groene hart» worden verbreed (A4, A2 
en A12). 
— integrale studies zullen t.z.t. moeten uit-
wijzen of aanleg al of niet noodzakelijk is; 
van groot belang is hierbij het effect van het 
huidige beleid ten aanzien van autogebruik en 
ruimteli jke ontwikkeling. 
— hoewel het beleid erop is gericht van aan-
leg van deze weg af te zien, is voorshands het 
openhouden van de mogelijkheid van aanleg 
gewenst. Voor een nadere verduidelijking wordt 
verwezen naar blz. 148 van de Nota van toe-
lichting. 

— ontlast het parallel lopende gedeelte van de 
A16 en de A15 tussen Papendrecht en Ridder-
kerk. Het noordelijk gedeelte zal tezamen met 
de Ten Doncktunnel met aansluitende weg-
vakken de Van Brienenoordbrug ontlasten. 
Nadere studies zullen moeten uitwijzen of aan-
leg noodzakelijk is (zie ook A38). 
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Nr. 
A (RW) 

Omschrijving Tracé Huidige 
situatie 

Fase 1 Fase 2 Toelichting 

A3 Rondweg Dordrecht 0 0 

A4 Amsterdam ( A 1 0 ) - L e i d e n -
Den Haag (A13) 

1 1 

A4 (19) Den Haag (A13)-Schiedam 
(A20) 

0 1 

A4 (19) 

A4 (19) 

Schiedam (A20)-Din te loord 
(A59) 

Schiedam (A20)-
(A59) 

Dinteloord 

a/b 

a/b 

A4 (19) 

A6 (6 ) 

Dinteloord (A59)-Bergen op 
Zoom—Belgische grens 

Amsterdam (A2) -Muiden ( A D c 

A6 (6 ) Muiden ( A l ) - A l m e r e - L e l y - a/b 
stad—Emmeloord (A50) 

2 1 

— uit de verkeersprognose bl i jkt dat in de 
negentiger jaren capaciteitsproblemen kunnen 
ontstaan op de A16 door Dordrecht, waarvan 
verdere verbreding niet mogelijk is. 
— t.z.t. zal bezien dienen te worden of de 
gedeeltelijk bestaande S43 gebruikt kan worden 
of dat de aanleg van een nieuwe rondweg nood-
zakelijk is. 

— rekening wordt gehouden met een aanzienlijke 
verbreding ( 2 x 4 rijstroken) van het gedeelte 
Leiden (A11)—Ypenburg (A13), hetgeen belang-
rijke ruimteli jke consequenties zal hebben. Ook 
ter hoogte van Leiderdorp moet, gezien de te 
verwachten intensiteiten, rekening worden gehou-
den met een ingrijpende wijziging van de situatie 
ter plaatse. 

— gedeeltelijk in uitvoering. 
— aanleg ontlast de niet meer te verbreden A13. 
— door de aanleg wordt voorts een evenwichtiger 
verdeling van het verkeer op de Ruit om Rotter-
dam bereikt. 
— ontlasting lokale wegen. 
— een gedeelte van deze wegverbinding vormt een 
onderdeel van het zgn. «Hoefijzer om Den Haag» 
en is als zodanig van belang in het streven naar een 
goed woon- en leefmilieu in stedelijke gebieden. 

— de verkeersprognoses wijzen op te verwachten 
capaciteitsproblemen in de Beneluxtunnel. Nadere 
studies zullen moeten uitwijzen of aanleg van de 
Blankenburgtunnel noodzakelijk is of dat een 
tweede Beneluxtunnel de voorkeur verdient. 

— op de A29 en het oostelijk deel van de Ruit om 
Rotterdam bestaan c.q. zijn spoedig capaciteits-
problemen te verwachten. De thans ontbrekende 
schakel Hoogvliet—Klaaswaal kan daarvoor een 
goede oplossing bieden. 
— door aanleg van de schakel Hoogvliet-Klaaswaal 
verkrijgt de groeikern Spijkenisse een goede ver-
binding naar het zuiden. 

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

— hoewel het beleid erop gericht is van aanleg 
van deze weg af te zien is voorshands het open-
houden van de mogelijkheid van aanleg gewenst. 
Voor een nadere verduidelijking wordt verwezen 
naar blz. 149 van de Nota van toelichting. 
— integrale studies zullen t.z.t. moeten uitwijzen 
of aanleg al of niet noodzakelijk is; van groot 
belang hierbij is het effect van het beleid ter 
beperking van het autoverkeer. 

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

Omschrijving Tracé Huidige 
situatie 

Fase 1 Fase 2 Toelichting 

A7 (7) Amsterdam (A10)-Purmerend c 
(A25) 

A7 (7) 

A7 (9) 

A7 (43) 

Purmerend ( A 2 5 ) - H o o r n -
Afsluitdi jk (A9) 

Den Oever (A9) -Zur i ch (A31) 

Zurich (A3D—Sneek-Heeren-
veen—Drachten—Groningen 

A7 (42) 

A8 (8) 

A9 (6,9) 

A9 

Groningen—Hoogezand— 
Winschoten—Duitse grens 

Amsterdam (A10)-Zaanstad-
Beverwijk (A9) 

Amsterdam (A2) -Amste l -
veen—Haarlem— IJmond— 
Alkmaar 

Oostelijke randweg Alkmaar 

a/b 

a/b 

— aanleg is van belang: 
* als onderdeel van de verbinding van het 
oostelijk deel van de agglomeratie Amsterdam 
met het noorden (via de Afslui tdi jk). 
* ter bevordering van de verkeersveiligheid 
op de bestaande zwaar belaste wegverbinding 
Amsterdam—'t Schouw—Purmerend (groeikern) 
en de thans eveneens als vervangende route 
gebruikte verbinding via Monnickendam en 
Edam. 
* in verband met de bevordering van een meer 
evenwichtige verdeling van het verkeer op de 
ringweg rond Amsterdam, in het bijzonder 
voor wat betreft de in deze ringweg gelegen 
oeverkruisende verbindingen en de invals-
wegen van Amsterdam. 

— aanleg van het gedeelte Hoorn—Afsluitdijk 
is in uitvoering; het gedeelte Purmerend—Hoorn 
is gereed. 

— uitbreiding van de bestaande enkelbaansweg 
tot autosnelweg is gereed of in uitvoering. 
— ten zuiden van Sneek loopt deze verbinding 
thans via de gemeentelijke rondweg. Er wordt 
met de mogelijkheid rekening gehouden dat in 
de 1e fase behoefte bestaat aan een autosnel-
wegverbinding ten zuiden van deze gemeente-
lijke rondweg; een nadere studie zal moeten 
uitwijzen of door optimalisering van de 
bestaande rondweg de aanleg van een geheel 
nieuwe autosnelweg in de t i jd verschoven kan 
worden. 

— er wordt rekening mee gehouden dat op 
het gedeelte door Groningen, waarin gelijk-
vloerse aansluitingen voorkomen, capaciteits-
problemen ontstaan. In verband hiermede zal 
bezien worden of het mogelijk en nood-
zakelijk is dit weggedeelte uit te breiden tot 
een volledige autosnelweg. 

— schakel in E-route; sluit in Duitsland 
via een enkelbaansweg aan op het Duitse 
autosnelwegennet. Het Duitse «Bedarfsplan» 
voorziet in de periode voor 1990 in de aanleg 
van een autosnelweg ter vervanging van 
vorenbedoelde enkelbaansweg. 

— aanleg van het nog ontbrekende gedeelte 
Westzaan—Beverwijk is van belang ter ontlasting 
van de bestaande wegen en bevordert een even-
wichtige verdeling van het Noordzeekanaal 
kruisende verkeer over de bestaande en ont-
worpen kanaalkruisende oeververbindingen. 

— de noord-zuidverbinding IJmond—Alkmaar-
Den Helder loopt thans via de westelijke rond-
weg Alkmaar (deze bi j de gemeente in beheer 
en onderhoud zijnde rondweg heeft gelijk-
vloerse kruispunten). 
Uit een oogpunt van capaciteit en afwikke-
lingsniveau wordt rekening gehouden met de 
mogelijkheid van een nieuwe oostelijke rond-
weg als onderdeel van de A9, zulks in nauwe 
samenhang met de voorziene zgn. «West 
Frisiaweg» (A23). 
— ontlasting bestaande wegen. 
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Nr. 
A (RW) 

Omschrijving Tracé Huidige 
situatie 

Fase 1 Fase 2 Toelichting 

A9 (9) Alkmaar—Den Helder-
Den Oever (A7) 

A10 (10) Ringweg Amsterdam a/b 

A11 (11) 

A12(12) 

Leiden (A44) -A lphen 
a/d Rijn-Bodegraven (A 12) 

Den Haag (A4) -U t rech t -
Arnhem—Duitsland 

A13 I13 ) 

A15 (21) 

Den Haag (A4)-Rotterdajm 
(A20) 

Rozenburg (A57I—Rotter-
dam-Oost (A16) 

A15 (15) Rotterdam (A16 ) -Go r i nchem- a 
Nijmegen/Arnhem—Ressen 

A15 I15 ) Ressen-A12 

— op deze bestaande weg komt nog langzaam 
verkeer voor en hij loopt door enige dorps-
kernen. Ter bevordering van de verkeers-
veiligheid en capaciteit is uitbreiding van deze 
weg tot autoweg voorzien (aanleg parallel-
wegen en mogelijk enige wegomleggingen). 

— ontlast het stedelijke wegennet van 
Amsterdam en is daardoor tevens van belang 
voor een goed woon- en leefmilieu. 
— delen van de ringweg vormen een onderdeel 
van doorgaande verbindingen. 

— ontlast de bestaande weg langs de Oude 
Ri jn, welke o.a. door Alphen a/d Rijn loopt. 
— is van belang ter bevordering van de 
verkeersveiligheid op de bestaande weg. 
— gedeelte ten zuiden van Leiden ontlast 
het stedelijk wegennet van Leiden en 
Voorschoten. 

— gezien de te verwachten verkeersintensiteiten 
tussen Zoetermeer en Den Haag voorziet het 
vigerende uitvoeringsprogramma rijkswegen in 
een verbreding van dit weggedeelte tot 
2 x 3 rijstroken. Met een mogelijke verbreding 
tot 2 x 4 rijstroken in de verdere toekomst 
wordt ruimteli jk rekening gehouden. 
— het gelijkvloerse verkeersplein Velper-
broek zal uit capaciteits- en verkeersveiligheids-
overwegingen omgebouwd moeten worden tot 
een hoogwaardig knooppunt. 
— verbreding van het gedeelte Gouda—Utrecht 
is in uitvoering. 

— verbindt Europoort en de A57 met overig 
Nederland. 
— verbindt de haven en industriegebieden 
met de woongebieden. 
— Botlektunnel met aansluitende wegen is in 
uitvoering. 
— gezien de te verwachten verkeersintensiteiten 
moet rekening gehouden worden met een aan-
zienlijke verbreding van het gedeelte tussen de 
A29en de A16. 
— in overleg met belanghebbenden zal nagegaan 
worden of ten westen van de Botlektunnel of 
de Blankenburgtunnel de bestaande Europaweg 
dan wel de Groene Kruisweg als hoofdverbin-
ding aangewezen zal worden; voor dit gedeelte 
van de A15 zal volstaan worden met een auto-
weg. 

— verbreding van het gedeelte tussen de A16 en 
Papendrecht (inclusief een nieuwe oeverver-
binding over de Noord) is, gezien de huidige 
en te verwachten verkeersintensiteiten, in de 
komende jaren voorzien. 
— uit capaciteits- en verkeersveiligheidsover-
wegingen is uitbreiding van het verkeersplein 
Deil tot een hoogwaardig knooppunt in het 
uitvoeringsprogramma rijkswegen opgenomen. 

— geeft een verbetering van de bereikbaar-
heid van Oost-Nederland (o.a. Achterhoek) 
vanuit Ri jnmond en Zuid- en Midden-Nederland. 
— ontlast het parallel lopende gedeelte van de 
A12. 
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Nr. 
A (RW) 

Omschrijving Tracé Huidige Fase 1 Fase 2 Toelichting 
situatie 

A15 I15 ) A12-Ach te rhoek-Twente 
(A35) 

A16 0 4 ) Den Haag (A44)-Rot terdam 
(A24) 

b/c 

A16 (16) Rotterdam (A24) -Dordrecht -
Breda—Belgische grens 

a/b 

A17 (17) Moerdijk (A16)—Roosendaal a 1 1 1 

A20 Hoek van Holland— 
Westerlee (A54) 

c 4 3 1 

A20 (20) Westerlee— Rotterdam— 
Gouda (A12) 

a 1 1 1 

A22 (16) Beverwijk (A9) - tunne l 
onder het Noordzeekanaal 

b 0 1 1 

A22 (16) Haarlem (A9)-Le iden 
(A4) 

c 0 1 1 

A23 Alkmaar (A9) -Hoorn 
(A7) onderdeel van de 
zgn. «West-Frisiaweg» 

A24 (24) Rozenburg (A15) Blanken-
burgtunnel— Vlaardingen— 
Nieuwerkerk aan den IJssel 
(A20) 

0 0 

— van belang ter versterking van de sociaal-
economische structuur van de Achterhoek. 
— hef. gedeelte A12-Varsseveld is als autosnel-
weg gereed of in aanleg. 
— tussen Varsseveld en de A35 is één rijbaan 
in de 1e fase opgenomen, zodat optredende 
en te verwachten knelpunten in de provinciale 
Twente-route kunnen worden opgeheven. 

— het gedeelte ten noorden van Den Haag wordt 
uitgevoerd als autoweg en is van belang als rand-
weg van de Haagse agglomeratie. 
— van het gedeelte tussen de A4 en de A12 is de 
aanleg van één rijbaan in de 1e fase voorzien, zo-
dat Zoetermeer en Leidschendam-Oost in de 1e 
fase aangehaakt kunnen worden op het randwe-
genstel van de agglomeratie Den Haag; als gevolg 
van de bouwlokatie Leidschendam/Nootdorp zal 
het vastgestelde tracé voor dit gedeelte herzien 
moeten worden. 
— het gedeelte tussen de A l 2 en de A24 is in de 
2e fase voorzien. 

— het noordelijk deel van de Ruit om Rotterdam 
zal naar verwachting te zwaar belast worden, het-
geen mogelijk de aanleg van een deel van de A24 
en de A16 tussen A24 en A20 noodzakelijk maakt 
(zie ook A24). 
— de Van Brienenoordbrug vormt reeds thans 
een knelpunt. Plannen voor verbetering van de 
verkeersveiligheid en vergroting van de capaciteit 
zijn in voorbereiding. 
— nadere studie zal moeten uitwijzen of de A16 
ten oosten van Rotterdam verder verbreed moet 
worden, dan wel de parallel lopende A3, alsmede 
de A38 aangelegd moeten worden. 

— onderdeel van een E-route. 
— realisering van een autoweg bevordert de ver-
keersveiligheid en de verkeersafwikkeling. 

— ontlast de zwaar belaste Velsertunnel en Coen-
tunnel (de laatste in combinatie met de A8). 

— vormt alternatieve route voor A9/A4, waarin 
capaciteitsknelpunten in de toekomst kunnen 
optreden bij Badhoevedorp, klaverblad wegen 
9/4 en Schipholtunnel. 
— verkeersdruk op de zgn. «Bollenroute» zal 
verminderen. 

— schakel in de verbinding van IJmond en 
Alkmaar met het noorden van het land. 
— verbinding tussen de groeikernen Alkmaar 
en Hoorn. 

— Blankenburgtunnel is in de 1e fase van belang 
ter ontlasting van de Beneluxtunnel. 
Nadere studies zullen moeten uitwijzen of aanleg 
noodzakelijk is of dat een 2e Beneluxtunnel de 
voorkeur verdient. 
— prognose voor het noordelijk deel van de Ruit 
om Rotterdam wijst op een overbelasting in de 
toekomst. Aanleg van het wegvak A13—A16 zal, 
tezamen met de A16 tussen de A24 en de A20 
het meest zwaar belaste deel van de ruit ontlasten. 
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Nr. 
A (RW) 

Omschrijving Tracé Huidige 
situatie 

Fase 1 Fase 2 Toelichting 

A26 .Tunnel onder Noordzee-
kanaal ter verbinding van 
de A8 en de A9 

c 0 0 1 

A27 (27) Breda (A58) -Ut recht (A12) a/b 2 1 1 

A27 (27) Utrecht (A12)-A lmere (A30) a/b 2 1 1 

A25 Zaanstad (A8)-Purmerend 
(A7) 

a 1 1 1 

A28 (28) Utrecht (A27I—Amersfoort b 2 1 1 

A28 Amersfoort—Zwol Ie—Meppel a 1 1 1 
(28, 32) (A32) 

A28 Meppel (A32)-Assen— 
Groningen (A7) 

a 1 1 1 

A29 (29) Rotterdam (A15)—Klaaswaal 
(A4) 

a 1 1 1 

A30 Ede (A12)-Barneveld (A1) a/b 4 3 1 

A30 

A31 (9) 

A31 

A32 (32) 

Barneveld (A1)—Nijkerk-
Almere (A6) 

Zurich (A7)-Leeuwarden 
(A32) 

Leeuwarden (A32)-
Drachten (A7) 

a/b 

Leeuwarden—Heerenveen 
(A7) 

— reservering voor mogelijke oeververbinding. 
— een gedetailleerde verkeers- en vervoersstudie 
zal t.z.t. noodzaak van deze oeververbinding 
moeten aantonen. 

— gedeelte Lexmond—Utrecht is in uitvoering. 

— van belang als schakel in de hoofdverbindin-
gen van Midden-Nederland met Noord-Nederland. 
— het gedeelte tussen A12 en A28 is van groot 
belang in verband met de uit een oogpunt van 
verkeersveiligheid en verkeersafwikkeling gewenste 
ontlasting van de bestaande oostelijke randweg 
van Utrecht en wegen van lagere orde. 
— noordelijk deel is van belang voor een even-
wichtige opbouw van het stedelijk gebied ter 
weerszijden van het Gooimeer. 

— bestaande vrij nieuwe thans provinciale ver-
binding (S14). 
— verbindt het westelijk deel van agglomeratie 
Amsterdam met het noorden. 

— in uitvoering. 

— het knooppunt van de A28 met de A37 en de 
A48 nabij Hoogeveen is in uitvoering. 

— nagenoeg als enkelbaansweg voltooide thans 
provinciale weg (S1). 
— draagt bij tot de ontlasting van de A2 en A12. 

— van belang als verbinding van Almere in zuid-
oostelijke richting. 
— het gedeelte tussen de A27 en de A6 is in de 
1e fase opgenomen, als onderdeel van de verbin-
ding Almere—Utrecht. 

— van belang als verbinding van Leeuwarden met 
de Afslui tdi jk; het gedeelte Leeuwarden—Harlin-
gen is gereed of in aanleg. 
— ontworpen zijn een stedelijke westelijke en 
zuidelijke randweg van Leeuwarden. Bij de tracé-
studie zal moeten worden nagegaan of van deze 
randwegen gebruik gemaakt kan worden. 

— vrijwel gereed (thans provinciale verbinding). 
— het ontwerp van de weg biedt de mogelijkheid 
van uitbreiding to t autosnelweg. Door deze weg-
aanleg ontstaat een goede verbinding tussen de 
agglomeraties Leeuwarden en Groningen waar-
door de in het Rijkswegenplan 1968 opgenomen 
verbinding tussen Leeuwarden en Groningen, 
welke door diverse dorpskernen voert van het 
hoofdwegennet afgevoerd kan worden. 

— uitbreiding tot autoweg met ongelijkvloerse 
kruisingen is uit verkeersveiligheidsoogpunt 
gewenst. 
— van belang als verbinding van Noord-Fries-
land met Midden- en Zuid-Nederland. 
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Nr. Omschrijving 
A (RW) 

Tracé Huidige 
situatie 

Fase 1 Fase 2 Toelichting 

A32 (32) Heerenveen (A7)-Meppel 
(A28) 

A33 Eemsmondgebied—Zuid-
broek (A7) 

A33 (33) Zuidbroek (A7)-Assen 
(A28) 

A34 (34) De Punt (A28)-Hols loot 
(A37) 

A35 (35) Zwolle (A28 ) -Raa l t e -
Nijverdal—Almelo 

A35 (35) Almelo—Hengelo—Enschede 
(A15) 

A35 (35) Enschede (A15)-Dui ts land 

A36 (36) Almelo (A35) -Wi t te 
Paal-A48 

A37 Hoogeveen (A28)-Hols loot 
(A34) 

a/b 2 1 1 

b 0 3 3 

— op de bestaande weg die door enige bebouw-
de kommen voert, zullen in de komende jaren 
capaciteits- en verkeersveiligheidsproblemen 
(langzaam verkeer is plaatselijk toegelaten) 
optreden; in verband hiermede is voorzien in een 
uitbreiding to t autosnelweg. Tussen Meppel en 
Steenwijk (inclusief de rondweg Meppel) kan de 
bestaande weg verbreed worden. Het tracé voor 
een autosnelweg tussen Steenwijk en Heerenveen 
is in onderzoek. 

— ti jdstip van realisering hangt samen met het 
t i jdstip van aanleg van het gedeelte Emmeloord— 
Zwolle van A50. Indien priori teit wordt gegeven 
aan de aanleg van de A50 als autosnelweg dan 
zullen op korte termijn wel maatregelen worden 
genomen om de verkeersveiligheid op de bestaan-
de weg te vergroten (w.o. aanleg omlegging 
Wolvega), 

— van belang voor de verbinding van het Eems-
mondgebied in zuidelijke en oostelijke richting. 
— ontlast de bestaande wegen welke door de 
bebouwde kommen van Appingedam en Delfzijl 
lopen. 
— tussen Appingedam en Zuidbroek bestaande 
provinciale weg. 

— gelet op de te verwachten intensiteiten moet 
rekening gehouden worden met een mogelijke 
uitbreiding tot autosnelweg in de 2e fase. 

— ter bevordering van de verkeersveiligheid is 
uitbreiding tot autoweg met ongelijkvloerse 
kruisingen voorzien (thans reeds over een groot 
gedeelte). Het tracé voor een omlegging Odoorn 
is in procedure. 
— daar volgens de verkeersprognose in de verdere 
toekomst capaciteitsproblemen zijn te verwach-
ten bestaat mogelijk in de 2e fase behoefte aan 
uitbreiding to t autosnelweg. 

— plannen voor aanleg parallelwegen en omleg-
gingen rond Heino en Nijverdal zijn in voorberei-
ding, zulks ter bevordering van de verkeersveilig-
heid, capaciteit en het woonmil ieu. 
— het gedeelte Zwolle—Raalte vormt tevens een 
onderdeel van de verbinding Zutphen/Deventer— 
Zwolle. 
— uit de verkeersprognose bl i jkt dat in de 1e 
fase tussen Raalte en Zwolle behoefte bestaat 
aan een uitbreiding to t autosnelweg. 

— gereed of in aanleg. 

— van belang ter ontlasting van onder meer het 
stedelijk wegennet van Enschede. 
— grensoverschrijdende verbinding. 

— geeft een rechtstreekse verbinding van 
Twente met Noord-Nederland. 
— bij een noordelijke tracering van de A35 ont-
staat een goede alternatieve route via de A35 en 
de A48, waardoor het belang van de A36 
afneemt. 

— gelet op het belang van deze weg voor de 
ontsluiting van Emmen is de ombouw to t auto-
snelweg in de 2e fase voorzien. 
— bestaande provinciale weg. 
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1 3 4 5 6 7 

Nr. 
A (RW) 

Omschrijving Tracé Huidige Fase 1 
situatie 

Fase 2 Toelichting 

A37 Holsloot (A34)-Dui tse grens a/b 

A38 (21) Ten Doncktunnel met aan-
sluitende wegvakken 

A44 (44) Burgerveen ( A 4 ) - L e i d e n -
Wassenaar—Den Haag (A16) 

A46 Groningen—Eemsmondge-
bied (A33) 

A48 (48, Arnhem ( A 1 2 ) - D i e r e n -
47, 32) Zutphen-Deventer ( A D 

A48 Deventer-Raalte (A351-
Ommen—Dedemsvaart— 
Hoogeveen (A28) 

A50 (50) 

A50 (75) 

A50 (75) 

A50 (75) 

A54 (20) 

Zwolle (A28) -Epe-Ape l -
doorn—Arnhem (A12) 

Arnhem (A121-agglome-
ratie Nijmegen—Ravenstein-
Oss (A59) 

Oss (A59)-Veghel-
hoven (A58) 

Eind-

Oostelijk deel van de wegen-
ruit om Eindhoven (gelegen 
tussen de A58 en A67) 

Den Haag (A4)-Westerlee 
(A20) 

A57 (57) Voorne (A15)-Stel lendam a/b 

A50 (50) Joure (A47)-Emmeloord (A6) a 1 1 1 

A50 (50) Emmeloord (A6)-Kampen— 
Zwolle (A28) 

b 0 1 1 

— weg wordt door de provincie aangelegd. 
— geeft Zwolle en Zuid-Drenthe een aansluiting 
op het Duitse hoofdwegennet. 

— tunnel ontlast tezamen met het gedeelte 
Nieuwerkerk a/d IJssel— A15 van de A3 de Van 
Brienenoordbrug. Nadere studies zullen moeten 
uitwijzen of aanleg noodzakelijk is dan wel dat 
de capaciteitsverhoging van de Van Brienenoord-
corridor de voorkeur verdient (zie ook A3). 

— door de provincie aangelegde autoweg tussen 
Groningen en de Eemshaven. 

— ontlast de bestaande wegen o.a. door de kom-
men van Dieren en Zutphen van het doorgaande 
verkeer en bevordert als zodanig een goed woon-
en leefmilieu en de verkeersveiligheid. 

— vormt een schakel in de verbinding van 
Zutphen-Deventer met het noorden en Zwolle. 
— het gedeelte Raalte—A1 ontlast de bestaande 
kronkelende weg Raalte— Deventer. 
— het gedeelte Raalte—Hoogeveen valt samen 
met de bestaande provinciale weg. 

— prioriteit van aanleg is afhankelijk van het 
ti jdstip van uitbreiding van het gedeelte Meppel — 
Heerenveen van A32 tot autosnelweg. Voor 1990 
zal in verband met de bouw van de Tweede Ussel-
brug bij Kampen tussen Kampen en Zwolle een 
enkelbaans autoweg worden aangelegd. 

— aanleg gedeelte Woeste Hoeve—Arnhem. 
* ontbrekende schakel in een noord-zuid lopende 
autosnelwegverbinding. 
* ontlasting van de bestaande weg. 
* verkeersveiligheid (langzaam verkeer is toege-
staan op de bestaande weg). 
* tracéprocedure gaande. 

— in een studie zal nagegaan worden of een zo-
danige herziening van het vastgestelde tracé van 
de A50 gewenst is dat deze past in een structuur-
model, waarbij voorzien is in de verbindingen 
's-Hertogenbosch—Veghel—Eindhoven en Oss— 
Veghel—Eindhoven, die ten zuiden van Veghel 
samenvallen. 

— de wegenruit is van belang ter ontlasting van 
het stedelijk wegennet. 

— onderdeel van een E-route; in internationaal 
overleg zal nagegaan worden of de E-route via 
de A4 geleid kan worden. 
— het gedeelte dat een onderdeel vormt van het 
hoefijzer van de Haagse agglomeratie is als auto-
weg in de 1e fase opgenomen. 

— het gedeelte Hellevoetsluis—Groene Kruisweg 
is in het uitvoeringsprogramma opgenomen. 
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Nr. 
A (RW) 

Omschrijving Tracé Huidige 
situatie 

Fase 1 Fase 2 Toelichting 

A57 (57) 

A58 (58) 

A58 (58) 

A58 (17) 

A58 

A58 (58) 

A59 (18) 

A59 (18) 

A59 

A59 

A59 

A59 (77) 

A60 (60) 

A61 (61) 

Stellendam—Schou w e n -
Noord" Beveland—Walcheren 
(A58) 

Belgische grens—Sluis— 
Breskens (veerhaven) 

Breskens (veerhaven)— 
Vlissingen—Goes—Bergen 
op Zoom (A4) 

Bergen op Zoom ( A 4 ) -
Roosendaal (A17) 

Roosendaal (A17)—Breda 
(A16) 

a 

Breda ( A 1 6 ) - T i l b u r g -
Eindhoven (A50) 

Serooskerke (A57I-Zier ikzee 

Zierikzee—Goeree/Over-
flakkee—Hellegatsplein (A4) 

Dinteloord(A4)-Zeven-
bergen—Raamsdonksveer— 
Waalwijk—'s Hertogenbosch 
(A2) 

's Hertogenbosch (A2)-Oss 
(A50) 

Oss (A50)-Grave-Cui jk 
(A73) 

Boxmeer (A73)-Dui tse 
grens 

Kruiningen (A58)—Terhole-
Hulst—Belgische grens 

a/b 

a/c 

1 

a 1 1 

d 2 1 

Schoondijke (A58 ) -Hoek -
Terneuzen—Terhole (A60) 

a/b 4 

— gelet op de in het geding zijnde belangen zal 
een studie plaatsvinden naar de herziening van 
gedeelten van het vastgestelde tracé; hierbij zal 
getracht worden zoveel mogelijk gebruik te ma-
ken van bestaande wegen. 

— uitbreiding tot autoweg is uit verkeersveilig-
heidsoogpunt gewenst; hierbij zullen plaatselijk 
omleggingen noodzakelijk z i jn . ' 

— het dubbelbaans gedeelte door Etten-Leur be-
vat thans nog enige gelijkvloerse kruispunten met 
alle daaraan verbonden nadelen van dien (ver-
keersveiligheid, woon- en leefmilieu, verkeersaf-
wikkeling). De mogelijkheid van uitbreiding van 
de bestaande weg of aanleg van een omlegging ten 
zuiden van Etten-Leur is in onderzoek. 

— gedeelte ten zuiden van Breda is opgenomen 
in het uitvoeringsprogramma rijkswegen. 
— het oostelijk deel van deze hoofdverbinding 
maakt deel uit van de wegenruit om Eindhoven. 

— uitbreiding tot autoweg ter bevordering van 
verkeersveiligheid en capaciteit (thans is nog 
langzaam verkeer op de weg toegestaan). 

— bestaande weg zal omgebouwd worden to t 
autoweg; hierbij is een omlegging om Oude Tonge 
noodzakelijk. 

— ontlast de A15 en A58. 
— verbindt het noorden van Brabant met overig 
Nederland. 

— gezien de verkeersprognose zijn capaciteits-
problemen op de huidige weg door Rosmalen te 
verwachten. Plan voor uitbreiding to t autosnelweg 
is in voorbereiding. 

— noodzaak afhankelijk van mogelijke ontwikke-
ling in Noord-Brabant en in de relatie Dui ts land-
Rijnmond. 
— ontlast de bestaande regionale verbinding 
welke door de kom van Grave loopt. 

— verbindt het Nederlandse hoofdwegennet met 
het Duitse net van «Autobahnen». 
— vormt een kortsluiting tussen de bestaande 
noord-zuidverbinding en de A73, hetgeen bijdraagt 
tot ontlasting van de bestaande weg. 

— daar de beslissing tot aanleg van de Vaste 
Oeververbinding Westerschelde als tol-object is 
genomen en het Rijk di t object 50 jaar na gereed-
komen zal overnemen is de V.O.W. in de 2e fase 
opgenomen. 
— uitbreiding tot volledige autoweg ter bevor-
dering van de verkeersveiligheid van de overige 
gedeelten is in de 1e fase voorzien. 

— vormt de centrale weg op Zeeuwsch-Vlaanderen 
en maakt onderlinge uitwisseling mogelijk tussen 
de oeververbindingen over de Westerschelde. 
— voor het gedeelte Terneuzen—Terhole is door 
de provincie Zeeland een tracé vastgesteld. 
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Nr. 
A (RW) 

Omschrijving Tracé Huidige 
situatie 

Fase 1 Fase 2 Toelichting 

A65 (65) Tilburg (A58) - ' s Hertogen-
bosch (A2) 

A67 (67) Belgische grens—Eindhoven 
Venlo—Duitse grens 

A68 (68) Keipen (A2)-Roermond 

A68 (68) Roermond—Duitse grens 

A69 (69) Eindhoven (A67)-Valkens-
waard—Belgische grens 

A73 (73) Maasbracht (A2)-Roer-
mond—Venlo—Boxmeer— 
Nijmegen (A50) 

A76 (76) Belgische grens—Geleen— 
Heerlen—Duitse grens 

A79 Maastricht (A2)-Heerlen 
(A76) 

— ombouw tot autoweg van de bestaande voor 
alle verkeer toegankelijke dubbelbaans weg met 
gelijkvloerse kruispunten en kruisingen is ter be-
vordering van de verkeersveiligheid in de 1e fase 
voorzien. 

— geeft een verbinding van Eindhoven via Roer-
mond met Duitsland. 

— omlegging Maasniel is als stadsautoweg in aan-
leg; ombouw tot autosnelweg van deze omlegging 
wordt niet voorzien. 

— ontlast de zwaar belaste bestaande weg welke 
door de bebouwde kommen van Valkenswaard 
en Aalst loopt. 
— aanleg bevordert de verkeersveiligheid op en 
het woon- en leefmilieu langs de bestaande weg. 
— tracéprocedure is gaande. 
— op de bestaande route ten oosten van de Maas 
welke door bebouwde kommen voert komen 
thans reeds capaciteitsknelpunten voor. 
— de bestaande weg kan niet meer voldoen aan 
te stellen eisen op het gebied van de verkeers-
veiligheid en het woon- en leefmilieu. 
— het tracé van het gedeelte tussen de A50 en 
de A59 is vastgesteld; di t gedeelte vormt tevens 
een onderdeel van de verbinding van de in Duits-
land in aanleg zijnde «Linksrheinische» en de 
A15 naar Ri jnmond. 

— de weg verbindt de agglomeratie Maastricht 
en de oostelijke mijnstreek onderling en de 
agglomeratie Maastricht tevens met Duitsland. 
— bestaande nieuwe thans provinciale verbin-
ding (S15). 
— dient ter vervanging van de bestaande rijksweg 
Maastricht—Heer—Margraten—Gulpen. 

De Minister van Verkeer en Waterstaat, 
D.S. Tui jnman 

De Min is tervan Volkshuisvesting en Ruimteli jke Ordening, 
P.A.C. Beelaerts van Blokland 
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II. Nota van toelichting 
DeelA. Algemeen 

1. INLEIDING 

1.1. Bij brief van 15 maart 1977 hebben de ambtsvoorgangers van de beide 
ondergetekenden aan de Voorzitter van de Tweede Kamer het Structuur-
schema Verkeer en Vervoer, deel a: Bele idsvoornemen, doen toekomen. 
Genoemde bewindsl ieden hebben bij die gelegenheid meegedeeld dat het 
Structuurschema de procedure van de planologische kernbeslissing zou vo l -
gen. De termi jn van terv is ie legging, inspraak, advies en bestuurl i jk overleg 
begon op 22 maart 1977. De termi jn van tervis ielegging eindigde op 22 jun i 
1977. Het einde van de inzendtermijn van reacties op het Structuurschema 
werd bepaald op 1 september 1977. 

Aan de Raad van de Waterstaat en de Raad van Advies voor de Ruimteli jke 
Ordening is gevraagd om over het Structuurschema te adviseren in een ge-
zamenlijke procedure, waartoe behoren een aantal hoorzi t t ingen, die na het 
sluiten van de inzendtermijn van inspraakreacties zouden worden gehou-
den. De adviezen van de beide genoemde raden werden tegemoet gezien in 
begin 1978. Ten slotte verwachtten genoemde ambtsvoorgangers de def ini-
tieve regeringsbesl issing in het voorjaar van 1978 aan de Kamer te kunnen 
voor leggen. 

De Regering heeft na haar optreden de door de langdurige kabinetsforma-
tie opgelopen vertraging in het t i jdschema tot een m i n i m u m kunnen beper-
ken door het bovenbedoelde bele idsvoornemen over te nemen en vervol-
gens reeds in april en mei 1978 het bestuurl i jk overleg te voeren. Vervolgens 
heeft een nauwgezette overweging plaatsgevonden van de inspraakreacties, 
de inmiddels van de Raad van de Waterstaat en de Raad van Advies voor de 
Ruimteli jke Ordening ontvangen adviezen en de resultaten van het gevoerde 
bestuurl i jk over leg. 

Het verheugt de Regering dan ook thans de regeringsbeslissing aan de Ka-
mer te kunnen aanbieden, zodat met de parlementaire behandel ing de pro-
cedure van de planologische kernbeslissing kan worden afgesloten. 

Met de laatste woorden word t aangesloten bij de bovengenoemde aanbie-
dingsbrief van 15 maart 1977 van de voormal ige ministers drs. T. E. Wester-
terp en drs. J . P. A. Gruijters. De Regering iszich bewust, dat het bereiken van 
dit e indstadium mede te danken is aan de door deze bewindsl ieden verrichte 
arbeid. Van haar erkenteli jkheid daarvoor w i l de Regering hier dan ook gaar-
nedoen bl i jken. 

1.2. De essentie van de regeringsbeslissing van het Structuurschema Ver-
keer en Vervoer is gegeven in de Samenvatt ing Planologische Kernbeslis-
sing (gele pagina's voor in de nota). De planologische kernbeslissing is in zijn 
geheel overgenomen uit het Beleidsvoornemen, met inachtneming van de 
wi jz igingen en aanvul l ingen, die de Regering noodzakelijk achtte, gezien de 
commentaren en adviezen die ter zake van het Beleidsvoornemen de Rege-
ring hebben bereikt en gezien de ontwikkel ing, die in de vormgev ing en de 
uitvoering van het beleid in de periode sinds het ui tbrengen van het Beleids-
voornemen heeft plaatsgevonden. 

De regeringsbeslissing bevat verder een Nota van toel icht ing op de plano-
logische kernbeslissing. Deze Nota van toel icht ing bestaat uit drie delen: 

- deel A. Algemeen 
- deel B. Procedures, planningsproces, bestuurl i jke aspecten 
- deel C. Het verkeers-en vervoerbeleid. 
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In deel A is na deze inleiding hoofdstuk 2 opgenomen waarin een over-
zicht is gegeven van het verloop van de procedure van inspraak, bestuurlijk 
overleg en advisering met betrekking tot het Beleidsvoornemen. 

In deel B, dat de hoofdstukken 3 tot en met 13 omvat, geeft de Regering 
haar inzichten weer met betrekking tot de ontwikkeling van het bestuurlijk-
juridisch kader waarbinnen het verkeers- en vervoerbeleid op de onder-
scheiden overheidsniveaus wordt gevormd en tot uitvoering komt. 

In het bestuurlijk overleg, in de adviezen van de Raad van de Waterstaat 
en de Raad van Advies voor de Ruimtelijke Ordening en ook in de inspraak is 
aan dit onderwerp veel aandacht gegeven. Met name gaat het daarbij om de 
structuur van de verkeers- en vervoerplanning, het proces van afstemming 
van het beleid op het gebied van het verkeer en vervoer en van de ruimte-
lijke ordening en de afstemming van het beleid tussen en binnen de over-
heidsniveaus. 

In het Beleidsvoornemen is deze materie behandeld in hoofdstuk 4 en 
voor wat betreft het karakter van het Structuurschema mede in hoofdstuk 1. 
De essentie van deze hoofdstukken uit het Beleidsvoornemen is in verkorte 
vorm in deel B van de regeringsbeslissing weergegeven, zodat dit deel voor 
wat betreft het bestuurlijk-juridisch kader een afgerond beeld geeft van de 
inzichten van de Regering. 

De Regering heeft van haar inzichten en intenties op dit gebied ook doen 
blijken door een passage op te nemen in par. 2.2 van de planologische kern-
beslissing. 

In deel C, dat de hoofdstukken 14 tot en met 25 omvat, wordt aan de hand 
van ingekomen reacties en adviezen en van de resultaten van het bestuurlijk 
overleg het verkeers- en vervoerbeleid van de Regering, zoals dit is ver-
woord in de planologische kernbeslissing, verduidelijkt. 

De hoofdstukken 14 tot en met 17 behandelen het beleid in het algemeen, 
met name de hoofddoelstelling, de richtlijnen en het beleid in hoofdlijnen. 
Deze hoofdstukken corresponderen met het hoofdstuk 2, de paragrafen 3.1 
tot en met 3.3.5, alsmede de bijlagen B en C van het Beleidsvoornemen. 

De hoofdstukken 18 tot en met 21 en 23 behandelen het beleid voorde lan-
ge termijn met betrekking tot het goederenvervoer, het hoofdwegennet en 
de openbaar-vervoerverbindingen. Voorts wordt in hoofdstuk 22 en hoofd-
stuk 24 kort ingegaan op enkele reacties met betrekking tot regionale wegen 
en f ietsvoorzieningen en de stedelijke wegen. Dit gedeelte loopt parallel aan 
de paragrafen 3.4 tot en met 3.10.5 van het Beleidsvoornemen. 

In hoofdstuk 25 worden tenslotte de financiële consequenties van het 
Structuurschema belicht en geactualiseerd. Dit hoofdstuk sluit aan bij par. 
3.11 van het Beleidsvoornemen. In een drietal bijlagen worden met betrek-
king tot enkele verbindingen uit het hoofdwegennet aanvullende informatie 
en documentatie overgelegd. 

2. HET VERLOOP VAN DE PROCEDURE VAN INSPRAAK, BESTUURLIJK 
OVERLEG EN ADVISERING 

2.1. De procedure 

Na de in de vorige paragraaf in vogelvlucht geschetste gang van zaken 
verdient de na publikatie van het Structuurschema Verkeer en Vervoer ge-
volgde procedure nadere toelichting. 

In Bijlage I, behorende bij hoofdstuk 4, van deel a (het Beleidsvoornemen), 
blz. 78 en 79. is een uiteenzetting gegeven over de verschillende fasen, wel-
ke het Structuurschema volgens de z.g. aanvullende procedure doorloopt. 
Deze procedure is vermeld in bijlage I van de Nota inzake openbaarheid bij 
de voorbereiding van het ruimtelijk beleid, van 19 september 1972 (zitting 
1971/1972- 12006). De in de 3de fase voorziene aankondiging van de publi-
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katie heeft plaatsgevonden in de Staatscourant van 16 maart 1977 (Ned. 
Stct. 1977, nr. 53). Reeds is hierboven vermeld, dat de toezending aan de 
Tweede Kamer heeft plaatsgevonden op 15 maart 1977. Vervolgens is het 
Beleidsvoornemen op 22 maart 1977 toegezonden aan: 

- de provinciale besturen; 
- het bestuur van het Openbaar Lichaam Rijnmond en van het Openbaar 

Lichaam Zuidelijke IJsselmeerpolders; 
- de colleges van B en W van Amsterdam, Rotterdam, 's-Gravenhage en 

Utrecht; 
- de Vereniging van Nederlandse Gemeenten; 
- het Interprovinciaal Overleg Verkeer en Vervoer; 
- het Interprovinciaal Overleg Ruimtelijke Ordening; 
- het Beleidsorgaan Openbaar Vervoer. 

De inspraak 

De bevolking is tevens in de gelegenheid gesteld haar mening over het 
structuurschema kenbaar te maken. Voor dat doel heeft het Structuursche-
ma gedurende 3 maanden ter visie gelegen op de gemeentesecretarieën, 
openbare bibliotheken, provinciehuizen en kamers van koophandel. In de 
periode van tervisielegging was het Beleidsvoornemen tegen de geredu-
ceerde prijs van f 18 te koop bij het Staatsdrukkerij" en Uitgeversbedrijf, als-
mede bij de boekhandel. Bovendien is een voorlichtingsbrochure «Verkeer 
en Vervoer in Nederland» op aanvraag gratis beschikbaar gesteld. Voor deze 
brochure bleek grote belangstelling te bestaan: rond 15000 exemplaren zijn 
hiervan verspreid. Eveneens zijn in het kader van de voorlichting in alle pro-
vinciehoofdsteden voorlichtingsavonden gehouden. Aan de bekendmaking 
van deze procedure is veel zorg besteed door middel van het plaatsen van 
advertenties en door aanplakbiljetten. Tot 1 september 1977 is voor een ie-
der de gelegenheid opengesteld om schriftelijk op het Beleidsvoornemen te 
reageren. In totaal zijn 290 reacties ontvangen. De «insprekers» kregen te-
vens de gelegenheid zich aan te melden voor de hoorzittingen, welke de 
Raad van de Waterstaat en de Raad van Advies voor de Ruimtelijke Orde-
ning in een vijftal steden hebben gehouden (Zwolle, 's-Gravenhage, Amster-
dam, Eindhoven en Utrecht). Tijdens deze hoorzittingen kreeg men de gele-
genheid de ingediende schriftelijke reacties nader mondeling toe te lichten. 
Van deze mogelijkheid is gebruik gemaakt door 80 personen c.q. instanties. 
Ten aanzien van bovenstaande procedure met betrekking tot de inspraak op 
het Beleidsvoornemen dient nog vermeld te worden, dat met de Raad van 
de Waterstaat en de Raad van Advies voor de Ruimtelijke Ordening de af-
spraak is gemaakt, dat deze beide vaste adviescolleges de ontvangen reac-
ties zouden bewerken en toegankelijk maken. 

Van deze omvangrijke taak hebben de beide vaste adviescolleges zich ge-
kweten door allereerst de ontvangen schriftelijke reacties en de verslagen 
van de hoorzittingen in gebundelde vorm aan de beide ondergetekenden en 
aan de Vaste Commissie voor Verkeer en Waterstaat van de Tweede Kamer 
aan te bieden. Bovendien hebben de Raden hiervan een analytisch overzicht 
doen opstellen. Ten slotte hebben de Raden een rapport «Hoofdlijnen uit de 
Inspraak» opgesteld en eveneens op bovenaangeduide wijze aangeboden. 

Het rapport «Hoofdlijnen uit de Inspraak» heeft de eerste ondergetekende 
inmiddels reeds bij brief van 22 november 1978 aan de Kamer aangeboden 
als deel b in de reeks van publikaties in het kader van het tot stand brengen 
van deze planologische kernbeslissing. De Regering merkt hier reeds op, dat 
de aldus samengevatte en toegankelijk gemaakte inspraak omtrent het Struc-
tuurschema Verkeer en Vervoer bij het vaststellen van de regeringsbeslissing 
een duidelijke functie heeft vervuld. De Regering heeft getracht daarvan in 
het navolgende op belangrijke punten te doen blijken. Ook daar waar niet zo 
uitdrukkelijk in de inspraak naar voren gebrachte meningen worden ver-
meld, hebben deze dikwijls toch mede een punt van overweging uitgemaakt. 
Hieraan is niet vreemd, dat de kwaliteit van de reacties in hun geheel be-
schouwd gerede aanleiding tot zorgvuldige overweging geeft. De Regering 
heeft dit als een belangrijk en verheugend verschijnsel begroet. 
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Het bestuurlijk overleg 

Het bestuurl i jk over leg heeft plaatsgevonden in de periode van 30 maart 
tot 22 mei 1978. Hieraan hebben deelgenomen alle hierboven genoemde 
besturen en instanties, alsmede het gewest 's-Gravenhage. 

Bij dit overleg zijn zowel het Structuurschema Verkeer en Vervoer als het 
Structuurschema Vaarwegen en de Vaarwegennota behandeld. Uit doelma-
t igheidsoverwegingen is aan de deelnemers voorgesteld dit overleg met de 
bestuurscolleges in regio's gegroepeerd te doen plaatsvinden. Het heeft de 
ondergetekenden veel genoegen gedaan, dat alle bestuurscolleges hiermee 
akkoord zijn gegaan. De besprekingen zijn gehouden respectievelijk in De-
venter, 's-Hertogenbosch, Leeuwarden en 's-Gravenhage (3x) op de vo lgen-
deda ta : 

30 maart 1978 
(Deventer) 
5 apri l 1978 
('s-Hertogenbosch) 

20 apri l 1978 
('s-Gravenhage) 

26 april 1978 
('s-Gravenhage) 

27 april 1978 
('s-Gravenhage) 

22 mei 1978 
(Leeuwarden) 

- Overijssel 
- Gelderland 
- Zeeland 
- Noord-Brabant 
- L imburg 

- Noord-Hol land 
- Utrecht (prov.) 
- Zuideli jke IJsselmeerpolders 
- Amsterdam 
- Utrecht (stad) 
- Ri jnmond 
- Zuid-Hol land 
- Gewest 's-Gravenhage 
- 's-Gravenhage 
- Rotterdam 
- a. IPO -Verkeer en Vervoer 
- IPO "Ru imte l i j ke Ordening 
- b. Beleidsorgaan Openbaar Vervoer 
- c. Vereniging van Nederlandse Gemeenten 
- Groningen 
- Friesland 
- Drenthe 
- Overijssel 

Al le deelnemers aan het overleg hebben commentaar ingediend op het 
Beleidsvoornemen. Dit is in overzichteli jke vo rm aan rijkszijde gegroepeerd 
en in geannoteerde agenda's voor de besprekingen verwerkt. Op de voor-
laatste vergaderdag viel de nadruk uiteraard op de meer algemene structu-
rele vraagstukken. De verslagen van dit bestuurl i jk overleg zijn gebundeld met 
de commentaren van de deelnemers en overige vergaderstukken en ter inza-
ge van de leden van de Kamer neergelegd bij de gri f f ie. De beide ondergete-
kenden wi l len niet nalaten hun erkenteli jkheid uit te spreken aan het adres 
van alle betrokken besturen, die door hun medewerk ing in belangri jke mate 
aan een vlot ver loop van dit omvangr i jke overleg hebben bi jgedragen. 

Adviezen van de Raad van de Waterstaat en de Raad van Advies voor de 
Ruimtelijke Ordening 

Op 15 maart 1977 heeft de ambtsvoorganger van de eerste ondergeteken-
de mede namens de toenmal ige minister van Volkshuisvesting en Ruimte-
lijke Ordening het Beleidsvoornemen toegezonden aan de Raad van de Wa-
terstaat en de Raad van Advies voor de Ruimteli jke Ordening met het ver-
zoek in een gezamenli jke procedure over dit Beleidsvoornemen van advies 
te dienen. Als uitvloeisel hiervan hebben de beide Raden gezamenli jk de in-
spraak en de verwerking daarvan ter hand genomen, zoals hiervoren reeds 
is uiteengezet. 
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Vervolgens hebben de beide Raden hun adviezen ingediend: de Raad van 
Advies voor de Ruimtelijke Ordening bij brief van 21 juli 1978, de Raad van 
de Waterstaat bij brief van 21 augustus 1978. Bij brief van 22 november 
1978, STVV7RB/78-36, zijn deze adviezen aan de Tweede Kamer aangeboden 
met het verzoek deze adviezen als deel c in de kamerstukken met betrekking 
tot het Structuurschema Verkeer en Vervoer op te nemen. 

Het door de Raad van Advies voor de Ruimtelijke Ordening bij zijn eerste 
advies aangekondigde aanvullende advies heeft genoemde Raad bij brief 
van 9 maart 1979 aangeboden. Dit aanvullend advies is gelijktijdig met de re-
geringsbeslissing aan de Tweede Kamer aangeboden met het verzoek dit 
aanvullende advies als deel c 1 in de kamerstukken op te nemen. 
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Deel B. Procedures, planningsproces, 
bestuurlijke aspecten 

3. INLEIDING TOT HET BESTUURLIJK DEEL 

Onontbeerl i jk voor de ui tvoer ing van het in dit Structuurschema ontwik-
kelde beleid is een adequaat bestuurl i jk jur idisch kader. In het Beleidsvoor-
nemen is in hoofdstuk 4 uiteengezet welke plaats het Structuurschema in-
neemt in de verkeers- en vervoerplanning. Voorts is een schets gegeven 
van de problematiek die is ontstaan in de laatste jaren nu de overheid is ge-
confronteerd met een groeiend takenpakket, dat noodzaakt tot een herbezin-
ning over de vraag hoe de bevoegdheden over de overheden moeten wor-
den verdeeld en welke bestuurl i jke verhoudingen daarbij moeten worden 
gecreëerd, o m deze nieuwe taken zo goed mogel i jk te kunnen vervul len. 

Ook in het bestuurl i jk overleg en in de adviezen van de Raad van Advies 
voor de Ruimtel i jke Ordening en de Raad van. de Waterstaat is ui tvoer ig in-
gegaan op deze belangri jke materie. Voorts heeft sinds het u i tbrengen van 
het Beleidsvoornemen ook bij het Rijk een verdere gedachtenvorming 
plaatsgevonden. 

De Regering heeft het derhalve oppor tuun geacht ook in de onderhavige 
nota een belangri jke plaats in te ru imen voor de bestuurl i jke aspecten. 

In het navolgende word t eerst in hoofdstuk 4 een samenvatt ing gegeven 
van de commentaren en adviezen over de bestuurl i jke aspecten in verband 
met het Beleidsvoornemen. Vervolgens word t in hoofdstuk 5 een schets ge-
geven van de problematiek. 

In hoofdstuk 6 word t een model beschreven van de planningsstructuur die 
de Regering voor ogen heeft als basis voor goede p lanvorming en besluit-
vo rm ing . In de hoofdstukken 7 t /m 9 word t een globale u i twerk ing gegeven 
van de planstructuur bij Rijk, provincies en gemeenten. Hoofdstuk 10 geeft 
een beschri jv ing van het proces van beleidsafstemming. Ook word t hierin 
het realiseringsproces van de r i jksinfrastructuur nader toegel icht. 

Hoofdstuk 11 en 12 geven een schets van de toekomst ige ontwikkel ingen 
van de f inanciële verhoudingen en van de bevoegdheden met betrekking tot 
de u i tvoer ing. Hoofdstuk 13 geeft u i tgangspunten van het beleid met betrek-
king tot over leg, inspraak en adviezen. 

In de tekst is vol ledigheidshalve waar nodig eerst een extract gegeven van 
het Bele idsvoornemen, gevolgd door standpunten van de Regering met be-
trekking tot de commentaren en adviezen en ten slotte een perspectief van 
de toekomst ige ontwikkel ingen. 

4. SAMENVATTING VAN DE RESULTATEN VAN INSPRAAK EN BESTUUR-
LIJK OVERLEG EN ADVIEZEN MET BETREKKING TOT DE BESTUURLIJKE 
ASPECTEN IN VERBAND MET HET STRUCTUURSCHEMA VERKEER EN 
VERVOER 

Planstructuur ten behoeve van een geïntegreerde beleidsvorming 
en -afstemming 

Door de Raad van Advies voor de Ruimteli jke Ordening, door de Raad van 
de Waterstaat, door het merendeel van de insprekers die zich over dit onder-
werp uit laten en in het bestuurl i jk overleg is erop gewezen dat een geïnte-

Tweede Kamer, zitt ing 1978-1979, 14390, nrs. 10-12 38 



greerd beleid een daarop afgestemd bestuurlijk instrumentarium niet kan 
ontberen. Onderkend wordt dat de overlegprocedures en de besluitvor-
mings- en afstemmingsprocessen niet vlekkeloos verlopen. 

Volgens de Raad van Advies voor de Ruimtelijke Ordening ontbreekt op 
dit moment nog een wettelijk kader voor de nadere uitwerking van het geïn-
tegreerde verkeers- en vervoerbeleid als geheel. De bestaande wetgeving 
heeft slechts op onderdelen van het beleid betrekking en is deels - met na-
me waar het gaat om onderdelen van de openbaar-vervoerwetgeving - ver-
ouderd. 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 bestuursni-
veaus. Vergelijkbare problemen doen zich voor ten aanzien van provinciale 
en gemeentelijke infrastructuur. 

De Raad van Advies voor de Ruimtelijke Ordening stelt voor een coördina-
tiewet verkeers- en vervoerbeleid tot stand te brengen. In deze wet kunnen 
worden geregeld: 

- de geïntegreerde verkeers- en vervoerplannen op de verschillende be-
stuursniveaus; 

- de onderlinge verhouding tussen deze plannen; 
- de verhouding tussen deze plannen en de ruimtelijke plannen en de in-

richtings- en/of beheersplannen; 
- de planprocedures; 
- het financieel statuut; 
- de overlegstructuren ten behoeve van horizontale en verticale coördina-

tie; > 
- de adviesorganen op verkeers- en vervoergebied. 

De voorgestelde wet wordt als een bestaande wetgeving overkoepelende 
regeling gedacht. De Raad van Advies voor de Ruimtelijke Ordening wil aan 
de wet het karakter van een aanbouwwet geven, waarbij gestart wordt met 
een regeling voor een beperkt aantal onderwerpen en waarbij successieve-
lijk uitbreiding van de wet plaatsvindt. De bestaande op sommige punten 
verouderde wetgeving zal moeten worden aangepast. De Raad van Advies 
voor de Ruimtelijke Ordening geeft een nadere uitwerking van de voorge-
stelde kaderwet. 

De Raad van de Waterstaat meent dat de praktijk te veel afwijkende ont-
wikkelingen laat zien inzake de dwarsverbindingen tussen sector- en facet-
lijn, hoewel de zaak theoretisch lijkt te sluiten. De vraag kan rijzen of binnen 
deze lijnen alle wenselijke instrumenten voorhanden zijn om een slagvaar-
dig beleid te voeren. 

In het bestuurlijk overleg is naar voren gebracht dat de huidige situatie, 
mede door het ontbreken van een overkoepelend wettelijk kader, dermate 
onoverzichtelijk is door de talloze overlegsituaties tussen planfiguren van de 
overheden dat een duidelijk beeld nagenoeg geheel ontbreekt. Gevolg nier-
van is dat vaak beslissingen, die op bestuurlijk niveau genomen moeten 
worden, niet worden genomen of op ambtelijk niveau worden genomen, 
hetgeen resulteert in niet of nauwelijks afgestemde maatregelen of in het 
niet tot stand komen van regelingen die het effectief uitvoeren van het be-
oogde beleid mogelijk moeten maken. 

Planstructuur op rijksniveau 

In de adviezen van de Raad van Advies voor de Ruimtelijke Ordening en 
de Raad van de Waterstaat wordt op ruime schaal aandacht besteed aan de 
aard en plaats van het Structuurschema. 

Aard en plaats van het Structuurschema 

De Raad van Advies voor de Ruimtelijke Ordening meent dat gezien het 
feit dat de ruimtelijke aspecten een zo belangrijke plaats innemen in de ver-
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keers- en vervoersector, het sectorbeleid niet als een gegeven mag worden 
aangenomen, maar dat aan het Structuurschema Verkeer en Vervoer een 
beleidsvisie op het punt van het verkeer en vervoer ten grondslag behoort te 
liggen, dat deze visie expliciet uit het Structuurschema Verkeer en Vervoer 
moet spreken en dat deze visie in de besluitvorming over het Structuursche-
ma volledig ter discussie zou moeten staan. 

Volgens de Raad van Advies voor de Ruimtelijke Ordening dient het Struc-
tuurschema beleidsnormen te bevatten die van belang zijn voor het lange-
termijnbeleid met betrekking tot het verkeer en vervoer en die grotendeels 
de grondslag moeten vormen van de inrichtings- en beheersplanning met 
betrekking tot de verkeers- en vervoersector. In het bijzonder vraagt de Raad 
van Advies voor de Ruimtelijke Ordening in dit verband aandacht voor een 
onderbouwing van het openbaar-vervoerbeleid met beleidsnormen. Als 
praktische ingang voor het komen tot aanzetten voor beleidsnormering wijst 
de Raad van Advies voor de Ruimtelijke Ordening op het tot nu toe gevoerde 
vergunningen-, subsidie- en goedkeuringsbeleid en de daarbij gestelde 
voorwaarden. 

Naar de mening van de Raad van Advies voor de Ruimtelijke Ordening kan 
de beleidsvisie en de confrontatie van het bijbehorende ruimtebeslag met 
dat van andere sectoren aanleiding zijn voor een taakstellende benadering 
van de sectorale ontwikkeling; deze taakstelling moetin het Structuursche-
ma tot uiting komen. Het Structuurschema mist op belangrijke punten een 
taakstellend karakter. 

De Raad van Advies voor de Ruimtelijke Ordening bepleit opname in het 
Structuurschema van die beleidselementen uit de verschillende beleidsplan-
nen en beleidsnota's op het terrein van het verkeer en vervoer en op andere 
terreinen die raakvlakken hebben met verkeer en vervoer voor zover die ele-
menten mindereen korte/middellange-termijnkarakter hebben. 

Het Structuurschema dient naar het oordeel van de Raad van de Water-
staat een beleidskader te bieden dat een grens aangeeft tot waar men met 
de uitvoering van het beleid binnen een bepaalde periode mag gaan en dat 
een stelsel van normen bevat, dat de procesplanning binnen de grenzen 
waaraan de beleidsuitvoering is gebonden dient te bewaken. De Raad van 
de Waterstaat onderschrijft niet de opvatting van de Raad van Advies voor 
de Ruimtelijke Ordening over het taakstellende en beleidsnormatieve karak-
ter van het Structuurschema. Het is volgens de Raad van de Waterstaat een 
miskenning van de aard en de beperkingen van het Structuurschema, indien 
van het Structuurschema een sturend beleid in de directe zin van het woord 
wordt verwacht. Het is slechts verkennend en indicatief. De eis dat het beleid 
sturend van karakter is, mag en moet wel gesteld worden aan het korte-ter-
mijnplan en in mindere mate ook aan de middellange-termijnplanning. Wel 
dient naar de mening van de Raad van de Waterstaat blijkens de brief, waar-
bij de Raad van de Waterstaat zijn advies inzake het Structuurschema aan de 
betrokken bewindslieden heeft aangeboden, klaarheid te worden gebracht 
omtrent de vraag wie in welk opzicht door het Structuurschema en in het bij-
zonder door de pkb wordt gebonden. 

Differentiatie van de rechtsgevolgen van het Structuurschema 

De Raad van Advies voor de Ruimtelijke Ordening heeft waardering voor 
de wijze waarop in het Structuurschema is getracht om binnen een zekere 
overmaat aan ruimtelijke reserveringen ten behoeve van toekomstige ver-
bindingen een zekere differentiatie aan te geven naar de hardheid van de be-
leidsvoornemens en de daaraan te verbinden rechtsgevolgen. De Raad van 
Advies voor de Ruimtelijke Ordening zou in deze differentiatie echter verder 
willen gaan en stelt voor een indeling mede op basis van gevoerd bestuurlijk 
overleg van verbindingen 

a. die voor de eerstkomende herziening van het Structuurschema in de 
ruimtelijke plannen zouden moeten worden opgenomen; 
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b. die voor de eerstkomende herziening in streekplankader nader zouden 
moeten worden a fgewogen; 

c. die waarvan de afweging in streekplankader nog niet aan de orde is 
maar waarvan voorshands de ui tvoer ing fysiek niet onmogel i jk mag worden 
gemaakt. 

De Regering zou de intentie moeten uitspreken ten aanzien van de onder b 
en c genoemde verb indingen de aanwi jz ingsbevoegdheid niet te wi l len han-
teren. 

De Raad van de Waterstaat is een andere mening toegedaan dan de Raad 
van Advies voor de Ruimtel i jke Ordening ten aanzien van de differentiatie 
van de rechtsgevolgen. De Raad van de Waterstaat is van oordeel dat in de 
benadering van de Raad van Advies voor de Ruimtel i jke Ordening de gren-
zen tussen lange-termi jnplanning, middel lange- termi jnp lanning en korte-
termi jnp lanning vervagen, hetgeen principiële en praktische bezwaren 
meebrengt (het Structuurschema is alleen bestemd voor het lange-termijn-
sectorbeleid; door de differentiat ie word t het belang van gefaseerde besluit-
vo rm ing over de projecten miskend). De Raad van de Waterstaat ziet in de 
overzichten van verb ind ingen in het Structuurschema conform de benade-
ringswijze in het Structuurschema, niets anders dan een ruimtel i jk reserve-
r ingsidee, voor tv loe iend uit de meer algemene beleidsl i jnen, zonder dat de 
wensel i jkheid van aanleg van een bepaald stuk infrastructuur daarmee 
vast komt te staan. Opneming in het Structuurschema betekent een eerste 
indicatie omtrent een mogel i jke wensel i jkheid van bepaalde infrastructuur 
die in de verdere bes lu i tvorming, met name in de bes lu i tvorming omtrent 
een projectplan, moet worden hard gemaakt. 

Bij de Raad van de Waterstaat bestaat begrip voor het voornemen van de 
Regering de eerste fase van het hoofdwegennet uit de pkb aan te merken als 
voorontwerp Ri jkswegenplan 1978. 

Herzieningstermijn van het Structuurschema 

De Raad van de Waterstaat acht de herzieningsfrequentie van het Struc-
tuurschema Verkeer en Vervoer - elke vijf jaar - vr i j hoog. De Raad van de 
Waterstaat bepleit een planningssysteem van ongeveer t ienjarige herzie-
ning van lange-termi jnplanning en middel lange- termi jnp lanning, of zoveel 
eerder als wenseli jk is, en vijf jarige herziening van korte- tèrmi jnplannen. De 
Raad van de Waterstaat stelt voor dat het lange-termi jnplan en het middel-
lange-termi jnplan ongeveer vi j f jaar na elkaar volgen en het korte-termijn-
plan telkens 21/» jaar daarna, waardoor een werkbaar planningssysteem ont-
staat. 

Algemeen Verkeers- en Vervoerstructuurschema 

De Raad van Advies voor de Ruimteli jke Ordening is van oordeel dat struc-
tuurschema's voor de afzonderli jke verkeers- en vervoermodal i te i ten moe-
ten worden voorafgegaan door een algemeen verkeers- en vervoerstruc-
tuurschema, waar in de mobi l i te i t van personen, het goederenvervoer en het 
berichtenverkeer in al hun vormen aan de orde worden gesteld. Juist met 
het oog op de lange-termi jnontwikkel ing ervaart de Raad van Advies voor de 
Ruimteli jke Ordening het ontbreken van een geïntegreerde benadering van 
communicat ievormen in het personenverkeer en het goederenverkeer als 
gemis, maar de Raad heeft begr ip voor de praktische problemen die hierin 
meespelen. 

Het Structuurschema en de overige sectorplannen op rijksniveau 

De Raad van Advies voor de Ruimteli jke Ordening en de Raad van de Water-
staat beschouwen het Meerjarenplan Personenvervoer en het Rijkswegen-
plan als twee middel lange-termi jnplannen in de sectorl i jn op ri jksniveau en 
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zijn beide van oordeel dat het in de rede ligt voor de verkeers- en vervoer-
sectoréén middellange-termijnplan op te stellen. 

Gebleken is in het bestuurlijk overleg dat de relatie tussen het Structuur-
schema Verkeer en Vervoer en de overige sectorplannen op rijksniveau niet 
duidelijk is, althans niet voor zover het betreft de planning van de uitbreiding 
van de nationale infrastructuur in de eerstkomende 10 jaar. Is er bij de plan-
ning van deze uitbreiding geen sprake van doublures? Zo ja, in welk plan of 
combinatie van plannen zou deze planning het beste kunnen plaatsvinden? 
Dient bij de beantwoording van deze vraag onderscheid te worden gemaakt 
tussen de planning van nieuwe verbindingen en die van verbeteringen van 
bestaande verbindingen, bij voorbeeld aanleg van een ongelijkvloerse krui-
sing? 

In de inspraak wordt gepleit voor het uitbrengen van beleidsplannen apart 
voor de grote stadsgewesten, voor de middelgrote en kleine steden en voor 
de landelijke gebieden. Ook wordt een pleidooi gehouden voor een beleids-
plan langzaam verkeer. 

De Raad van de Waterstaat acht de gedachte van afzonderlijke nota's voor 
de grote stadsgewesten, voor de middelgrote en de kleine steden en voor de 
landelijke gebieden minder gelukkig omdat de integratie daardoor wordt 
miskend en geen recht wordt gedaan aan het verbindingsprincipe, zoals dit 
bij voorbeeld uit het intercitynet voortvloeit. 

Coördinatie van de rijksbemoeienis met het verkeer en vervoer 

In het bestuurlijk overleg is voorgesteld al het vervoer, ook het vervoer 
van gehandicapten enz., bij één departement onder te brengen. 

Planstructuur op provinciaal niveau 

Door de Raad van Advies voor de Ruimtelijke Ordening wordt versterking 
van de rol van de provincie op het terrein van verkeer en vervoer bepleit. De 
provinciale bevoegdheden op het gebied van verkeer en vervoer hebben 
momenteel vooral betrekking op wegen. De provincie moet ook een taak 
worden gegeven op het gebied van het openbaar vervoer. Voorgesteld 
wordt het streekplaninstrument te verbreden tot een integratiekader op pro-
vinciaal niveau. 

De Raad van de Waterstaat is eveneens voorstander van versterking van 
de rol van de provincie ten aanzien van verkeer en vervoer. 

Ook in het bestuurlijk overleg is gebleken dat uitbreiding van de rol van de 
provincie op het terrein van verkeer en vervoer wordt voorgestaan. Gewe-
zen is op het belang van provinciale verkeers- en vervoerplannen. 

Planstructuur op stadsgewestelijk niveau 

In het bestuurlijk overleg is een verkeers- en vervoerplan als onderdeel 
van het integrale inrichtingsbeleid voor het stadsgewest voorgesteld. Het 
plan dient een structurele schets te bevatten van de benodigde verkeersin-
frastructuur en vervoervoorzieningen en de samenhang van de diverse ver-
voerwijzen naar voren te laten komen. De uitwerking van het plan voor een 
periode van vijf jaar, met een bijstelling om de twee a drie jaar, dient in het 
gemeentelijk verkeerscirculatieplan te geschieden. 

Tijdens het bestuurlijk overleg is het voorstel gedaan de Haagse regio als 
proefregio aan te wijzen ten aanzien van de uitwerking van het rijksbeleid via 
stadsgewestelijke verkeers- en vervoerplannen. 

Planstructuur op gemeentelijk niveau 

In het bestuurlijk overleg is gewezen op de primaire verantwoordelijkheid 
van de gemeenten ten aanzien van het geïntegreerde verkeers- en vervoer-
beleid. Uit het bestuurlijk overleg is de wens naar voren gekomen tot verbe-
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ter ing van het bestuurl i jk/ jur idisch inst rumentar ium voor een geïntegreerd 
verkeers- en vervoerbeleid op lokaal niveau. 

In het bestuurl i jk overleg is gepleit voor verduidel i jk ing van de inr icht ing 
en plaats van verkeerscirculat ieplannen en verkeers- en vervoerp lannen. 

Een dergeli jk pleidooi klinkt ook uit de inspraak. 

Verticale coördinatie 

De Raad van Advies voor de Ruimteli jke Ordening acht herbezinning ge-
wenst over de mate waar in op nationaal niveau dan wel op lagere niveaus 
de sturing van de verschi l lende elementen van het verkeers- en vervoersys-
teem dient plaats te v inden. De Raad van Advies voor de Ruimtel i jke Orde-
ning is van oordeel dat de herbezinning moet leiden tot een grotere terug-
houdendheid in algemene, kwalitatieve uitspraken over verkeers- en ver-
voerbeleid op lagere niveaus. Versterking is echter juist gewenst in het bie-
den van normen voor het beleid op de lagere niveaus. De Raad van Advies 
voor de Ruimteli jke Ordening meent dat de thans in de pkb opgenomen uit-
spraken onvoldoende basis bieden om er op verschi l lende bestuursniveaus 
een ruimtel i jk beleid op te kunnen baseren en om in het kader van de eigen 
verkeers- en vervoerplanning een kwali teitsniveau voor het openbaar ver-
voer te bepalen. De Raad van Advies voor de Ruimteli jke Ordening erkent 
daarbij overigens dat een uitgewerkte beleidsnormering problemen ople-
vert en is onder handhaving van een pleidooi voor activiteit op dit gebied be-
reid een globale kwalitat ieve beschri jving van het toekomst ige verkeers- en 
vervoersysteem op sub-nationale schaal op te vatten als een vo rm van be-
le idsnormer ing, omdat de lagere overheden zich hierop zullen r ichten. Vol-
gens het oordeel van de Raad van Advies voor de Ruimteli jke Ordening kan 
de coördinatie haar beslag krijgen in de door de Raad voorgestelde coörd i -
natiewet verkeers- en vervoerbeleid. 

De Raad van de Waterstaat acht een nadere analyse van het beschikbare 
inst rumentar ium met het oog op een integraal beleid gewenst. Hierbij ver-
dienen prior i tei t : 

a. de kwestie of de overheid, centrale en lagere, voldoende middelen ter 
beschikking staan om in grote stadsgewesten een consistent en geïnte-
greerd beleid te voeren; 

b. de wettel i jke grondslag om de samenhang tussen het hoofdwegennet 
en de netten van lagere orde voldoende tot haar recht te laten komen. 

Ter bevordering van het proces van beleidsafstemming is in het bestuur-
lijk overleg voorgesteld te komen Lot instel l ing van een werkcommiss ie ver-
ticale coördinatie verkeer en vervoer met als taak: inventarisatie van de be-
staande knelpunten in de onderl inge afs temming van het beleid van de drie 
overheidsniveaus, het aangeven van oplossingen daarvoor en het opzetten 
van een kaderwet voor het verkeer en vervoer, waar in de grondslagen en de 
voorwaarden voor een goede verticale coördinatie mede neergelegd wor-
den. 

De noodzakelijke herverdel ing van taken en bevoegdheden op het gebied 
van verkeer en vervoer tussen de bestuursniveaus dient niet te worden ver-
traagd door de beslu i tvorming over het ontwerp van wet tot reorganisatie 
van het binnenlands bestuur af te wachten, zo blijkt uit het bestuurl i jk over-
leg. 

In het bestuurl i jk overleg is de wens geuit de tracévaststel l ingsprocedures 
en de procedures in het kader van de Wet op de Ruimteli jke Ordening goed 
op elkaar af te s temmen. In het bestuurli jk overleg is erop geattendeerd dat 
het provinciaal bestuur bij de standpuntbepal ing in het bestuurl i jk overleg 
met de Minister geen bezwaar kan maken tegen een voorgestelde u i tbouw 
van een bestaande weg of spoorl i jn. De vraag kan gesteld worden of de 
ruimtel i jke consequenties van de u i tbouw wel voldoende bekend zijn. Het-
zelfde geldt voor tracés waarvan de provincie heroverweging voorstaat. De 
in het Structuurschema beschreven procedure wat betreft het bestuurl i jk 
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overleg wi jkt af van de overige structuurschema's. In het Structuurschema 
Verkeer en Vervoer valt de beslissing in feite al in het bestuurl i jk over leg 
voordat de Regering dit Structuurschema vaststelt. Deze procedure komt 
niet overeen met de gedachten over een complementa i r bestuur, onder 
woorden gebracht door de werkcommiss ie verticale coördinat ie ruimtel i jk 
beleid. De voorgestelde procedure is ook onjuist, omdat t i jdens het bestuur-
lijk over leg het streekplan waarschi jnl i jk niet aan de orde is en de provincie 
de ruimtel i jke consequenties nog niet kan afwegen. De provincie kan ge-
dwongen zijn overal een voorbehoud te maken, hetgeen vruchtbaar overleg 
bemoei l i jkt . 

In het bestuurl i jk overleg is voor ts naar voren gekomen dat het nauwel i jks 
mogel i jk zou zijn in bestemmingsplannen rekening te houden met verb in-
dingen waarvan het tracé nog niet is vastgesteld, tenzij in feite slechts één 
bepaald tracé voor de hand ligt. Gewoonl i jk zullen echter tussen te verb in-
den hoofdplaatsen talloze tracés denkbaar zijn die qua l igging meer of m in -
der k i lometers ui teenlopen, hetgeen impliceert dat op basis van pkb's aan-
gaande nieuwe hoofdverbindingen geen aanwijzing ex artikel 38 Wet RO 
met betrekking tot voorbereidingsbeslui ten en bestemmingsplannen zou 
mogen worden gegeven; immers dan zou worden vooru i tge lopen op de tra-
cévaststel l ing door de Minister van Verkeer en Waterstaat. 

Door verschi l lende insprekers word t het beter op elkaar af proberen te 
s temmen van de procedures bij de bele idsvorming ten aanzien van de infra-
structuur en de ruimtel i jke ordening positief beoordeeld. In de inspraak 
word t , evenals in het bestuurl i jk over leg, voorgesteld over te gaan to t instel-
l ing van een commissie verticale coördinat ie verkeer en vervoer met een 
zelfde taak als die welke in het bestuurl i jk overleg aan de commiss ie is toe-
gedacht. 

Enkele insprekers uiten de wens een wettel i jke regeling tot stand te bren-
gen die het gehele personenverkeer en -vervoer omvat. 

Inspraak, beroep 

In de adviezen, in inspraakreacties en vanuit het bestuurl i jk overleg komt 
de wens naar voren te worden betrokken bij het overleg over het op te stel-
len ins t rumentar ium voor het verkeers- en vervoerbeleid. 

De (bij de planstructuur horende) financiële verhoudingen 

De Raad van Advies voor de Ruimteli jke Ordening acht naast een jur i -
disch/bestuurl i jk kader tevens een f inancieel kader voor het geïntegreerd 
verkeers- en vervoerbeleid van belang. 

De bestaande f inancier ingsregel ingen zijn in het bestuurl i jk over leg als 
verbrokkeld gekenschetst. Regeling van de f inanciering van het hele verkeer 
en vervoer in één wet is gesuggereerd. 

In het bestuurl i jk overleg is gebleken dat bij de lagere overheden behoefte 
bestaat aan financiële zekerheid ten aanzien van het verkeer en vervoer over 
een langere periode. 

Voor een overzicht van de reacties op de openbare middelen als medebe-
palende factor in het verkeers- en vervoerbeleid word t verwezen naar hoofd-
stuk 25. 

Bestuurlijke aspecten in verband met de uitvoering van hetopenbaar-
vervoerbeleid 

De Raad van Advies voor de Ruimteli jke Ordening is van oordeel dat het 
zal moeten komen tot een meer duideli jke vast legging van het kwal i tei tsni-
veau van het openbaar vervoer, dan wel van de speelruimte die de lagere 
overheden kri jgen om geïntegreerd in het kader van de eigen verkeers- en 
vervoerplanning een kwali teitsniveau te bepalen. 

In het bestuurl i jk overleg is voorgesteld de provincies een ruimere taak te 
geven op het gebied van het openbaar vervoer. 
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In het bestuurl i jk overleg is de suggestie gedaan ten aanzien van het open-
baar vervoer regionale samenwerkingsverbanden op lokaal polit ieke 
grondslag in te stellen, die op democrat ische wijze controleerbaar zijn. Bin-
nen de rijkskaders kan op lokaal niveau de zeggenschap en afweging inzake 
openbaar vervoer dan zo duideli jk mogel i jk plaatsvinden. 

In een inspraakreactie word t voorgesteld de rechtsbescherming en in-
spraak voor de reiziger ten opzichte van het openbaar vervoer te verbeteren 
door wi jz ig ing van de openbaar-vervoerwetgeving. Gesuggereerd word t 
gemeenschappeli jke regelingen op grond van de Wet Gemeenschappel i jke 
Regelingen in te stellen om meer medezeggenschap van reizigers en ge-
meenten ten aanzien van openbaar vervoer in de agglomerat ies te bereiken. 
Op grond van deze regel ingen zouden klantenraden kunnen funct ioneren, 
bestaande uit reizigers en polit ieke ver tegenwoordigers, die bepaalde be-
slissingen nemen ten aanzien van het voorzieningenniveau van het open-
baar vervoer. 

Bestuurlijke aspecten in verband met de uitvoering van het beleid ten aan-
zien van de wegen 

De Raad van Advies voor de Ruimteli jke Ordening heeft behoefte aan een 
duideli jke rijksvisie op de betekenis van en de inrichtings- en beheerseisen 
aan wegen van lagere orde gezien hun samenhang met de hoofdwegen. 

In het bestuurl i jk overleg is erop geattendeerd dat de taakstel l ing en f inan-
ciële verhouding tussen Rijk en lagere overheden op het gebied van de we-
gen geli jkt i jdig aan de orde dienen te komen. 

In het bestuurl i jk overleg is aandacht gevraagd voor de verschuiv ing van 
ri jkswegen naar de provinciale wegenplannen en de daarmee verbonden 
gevolgen. 

Ten aanzien van de aangekondigde herziening van de Wet Uitkeringen 
Wegen zijn in het bestuurl i jk overleg de volgende kanttekeningen geplaatst: 

- de vraag is of goedkeur ing door de Kroon van tert iaire wegenplannen 
onontbeerl i jk is; coördinat ie moet door de provincies kunnen worden ver-
richt; 

- het voornemen om de wegenzorg scherper af te bakenen naar rijks-, 
provinciale en lagere overheid verdient nog uitgebreide studie. 

5. PROBLEEMSTELLING 

In het Beleidsvoornemen van het Structuurschema is in paragraaf 4.2.1 de 
problematiek met betrekking tot de planning en de bestuurl i jke verhoudin-
gen op het gebied van het verkeer en het vervoer aangegeven. Ook in de ad-
viezen van de Raad van Advies voor de Ruimteli jke Ordening en de Raad van 
de Waterstaat en in het bestuurli jk over leg is hieraan veel aandacht besteed. 
De kern van de zaak kan als volgt worden omschreven. 

De overheid ziet zich op diverse beleidsterreinen in toenemende mate ge-
confronteerd met een confl icterend pakket van eisen vanuit de maatschap-
pi j . Allerlei voorz ieningen, waaronder de verkeers- en vervoerinfrastructuur, 
leggen een steeds groter beslag op de ruimte. Allerlei act ivi tei ten, waar-
onder het verkeer en vervoer, vormen in toenemende mate een belasting 
van ons leefmil ieu. De verkeers- en vervoervoorzieningen vereisen een niet 
onaanzienli jk deel van de openbare middelen. Tegenover deze lasten en 
aanspraken die de verkeers- en vervoersector aan de volkshuishouding stelt, 
staat dat het verkeers- en vervoerstelsel onmisbaar is voor de ontslui t ing 
van de ru imte, dat verkeer en vervoer een noodzakelijke voorwaarde is voor 
welvaart en welz i jn , dat het bi jdraagt tot de economie van het land, werkge-
legenheid biedt voor velen. 

Het hiervoor in enkele hoofdl i jnen geschetste conflict van eisen en belan-
gen heeft de overheid op alle niveaus in de laatste jaren genoopt tot een 
meer geïntegreerde aanpak van de problematiek op de betrokken beleidster-
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reinen, tot de opstelling van beleidsplannen en tot een herziening van de 
verdeling en toewijzing van openbare middelen. Het geïntegreerde ver-
keers- en vervoerbeleid heeft ten doel gelijkgerichtheid en onderlinge af-
stemming tot stand te brengen in de voorzieningen en regelingen met be-
trekking tot het verkeer en vervoer; dit dient te gebeuren zowel op als tussen 
de verschillende overheidsniveaus alsmede in relatie tot de ruimtelijke orde-
ning. Op rijksniveau heeft de integratie in de vorming van het verkeers- en 
vervoerbeleid geleid tot het Meerjarenplan Personenvervoer en het Struc-
tuurschema Verkeer en Vervoer. Ook de projectnota's, waarmee voorstellen 
tot aanleg of uitbreiding en tot tracévaststelling van rijkswegen of spoorwe-
gen worden onderbouwd, zijn voorbeelden van een meer geïntegreerde 
aanpak, gezien het grote aantal aspecten en effecten, dat daarbij in beschou-
wing wordt genomen. Op provinciaal niveau kan gewezen worden op ver-
keers- en vervoerplanning in het kader van streekplannen en op het streven 
in een aantal provincies tot het opstellen van een provinciaal verkeers- en 
vervoerplan. Door het ontbreken van bevoegdheden van de provincie ten 
aanzien van het openbaar vervoer is een geïntegreerde besluitvorming op 
verkeers- en vervoergebied op provinciaal niveau nog niet mogelijk. In de 
gemeenten zijn structuurplannen en verkeers- en vervoerplannen evenzove-
le pogingen tot het presenteren van een lange-termijnvisie voor het gehele 
verkeers- en vervoersysteem in samenhang met een ruimtelijke toekomst-
verwachting. Dit soort plannen is op de achtergrond geraakt toen het duide-
lijkwerd dat in de stedelijke centra uitbreiding van de infrastructuur slechts 
op zeer beperkte schaal zou kunnen plaatsvinden en verbetering van het 
functioneren van het verkeers- en vervoerstelsel voornamelijk zou moeten 
worden bereikt door herinrichting van de bestaande openbare ruimte. De 
verkeerscirculatieplannen, die recentelijk met dit doel door een aantal ge-
meenten opgesteld zijn, zijn niet alleen bestemd voor het voeren van beleid 
binnen de gemeente maar zijn ook een aanzet voor beleidsafstemming tus-
sen gemeente, provincie en Rijk. 

Dit laatste werd hoe langer hoe meer nodig sinds de beleidsterreinen van 
het Rijk en de gemeenten steeds meer raakvlakken gingen vertonen. Terwijl 
de gemeenten bovendien in toenemende mate een beroep op het Rijk moes-
ten doen voor financiële bijdragen, aanvankelijk (sinds 1967) alleen in inves-
teringen ten behoeve van de aanleg of reconstructie van verkeers- en ver-
voerinfrastructuur in bestaande verstedelijkte gebieden, later ook ter afdek-
king van tekorten van het gemeentelijk openbaar vervoer. De laatste jaren 
zijn daar nog bijgekomen de afdekking van de tekorten van het streekver-
voer (door V en W), subsidies voor de infrastructuur in groeikernen (VRO), 
bijdragen in fietsvoorzieningen (V en W, L en V en CRM) en extra bijdragen 
voor wegen in bepaalde regio's (EZ) en in uitvoering van civieltechnische 
werken (SOZA). 

De hiervoor geschetste ontwikkeling in beschouwing nemend kan gecon-
stateerd worden dat de gezamenlijke overheden gaandeweg hun beleid 
meer inhoudelijk zijn gaan afstemmen op het veranderend behoeftenpa-
troon van de maatschappij. Organisatorisch en procedureel is echter de ont-
wikkeling achtergebleven. Men heeft zich onder de drang van de omstandig-
heden moeten behelpen met ad hoe-regelingen, waardoor de volgende pro-
blemen zijn ontstaan. 

1. De planstructuur is onvolledig en biedt de bevolking en de betrokken 
overheden onvoldoende zekerheid: 

- niet alle terreinen van het verkeer en vervoer worden door de bestaande 
verkeers- en vervoerplanning bestreken; 

- onzekerheid bestaat over de vraag welke rechtskracht de plannen heb-
ben: in hoeverre de burger en de overheid erdoor worden gebonden; welke 
mogelijkheden van bezwaar en beroep er zijn; 

- onzeker is welke betekenis de plannen hebben in de beleidsafstemming 
tussen hogere en lagere overheid en welke procedures bij de beleidsafsterrv 
ming moeten worden gevolgd. 
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2. Aan projectgebonden geldstromen kan verbonden zijn een grotere in-
v loed van de centrale overheid op het lokaal beleid. Deze centralisatie komt 
in confl ict met de autonomie van de lokale overheid, vereist een grote inzet 
van mankracht aan rijkskant en verlengt de duur van de p lanvorming en be-
s lu i tvorming. 

3. Beziet men de huidige structuur van de be le idsvorming, dan consta-
teert men met betrekking tot de beleidsafstemming dat: 

- de afs temming van het verkeersbeleid en het openbaar-vervoerbeleid 
op en tussen de verschi l lende overheidsniveaus (horizontaal en verticaal) 
niet wettel i jk geregeld is en dat a fs temming in de praktijk slechts ten dele 
plaatsvindt; 

- de afstemming van de sector verkeer en vervoer op het facet van 
ruimteli jke ordening - op en tussen de verschil lende overheidsniveaus - niet 
wettel i jk geregeld is en dat ook hier de afstemming in de praktijk slechts ten 
dele plaatsvindt; 

- de afstemming van het beleid met betrekking tot de verschi l lende tak-
ken van openbaar vervoer (stad, streek, rail) op en tussen de verschi l lende 
overheidsniveaus nog onvoldoende geregeld is en dat met name de prov in-
cie, die in het ruimtel i jk beleid een zo belangrijke rol speelt, hier nauweli jks 
bij betrokken is; 

- de afstemming van de ui tvoer ingsplanning op en tussen de overheids-
niveaus nog onvoldoende geregeld is. 

6. SCHETS VAN EEN NIEUWE STRUCTUUR VOOR DE VERKEERS- EN < 
VERVOERPLANNING 

In het Beleidsvoornemen is aangekondigd dat voor de verschi l lende on-
derdelen van het verkeers- en vervoerbeleid globaal zal worden bezien op 
welke wijze de verantwoordel i jkheden over de bestuurslagen zijn verdeeld 
en hoe de onderl inge relaties daarbij zijn geregeld alsmede welke wi jz ig in-
gen in deze structuur wenseli jk zi jn. Daarbij werd opgemerkt dat dit laatste 
nader zou worden bestudeerd, met name in het kader van een tot stand te 
brengen nieuwe wettel i jke regeling op het gebied van het personenvervoer 
en voorts in het kader van een herziening van de Wet Uitker ingen Wegen. 
Voorts werd gesteld dat gestreefd zou moeten worden naar een onder l ing 
goed samenhangende verdel ing van bevoegdheden. Enerzijds zou daarin 
tegemoet worden gekomen aan het streven naar decentral isatie en de daar-
mee verbonden beleidsvri jheid van de lagere overheden. Anderzi jds zou 
daarbij recht moeten worden gedaan aan de verantwoordel i jkheid van het 
Rijk voor een goede ontwikkel ing van het gehele verkeer en vervoer in het 
land, waarbi j de noodzaak van een goed voorzieningenniveau een rol speelt 
evenals de noodzaak nadelige effecten te beperken en rekening te houden 
met de financiële mogel i jkheden van het Rijk. Bezien zou moeten worden in 
hoeverre reeds aansluit ing zou kunnen worden gezocht bij de voorstel len tot 
wi jz ig ing van het binnenlands bestuur. 

In het bestuurl i jk overleg en in de adviezen van de Raad van Advies voor 
de Ruimteli jke Ordening en de Raad van de Waterstaat is u i tvoer ig ingegaan 
op de wensel i jkheden en de mogel i jkheden van een nieuwe structurering 
van de verkeers- en vervoerplanning. Met bijzondere belangstel l ing is hier-
van kennis genomen. Mede aan de hand van deze inbreng en tegen de ach-
tergrond van de eerder in deze paragraaf gereleveerde beleidsui tgangspun-
ten is de hierna volgende planstructuur ontwikkeld. Met deze planstructuur 
beoogt de Regering een oplossing te bewerkstel l igen van de vraagstukken, 
die aan het slot van hoofdstuk 5, Probleemstel l ing, zijn aangeduid. 

Ter bereiking van de gewenste integratie is als u i tgangspunt genomen, 
dat verkeer en openbaar vervoer op de verschil lende bestuursniveaus waar 
nodig in één plan moeten zijn ondergebracht. Verzekerd zal worden dat een 
goede onderl inge a fs temming plaatsvindt tussen deze verkeers- en vervoer-
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plannen en de ruimtel i jke plannen. De Regering wi jst er nog op, dat de plan-
structuur op onderdelen - in overleg met de meest betrokken instanties -
nadere ui twerking behoeft. Waar in de tekst sprake is van stadsgewest word t 
dit begrip als ruimtel i jke eenheid en niet in bestuurl i jke zin gebruikt. 

1. Planstructuur 

1.1. Door het Rijk en de provincies zal het geïntegreerde verkeers- en ver-
voerbeleid worden ui tgewerkt en neergelegd in plannen voor de lange, mid-
del lange en korte termi jn . 

1.2. Wat de gemeenten betreft zal het afhangen van de omvang en aard van 
de verstedel i jk ing of de opstel l ing van geïntegreerde verkeers- en vervoer-
plannen nodig is en of plannen voor de lange, middel lange en korte termi jn 
nodig zullen zijn of uitslui tend voor de middel lange en korte te rmi jn . 

1.3. Voorts zal nader worden bepaald op welke wijze deze plannen zullen 
worden voorbere id en vastgesteld en hoe de plannen van de drie overheids-
niveaus op elkaar worden afgestemd. 

1.4. Nader moet worden bezien of en in welke gevallen geïntegreerde stads-
gewestel i jke verkeers- en vervoerplannen dienen te worden opgesteld en 
welke plaats deze innemen in de planstructuur. 

1.5. De procedure van voorbereid ing en vaststel l ing van de plannen zal er-
toe moeten leiden dat de samenhang met andere terreinen van overheids-
zorg in de plannen is verzekerd. Gezien de nauwe samenhang tussen ver-
keer en vervoer en ruimtel i jke ordening zal in het bi jzonder toegezien wor-
den op zodanige procedures dat de samenhang tussen de verkeers- en ver-
voerplannen en de ruimtel i jke plannen verzekerd is. 

1.6. Tot de procedure van voorbere id ing en vaststel l ing van de plannen be-
hoort ook de raadpleging van de bevolking, zowel door het geven van gele-
genheid tot inspraak als door het vragen van adviezen. 

2. Financiële aspecten 

2.1. De plannen worden voorzien van een kostenraming waar in het door de 
realisatie van de plannen te verwachten beslag op de overheidsmiddelen 
zichtbaar word t . 

2.2. De verdel ing van de bevoegdheden op de onderscheiden overheidsni-
veaus met betrekking tot de toewi jz ing en het beheer van openbare midde-
len bestemd voor de verkeers- en vervoervoorzieningen zal in samenhang 
met de nieuwe planstructuur worden bezien. 

3. Uitvoering 

3.1 . Ter voorbere id ing van een bestuurl i jke beslissing over grote infrastruc-
tuurprojecten word t een tracévaststel l ingsprocedure gevolgd. Tot de proce-
dure behoort het ui tbrengen van een projectnota, het geven van voor l ich-
t ing , het bieden van gelegenheid tot inspraak door de betrokken overheden 
en door belanghebbenden en belangstel lenden en het ui tbrengen van ad-
vies door een adviesorgaan. 

3.2.a. Voor wat betreft openbaar-vervoerdiensten word t bezien of het mo-
gelijk is de voorwaarden te scheppen voor de invoer ing van een structuur, 
waarbi j een beslissing over de ui tvoer ing van de dienst zal worden genomen 
door de meest betrokken overheid, te we ten : 

- voor het landelijk spoorwegennet door de Minister van Verkeer en Water-
staat; 
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- voor het regionale bus- en rai lvervoer (streekvervoer) door het betrok-
ken provinciaal bestuur; 

- voor het gemeentel i jk openbaar vervoer door het gemeentebestuur dan 
wel door samenwerkende gemeenten. 

Voorwaarde voor de realisering van een dergeli jke structuur is dat zodani-
ge normen en procedures zijn ontwikkeld dat de centrale overheid in staat is 
waar nodig haar verantwoordel i jkheden te bl i jven dragen. 

3.2.b. De wijze waarop de kostenafdekking zal plaatsvinden hangt af van de 
wijze waarop de f inanciële verhoud ing tussen de overheidsniveaus op basis 
van de toekomst ige planstructuur zal worden geregeld. 

3.2.C. Voor wat betreft het wegbeheer bli jft het streven in de toekomst ge-
richt op een zo eenvoudig en doelmat ig mogel i jke structuur, waarbi j in be-
ginsel word t uitgegaan van beheer van : 

- de hoofdwegen door het Rijk 
- de secundaire en tertiaire wegen door de provincies 
- overige wegen door de gemeenten en in bepaalde gevallen door water-

schappen. 

3.3.d. Door middel van r ichtl i jnen voor on twerp en ui tvoer ing van de wegen 
zal worden bevorderd, dat de verschi l lende elementen van de weg in sa-
menhang met elkaar een voor de weggebruiker voorspelbaar, un i form en 
samenhangend geheel vo rmen . 

De Regering heeft het belang van de to ts tandkoming van de planstructuur 
beklemtoond door het opnemen van een desbetreffende paragraaf in de pla-
nologische kernbeslissing. Ter toel icht ing op de in deze paragraaf gehan-
teerde begr ippen diene dat het door de centrale overheid gegeven beleids-
kader tevens het f inanciële kader omvat . 

De ui twerking van de in het voorgaande beschreven schets voor een struc-
tuur van de verkeers- en vervoerplanning vereist nog veel studie en overleg 
met de betrokken organen. Welke vo rm een wettel i jke regeling van deze 
planstructuur dient te verkr i jgen is nog in studie. In het verdere werk zal 
voorrang worden gegeven aan een ui twerking en beschri jv ing van het stel-
sel van verkeers- en vervoerplannen, in het navolgende te noemen «de plan-
structuur». 

7. ONTWIKKELINGEN IN DE PLANSTRUCTUUR OP RIJKSNIVEAU 

7.1. Karakter van het Structuurschema 

7.1.1. In het Beleidsvoornemen zijn in par. 1.2 en in par. 4.3.1 de inhoud en 
het karaktervan het Structuurschema als volgt omschreven: het Structuur-
schema geeft de grondslagen van het verkeers- en vervoerbeleid voor de 
lange termi jn (tot het jaar 2000) en wel de hoofddoelstel l ing waarop het be-
leid word t gericht, de r icht l i jnen, die worden gehanteerd bij de ui twerking en 
de vo rm die het beleid in hoofdl i jnen aanneemt. Het schetst voorts een 
beeld van de toekomstige ruimtel i jke structuur van het hoofd- en spoorwe-
gennet, dat w i l zeggen van de verb indingen waarvoor het Rijk zich verant-
woordel i jk stelt. Het verkent in globale zin de daaruit voortv loeiende ruimte-
lijke consequenties. 

Behalve de doelstel l ingen van het beleid in de verkeers- en vervoersector 
bevat het Structuurschema 

- de (maximale) mogel i jkheden, die de overheid voor de sectorale voor-
zieningen in ogenschouw wi l nemen 

- een (globale) geografische plaatsaanduiding van de mogeli jke sectorale 
voorzieningen 

- een globale fasering voor hun to ts tandkoming. 
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In bijlage C van het Beleidsvoornemen is voorts een, eveneens globale, in-
ventarisatie gegeven van de mate waarin een aantal aspecten bezwaren zou-
den kunnen doen ontstaan als gedacht wordt aan een verbinding in een vrij 
ruime geografische corridor. 

Het Structuurschema is limitatief van aard voor zover het de aanleg van 
nieuwe infrastructuur betreft, in die zin dat geheel nieuwe infrastructurele 
voorzieningen van enige importantie, indien deze niet in de planologische 
kernbeslissing zijn opgenomen, alleen aan de orde kunnen komen na herzie-
ning van het Structuurschema. 

Het Structuurschema is indicatief van aard in die zin, dat de verbindingen, 
die in de planologische kernbeslissing zijn opgenomen, eerst voor realise-
ring in aanmerking komen nadat een nadere belangenafweging heeft plaats 
gevonden. 

Het Structuurschema doorloopt de procedure van de planologische kern-
beslissing. De procedure heeft als algemene kenmerken interdepartemen-
taal overleg, overleg met de lagere overheden, gericht op wederzijdse aan-
passing van de plannen, openbaarheid en inspraak (de procedure wordt op 
blz. 78 en 79 van het Beleidsvoornemen beschreven). 

Het realiseringsproces van het Structuurschema verloopt in de sectorlijn 
aldus: 

- vaststelling van het Structuurschema in de procedure van de planologi-
sche kernbeslissing; 

- uitwerking van het beleid in de middellange-termijnplannen; 
- uitwerking van afzonderlijke verbindingen in projectnota's; 
- opneming van uitvoeringsrijpe projecten in het voortschrijdende vijfja-

rige uitvoeringsprogramma; 
- opneming in de jaarbegroting;. 

Het realiseringsproces van het Structuurschema in de ruimtelijke facet-
planning verloopt aldus: 

- vaststelling van het Structuurschema in de pkb-procedure; 
- opneming c.q. afweging c.q. openhouden van verbindingen in streek-

plannen, afhankelijk van het stadium van uitwerking en besluitvorming in de 
sectorlijn; 

- opneming in bestemmingsplannen. 

7.1.2. Door de Raad van Advies voor de Ruimtelijke Ordening en de Raad 
van de Waterstaat alsmede in het bestuurlijk overleg is veel aandacht be-
steed aan de vraag welk karakter het Structuurschema zou moeten hebben 
en welke betekenis het zou moeten kunnen hebben voor het beleid. Moet het 
taakstellend, normatief zijn of indicatief en verkennend? In antwoord hierop 
wordt allereerst opgemerkt dat het Structuurschema een eerste poging is 
om in de termi nologie van het ontwerp van wet tot wijziging van de Wet op de 
Ruimtelijke Ordening1 voor de sector verkeer en vervoer «hoofdlijnen en be-
ginselen, die van algemeen belang zijn voor het nationaal ruimtelijk beleid» 
vast te stellen. Naarmate ervaring wordt opgedaan in de praktijk met struc-
tuurschema's als beleidsplannen van de centrale overheid zal de inhoud be-
ter afgestemd kunnen worden op de wenselijke plaats van het Structuur-
schema in het totale planningsproces. De verwachtingen met betrekking tot 
een Structuurschema Verkeer en Vervoer zijn zoals gezegd duidelijk tegen-
strijdig van aard. Ook bij de opstelling is dit reeds gebleken. Enerzijds zou 
een structuurschema inzicht moeten geven in de ruimtelijke consequenties 
die maximaal vanuit deze sector zijn te verwachten, waarbij voor de latere 
fasen in het planningsproces, waarbij in het bijzonder aan het streekplan 
werd gedacht, ruimte voor keuze en inperking wordt gelaten. Anderzijds 
werd verwacht dat een volledig afgewogen beleid wordt gepresenteerd, 
waarin de uit de trendmatige ontwikkelingen voortvloeiende infrastructuur-
behoefte duidelijk is gereduceerd uit hoofde van een corrigerend en sturend ' Tweede Kamer, Zitting 1977-1978, 14889, 

nrs. 1-2. 
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verkeers- en vervoerbeleid, alsook uit hoofde van de (beperkte) f inanciële 
middelen. Wat er dan overbl i j f t is een minimaal, maar wel beslist noodzake-
lijk en goed ui tgewerkt en onderbouwd infrastructuurpakket, dat nauweli jks 
enige keuzevrijheid voor de latere fasen van het planningsproces laat. Zowel 
het een als het ander komt niet juist voor. Overplanning dient te worden 
voorkomen. Het bestek voor een sturend, voor de wegenbouw enigszins te-
rughoudend en realistisch beleid dient te worden uitgezet. Een zekere speel-
ru imte voor nadere afweging dient te worden behouden, opdat zowel de na-
dere inzichten die de ui twerking der plannen oplevert als eventuele verschi l-
len in de beleidsoptiek tussen de overheidsniveaus tot hun recht kunnen ko-
men. Van belang is dat de middel lange-termi jnplanning goed op het Struc-
tuurschema aansluit, opdat beide onderdelen van het planningsproces hun 
direct op elkaar aansluitende functies goed kunnen vervul len. 

7.1.3. Een soortgeli jk probleem doet zich voor bij de fo rmuler ing van hoofd-
li jnen van het verkeers- en vervoerbeleid in de stedelijke en landeli jke gebie-
den. Door de Raad van Advies voor de Ruimtel i jke Ordening en in het be-
stuurli jk overleg is ervoor gepleit enerzijds de lagere overheden voldoende 
speelruimte te bieden voor hun beleid door de u i tgangspunten te fo rmule-
ren in kwalitatieve zin, daardoor de overheden voldoende vri je beleidsruim-
te latend. Anderzi jds is betoogd dat de lagere overheden de randwaarden 
voor hun eigen beleid moeten kunnen ont lenen aan bele idsnormen gegeven 
door het Rijk. 

De Raad van de Waterstaat beklemtoont het indicatieve, verkennende ka-
rakter van het Structuurschema en wi jst op de functie van de middel lange-
termi jn-en korte-termi jnplannen voor een nadere, meer kwanti tat ieve onder- , 
bouwing van het beleid. De Regering meent dat het Structuurschema geen 
al lesomvattende beleidsvisie kan zijn en dat de verduidel i jk ing van het be-
leid in middel lange-termi jnplannen en in de nadere ui twerking en de besluit-
vorming over concrete projecten naar voren zal komen. De Regering ver-
wacht echter ook dat het proces van bele idsafstemming (zie hierna hoofd-
stuk 10) tussen ri jksoverheid en lagere overheden over provinciale en 
gemeenteli jke plannen en projecten ui tgangspunten voor het beleid zal op-
leveren, die ook medebepalend kunnen zijn voor het beleid op de langere 
termi jn . 

7.1.4. De vraag naar de rechtsgevolgen van het Structuurschema, dus de 
vraag wie en in welk opzicht door de planologische kernbeslissing word t ge-
bonden is reeds in algemene zin beantwoord in de memor ie van toel icht ing 
(blz. 22) bij het ontwerp van wet tot wi jz ig ing van de Wet op de Ruimteli jke 
Ordening2 . Men kan niet spreken van algemene verb indendheid van de pla-
nologische kernbesl issing; ook de provincies worden niet in jurdische zin 
gebonden. De verhouding die ontstaat is in bovengenoemde toel icht ing als 
volgt omschreven: 

«Ten aanzien van de ui tvoering van vastgestelde pkb's wijzen de onderge-
tekenden er, wel l icht ten overvloede, op dat ten gevolge van de voorgestel-
de procedure en in het bijzonder de rol welke hierbi j aan de Tweede Kamer 
is toegekend de verantwoordel i jke bewindsl ieden zich gehouden zullen we-
ten aan een in werk ing getreden planologische kernbesl issing. De lagere 
overheidsorganen kunnen zich derhalve verzekerd weten, dat de centrale 
overheid ten aanzien van die onderdelen van het regeringsbeleid inzake de 
ruimtel i jke ordening, welke zijn vervat in een planologische kernbeslissing, 
geen wezenli jk ander beleid zal gaan voeren. Anderzi jds mag van de lagere 
overheidsorganen, die via het bestuurli jk overleg invloed hebben kunnen 
uitoefenen op de inhoud van de beslissing, worden verwacht dat zij bij de 
vaststell ing of herziening van streek-, structuur- en bestemmingsplannen 
ernstig rekening zullen houden met in werk ing getreden planologische kern-
beslissingen.» 

2 Tweede Kamer, Zitting 1977-1978,14889. Voor een verdere uiteenzetting over de rol van het Structuurschema in de 

nrs. 1-3. beleidsafstemming tussen de overheden, zie ook hoofdstuk 10. 
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7.1.5. Met betrekking tot de suggestie van de Raad van Advies voor de 
Ruimteli jke Ordening tot de opstel l ing van een algemeen verkeers- en ver-
voerschema waar in de mobi l i te i t van personen, het goederenvervoer en het 
berichtenverkeer in al zijn vo rmen aan de orde word t gesteld, word t de op-
merk ing van de raad onderschreven dat dit vele praktische problemen met 
zich mee zou brengen. Een groot probleem alleen al zou het zijn voor alle 
subsectoren tegeli jkert i jd een intensief proces van onderzoek, studie en be-
le idsvorming in gang te zetten en tot een goede einde te brengen. 

De Regering meent dat een geïntegreerd beleid ook tot stand kan komen 
door te rechter t i jd integrale studies te doen verr ichten en daaruit beleids-
conclusies te trekken op terreinen die een nauwe samenhang vertonen en 
deze beleidsconclusies in de in bewerking zijnde structuurschema's mee te 
nemen. Voorts v indt integratie plaats door bij de opstel l ing van een struc-
tuurschema rekening te houden met beleidsl i jnen, uitgezet in andere vige-
rende of in bewerking zijnde beleidsplannen. 

7.1.6. In het Beleidsvoornemen (blz. 7) is vermeld dat het Structuurschema 
eens in de vijf jaar zal worden herzien. De Raad van de Waterstaat bepleit 
voor de lange-termi jnplanning een t ienjarige herziening of zoveel eerder als 
wensel i jk is. De Regering is van mening dat inderdaad argumenten kunnen 
worden aangevoerd die pleiten voor een langere geld igheid van een struc-
tuurschema, zoals de aanzienlijke inspanning die van alle betrokkenen, zo-
wel bij de overheden als onder de burger i j , word t gevraagd bij de totstand-
koming vanen de beslu i tvorming over een dergeli jk beleidsplan. Daar staat 
echter tegenover de noodzaak o m ook lange-termi jn plannen t i jd ig aan te pas-
sen aan veranderde omstandigheden of aan inmiddels verkregen nadere in-
zichten of gegevens. Voorts is het zo, dat naarmate meer ervar ing word t op-
gedaan met structuurschema's in het a lgemeen er modal i te i ten gevonden 
zul len worden voor een vereenvoudig ing van procedures van voorbereid ing 
en bes lu i tvorming. 

De Regering heeft in verband daarmede besloten voorshands de herzie-
ningsperiode te handhaven op vijf jaar, te rekenen vanaf het ui tbrengen van 
de defini t ieve regeringsbesl issing tot het u i tbrengen van het volgende struc-
tuurschema als bele idsvoornemen. Mocht bli jken uit de inmiddels opgeda-
ne ervar ing en evaluatie dat een bijstel l ing van de herzieningstermijn of van 
de procedure gewenst is, dan zal hierop worden teruggekomen. 

7.1.7. De plaats van het Structuurschema in de toekomst ige planstructuur 
levert geen problemen op. Wel is te verwachten dat nog een ontwikkel ing zal 
plaatsvinden in de aard en samenstel l ing van het Structuurschema en mo-
geli jk in zijn relatie tot de middel lange-termi jnplanning. Momenteel is im-
mers sprake van een zekere overlap tussen de beide. 

Voorts moet nader beschouwd worden de vraag op welke wijze de lagere 
overheden hun inbreng al kunnen leveren in de voorbere id ing van het Struc-
tuurschema, vooral gezien de klacht van de gemeenten dat zij aan het Struc-
tuurschema te wein ig zekerheid voor hun beleid kunnen ont lenen. Deze ze-
kerheid zal vergroot kunnen worden indien bij de samenstel l ing van het 
Structuurschema voor de planning van het verkeers- en vervoerbeleid op re-
gionale en stadsgewesteli jke schaal mede kan worden uitgegaan van pro-
vinciale en gemeentel i jke verkeers- en vervoerp lannen, waar in het beleid 
eveneens een neerslag heeft gevonden. 

7.2. Middellange- en korte-termijnplanning op rijksniveau 

7.2.1. In het Structuurschema is een globale fasering opgenomen voor de 
termi jn van to ts tandkoming van de hoofdinfrastructuur: 

- fase 1 zal in de jaren '90 worden vo l too id ; 
- fase 2 omvat de hoofdinfrastructuur waaraan pas later behoefte ont-

staat. 
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Zoals hierboven reeds aangegeven vindt de realisering van de hoofdinfra-
structuur plaats in een proces van middel lange* naar korte- termi jnplanning, 
met in het beslissende stadium de tracévaststel l ingsprocedure. Infrastruc-
tuurprojecten door lopen een realiseringsproces dat vanaf het t i jdst ip dat 
een verbinding in studie word t genomen tot het moment dat de ui tvoering 
gereed is 10a 15 jaarduur t . Erz i jndr ie stappen in te onderkennen van onge-
veer gelijke t i jdsduur: 

a. de tracéprocedure (opstell ing projectnota, raadpleging, beslissing over 
noodzaak en keuze uit al ternatieven, tracévaststell ing). 

b. de planologische inpassing (streekplanprocedure, p lanui twerking, be-
stemmingsplanprocedures, eventuele beroepen). 

c. de financiële inpassing en ui tvoer ing (opname in vi j f jarig uitvoerings-
programma, opname in jaarbegrot ing, technisch e indontwerp, grondver-
werv ing , uitvoering). 

Gezien dit realisatieproces bestaat er binnen de verkeers- en vervoersec-
tor voornamel i jk behoefte aan planning en integratie van beleid in twee ter-
m i jnen : 

- op middel lange termi jn (ca. 12 jaar) voor de selectie en priori teitstel l ing 
van de werken, waarvoor een projectstudie gevolgd door een tracévaststel-
l ingsprocedure moet worden ondernomen en een planologische inpassing 
dient te worden geregeld; 

- op de korte termi jn (4 a 5 jaar) voor selectie en priori teitstel l ing van wer-
ken die een financiële inpassing, grondverwerv ing en technische voorberei-
dingen moeten ondergaan die moeten leiden tot daadwerkel i jke uitvoering. 

Er zijn momenteel op ri jksniveau twee planf iguren, waar in planning en 
een zekere integratie van beleid op de genoemde termi jnen plaatsvinden. 

7.2.2. Voor de middellange termijn is er het Ri jkswegenplan. Hierin worden 
alle hoofdwegenprojecten opgenomen die binnen 10 a 15 jaar in uitvoering 
kunnen worden genomen. Afs temming van het wegenbele id met ruimteli jke 
ordening vindt plaats doordat in de opstel l ing en de prior i tei tstel l ing in het 
Rijkswegenplan rekening word t gehouden m e t d e verstedel i jk ingsplannen en 
andere belangrijke ruimtel i jke ontwikkel ingen. Voorts zal het Ri jkswegenplan, 
als beleidsnota voor het r i jkswegenbeleid voor de middel lange termi jn , be-
schouwingen kunnen bevatten welke in het bijzonder op aspecten van het 
beheer, met name van de r i jkswegen, betrekking hebben. 

Integratie van beleid binnen de verkeers- en vervoersector vindt plaats in 
de projectnota's, waar in de problemen en mogel i jkheden van het bestaande 
en toekomst ige verkeers- en vervoerstelsel in het betrokken gebied in be-
schouwing worden genomen voor zover van belang voor het betrokken pro-
ject. 

Het Rijkswegenplan word t eens in de 10 jaar herzien. Voorafgaand aan de 
vaststel l ing vindt overleg plaats met de provincies en de andere departe-
menten en worden de Raad van de Waterstaat en de Rijksplanologische 
Commissie geraadpleegd. Het word t vastgesteld bij besluit door de Kroon. 
Een nieuw Rijkswegenplan, uit te brengen in aansluit ing op de vaststell ing 
van dit Structuurschema, is in voorbereid ing. 

7.2.3. Voor de korte termijn is er voor een geïntegreerde planning het Meer-
jarenplan Personenvervoer dat voor een termi jn van 5 jaar onder meer 
geeft: 

- het f inanciële kader voor het verkeers- en vervoerbeleid van het Rijk in 
de planperiode, zowel voor de investeringen als voor het onderhoud van de 
infrastructuur en voor de exploitat ie van het openbaar vervoer; 

- de hoofdwegen- en rai lverbindingen, die volgens de planning in de 
planperiode in ui tvoering zullen zijn of komen. 

Er vindt daarbij een eindafweging van urgenties plaats van hoofdwegen-
projecten onder l ing en van interlokale en lokale rai lprojecten onder l ing. 
Hoofdwegenprojecten en railprojecten die in een zelfde gebied of corr idor 
l iggen worden in hun functie en subst i tut iemogel i jkheden geanalyseerd, ten 
einde met meer zekerheid een uitspraak te kunnen doen over de relatieve 
prioriteit. 
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Het Meerjarenplan Personenvervoer geeft voorts de beleidsl i jnen en actie-
punten aan van het Rijk op een breed terrein, met name op het gebied van 
het stedelijk verkeer en vervoer. 

Het Meerjarenplan Personenvervoer word t om de 3 a 4 jaar herzien. Het 
word t opgesteld door het Ministerie van Verkeer en Waterstaat in over leg 
met het Minister ie van Volkshuisvest ing en Ruimteli jke Ordening. Ti jdens de 
voorbere id ing worden gemeenten en provincies in de gelegenheid gesteld 
hun inbreng te geven. Het word t vastgesteld na interdepartementaal over leg 
bij besluit door de Minister van Verkeer en Waterstaat. Een nieuw Meerja-
renplan Personenvervoer voor de periode 1980-1984 is in bewerking. 

Voor de korte termi jn geven de voortschr i jdende vijf jarige ui tvoer ingspro-
gramma's voor de r i jkswegen en de jaarbegrot ing een jaarl i jks bi jgesteld 
overzicht over de in ui tvoer ing zijnde en komende werken. Bij de opstel l ing 
van het Meerjarenplan Personenvervoer en de jaarli jkse begrot ingen zal ook 
rekening gehouden worden met de in het kader van de Perspectievennota 
Zuid-L imburg en het Integraal Structuurplan Noorden des Lands gedane 
toezeggingen over het t i jdst ip van ui tvoering van verschi l lende hoofdverb in-
d ingen. 

7.2.4. De Regering verwacht dat met bovenstaande uiteenzetting het reali-
seringsproces van de hoofdinfrastructuur, voor zover dit in handen ligt van 
de r i jksoverheid, verduidel i jkt is. Hiermee word t tevens in kort bestek het 
huidige stelsel van de door het Rijk opgestelde middel lange- en korte-ter-
mi jnp lannen op het gebied van het verkeer en vervoer weergegeven. 

Hiermee is ook enigermate ingegaan op de kritiek die in het bestuurl i jk 
overleg en door de raden van advies op het stelsel van verkeers- en vervoer-
p lanning is geuit. Er zijn evenwel verder gaande, waardevol le suggesties ge-
daan in de adviezen, die in het voorgaande nog geen adequate behandel ing 
hebben gekregen. Voor zover die betrekking hebben op de aard en inhoud 
van het nieuwe Rijkswegenplan en Meerjarenplan Personenvervoer zal 
daarmee bij de opstel l ing van deze plannen rekening worden gehouden. 
Voor zover deze adviezen betrekking hebben op de planningsstructuur in zijn 
total i tei t moet, in aansluit ing op hetgeen hierover reeds eerder gezegd is, nu 
volstaan worden met de mededel ing dat de discussie bij het Rijk over de 
meest doelmat ige planf iguur voor de middel lange-/korte- termi jnplanning in 
vol le gang is. Nagegaan moet worden of in de toekomst voor tgegaan moet 
worden met het ui tbrengen van middel lange-termi jnplannen, zoals het 
Ri jkswegenplan, maar dan voor hoofdwegen en spoorwegen te zamen, met 
daarnaast een korte-termijnplan zoals het Meerjarenplan Personenvervoer 
of dat een zinvolle combinat ie mogel i jk is. Het laatste zou vanwege de inzet 
van bestuurl i jke, ambtel i jke en particuliere mankracht in de voorbereid ings-
en vaststel l ingsprocedure de voorkeur kunnen verdienen. Voorts zou de in-
tegratie van het beleid hiermee versterkt kunnen worden. 

Tevens dient men hierbi j aandacht te geven aan de vraag hoe de lagere 
overheden het beste bij de opstel l ing van de middel lange-/korte- termi jn-
plannen betrokken kunnen worden , mede gezien de ervaringen die ter zake 
worden opgedaan bij de voorbereid ing van het nieuwe MPP. 

8. ONTWIKKELINGEN IN DE PLANSTRUCTUUR OP PROVINCIAAL NIVEAU 

In de huidige situatie word t de provincie op twee manieren betrokken bij 
de verkeers- en vervoerplanning. Zij stelt ingevolge de Wet Uitker ingen We-
gen eens in de 10 jaar een secundair en tertiair wegenplan o p e n zij verschaft 
in de vorm van streekplannen het planologisch kader op regionaal niveau 
voor de verkeers- en vervoerinfrastructuur. 

In het bestuurl i jk overleg en door de Raad van Advies voor de Ruimtel i jke 
Ordening en de Raad van de Waterstaat is erop aangedrongen o m de rol van 
het provinciaal bestuur in de verkeers- en vervoerplanning te versterken, 
waarbi j werd voorgeste ld: 
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- een provinciaal verkeers- en vervoerplan voor te schrijven als integra-
tiekader voor de verkeers- en vervoerplanning op gemeentelijk niveau ana-
loog aan de functie van het streekplan ten opzichte van het gemeentelijk 
structuurplan/bestemmingsplan; 

- de provincie een ruimere taak te geven ten aanzien van het openbaar 
vervoer. 

De Regering staat in beginsel positief ten opzichte van deze voorstellen. 
Zij passen ook goed in de beleidsvoornemens met betrekking tot de reorga-
nisatie van het binnenlands bestuur. De vraag is op welke wijze hieraan het 
beste uitvoering kan worden gegeven. In dat verband is van veel belang dat 
op korte termijn overleg geopend wordt tussen Rijk en provincies over de 
planningsstructuurop provinciaal niveau. Naderzou moeten worden vastge-
steld welke inhoud moet worden gegeven aan het provinciaal verkeers- en 
vervoerplan. Het provinciaal verkeers- en vervoerplan zal zich richten op de 
regionale en stedelijke problematiek van het personen- en goederenvervoer. 
Hierbij zal het plan voor de regionale problematiek het verst gaan in zijn uit-
werking en voor het stedelijk verkeer en vervoer zich meer beperken tot uit-
gangspunten en hoofdlijnen. Naar het zich laat aanzien zou het secundair en 
tertiair wegenplan van het provinciaal verkeers- en vervoerplan deel moeten 
uitmaken. Voorts zou daarin een visie moeten worden gegeven op de ont-
wikkeling van het regionaal openbaar vervoer en de te treffen voorzieningen 
ten behoeve van de doorstroming en ter bevordering van park and ride. Een 
plan voor de regionale fietsvoorzieningen zowel ten behoeve van het werk-
dagverkeer als het recreatieverkeer zou een onderdeel moeten zijn van het 
provinciaal verkeers- en vervoerplan. Aan het plan zou ten grondslag moe-
ten liggen een integrale studie naar het functioneren van het totale verkeers-
en vervoerstelsel in de provincie, zowel in de bestaande toestand als in de 
toekomst. 

Voor de middellange termijn vindt op provinciaal niveau op dit moment in 
het streekplan een zekere integratie plaats. Mede gelet op de recente be-
leidsvoornemens inzake de reorganisatie van het binnenlands bestuur dient 
te worden bezien met behulp van welk sectoraal verkeers- en vervoerplan 
een integraal verkeers- en vervoerbeleid op de middellange termijn kan wor-
den gerealiseerd. 

Voor de middellange termijn zou er plaats zijn voor het hierboven be-
schreven provinciaal verkeers- en vervoerplan, terwijl met het oog op door 
de provincie te beheren wegen en uitte voeren openbaar-vervoertaken uit-
voeringsplanning gewenst is. Een en ander zal in goed overleg nader moe-
ten worden uitgewerkt in een ontwerp voor een wettelijke regeling van de 
planstructuur. 

9. ONTWIKKELINGEN IN DE PLANSTRUCTUUR OP STEDELIJKE EN 
STADSGEWESTELIJKE SCHAAL 

9.1. In par. 4.2.2 van het Beleidsvoornemen is een uiteenzetting gegeven 
over de ontwikkelingen in het stedelijk verkeer en vervoer en in het bijzonder 
over de relaties die daarbij zijn ontstaan tussen de beleidsvorming binnen 
de steden en de beleidsvorming op rijksniveau. Door het ontstaan van rijks-
bijdrageregelingen voor stedelijke verkeers- en vervoervoorzieningen en 
door de afdekking door het Rijk van de tekorten van stedelijk openbaar ver-
voer is de bij de grotere gemeenten reeds aanwezige behoefte versterkt, het 
verkeers- en vervoerbeleid te presenteren in de vorm van een gemeentelijk 
beleidsplan. In de laatste jaren werd daarbij zowel van de kant van het Rijk 
als van de gemeenten de voorkeur gegeven aan een plan op de korte ter-
mijn, een verkeerscirculatieplan annex parkeerplan. 

Aanvankelijk waren deze verkeerscirculatieplannen opgezet als plannen 
met een uitvoeringstermijn van 5 jaar en daarop aangepast programma's 
van uitvoering van werken. 
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De ervaring met verkeerscirculat ieplannen in de grote steden heeft ge-
leerd, dat het moeil i jk is om bij de presentatie van een plan met enige zeker-
heid de planning van voorbere id ing, beslu i tvorming en ui tvoer ing van af-
zonderli jke projecten vast te stellen. Vaak word t bij de goedkeuring door de 
gemeenteraad het voorbehoud gemaakt van afzonderli jke goedkeuring per 
project. Dit kan en zal er veelal toe leiden dat een verkeerscirculatieplan t i j -
dens de ui tvoer ing moet worden aangepast. Een verkeerscirculatieplan 
krijgt daardoor het karakter van een plan, ten dele definit ief, ten dele indica-
tief, op wat langere termi jn dan de planperiode van 5 jaar. Een dergeli jk plan 
moet dan tussenti jds geactualiseerd worden in een ui tvoeringsplan. 

Verkeers- en vervoerplannen voor de lange termi jn zijn in het recente ver-
leden door een aantal steden opgesteld. Deze plannen ver loren, zoals reeds 
gezegd, veel aan betekenis toen er in de eind-60-er jaren een ombu ig ing van 
het beleid plaatsvond en de gemeentebesturen niet of minder geneigd wa-
ren tot ui tbreiding van de infrastructuur voor het autoverkeer in hun stad. 
Het gemeentebestuur van een stad of het bestuursorgaan van een stadsge-
west waarvan de stedebouwkundige structuur aan verander ing, vernieu-
w ing en ui tbreiding onderhevig is, kan echter geen beleid voeren zonder een 
visie op de ontwikkel ing van het verkeers- en vervoerstelsel op de lange ter-
mi jn . Geconstateerd kan dan ook worden dat in sommige steden en stadsge-
westen (weer) aan een dergeli jk beleidsplan voor de lange termi jn gewerkt 
wordt , soms als deel van een stedelijk structuurplan. 

9.2. Voor een toekomst ige structurering van de verkeers- en vervoerplan-
ning op gemeentel i jk niveau lijken in hoofdzaak twee planf iguren in aanmer-
king te komen: 

- voor de lange termi jn een verkeers- en vervoerplan (c.q. deel van stede-
lijk structuurplan), waar in voor de planperiode een voorui tbl ik word t gege-
ven op de verkeers- en vervoerontwikkel ing in samenhang met de ruimte-
lijke planning en waar in een toekomstvisie wordt gegeven op de daarvoor 
vermoedel i jk benodigde weg- en rai l infrastructuur en parkeervoorzienin-
gen; 

- voor een periode van 5 a 8 jaar, het verkeerscirculatieplan annex par-
keerplan, waarin voor de planperiode wordt aangegeven de ontwikkel ing 
van de inrichting en regulering van de voorzieningen voor het wegverkeer, 
het openbaar vervoer en het langzaam verkeer. 

Voorts zou als programma van ui tvoering van het verkeers- en vervoer-
plan en het verkeerscirculatieplan kunnen dienen een voortschr i jdend vijf ja-
rig ui tvoeringsplan. 

In overleg met provincies en gemeenten moet worden bezien welke in-
houd aan de plannen moet worden gegeven, welke status en rechtskracht zij 
zouden moeten kri jgen en het proces van beslu i tvorming en goedkeuring 
dat zij zouden moeten door lopen. Met betrekking tot het verkeerscirculatie-
plan is hiervoor zowel van gemeentel i jke zijde door de VNG als van rijkszijde 
al het nodige voorwerk verricht. 

Voorts zouden richtl i jnen moeten worden opgesteld met betrekking tot de 
wensel i jkheid en de noodzaak van verkeers- en vervoerplanning door de ge-
meenten in het algemeen en de daarbij toe te passen planf iguren in het bi j-
zonder afhankelijk van omvang en mate van verstedel i jk ing. 

9.3. Een bijzondere plaats moet in de verkeers- en vervoerplanning worden 
toegekend aan de stadsgewesten, in de omschr i jv ing van de Verstedelij-
kingsnota: een gespreid samenstel van een of meer grote centra (steden of 
agglomeraties) met omr ingende kleine kernen, die door hun vele onderl inge 
relaties een funct ioneel geheel vormen. Nader word t bezien welk bestuurs-
orgaan in de toekomst belast zal moeten zijn met de zorg voor het verkeer en 
vervoer (inclusief het opstellen van verkeers- en vervoerplannen) in stadsge-
westen. Dit hangt nauw samen met de voorgenomen reorganisatie van het 
binnenlands bestuur en de daarmee verband houdende wi jz iging van de 
Wet Gemeenschappeli jke Regelingen. 
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Daarbij word t tevens bezien in hoeverre voor grote stadsgewestel i jke ge-
bieden als Amsterdam, Ri jnmond en 's-Gravenhage een bijzondere regel ing 
moet worden getroffen. 

9.4. Onderzocht zal moeten worden of, evenals dit met de gemeentel i jke 
ruimtel i jke plannen gebeurt, ook de gemeentel i jke en eventueel stadsge-
westeli jke verkeers- en vervoerplannen en verkeerscirculat ieplannen ter 
goedkeuring moeten worden voorgelegd aan de provincie en welke toet-
singscriteria daarbij zullen gelden. In de hiervoor geschetste planningsstruc-
tuur zou het passen dat de provincie de plannen toetst aan het provinciaal 
verkeers- en vervoerplan en aan de beleidsli jnen van het Rijk. 

10. ONTWIKKELINGEN IN HET PROCES VAN BELEIDS- EN PLAN-
AFSTEMMING 

10.1. Algemeen 

Om plannen en projecten te kunnen realiseren is een proces van overleg 
en beslu i tvorming nodig waarbi j meestal verscheidene overheidsniveaus 
zijn betrokken en binnen elke overheid veelal diverse diensten of overheids-
organen. Dit proces ver loopt via procedures, die ten dele wettel i jk zijn voor-
geschreven (Wet Uitker ingen Wegen, Wet Autovervoer Personen, Wet op de 
Ruimteli jke Ordening), ten dele bij overeenkomst zijn vastgesteld (b i jvoor-
beeld in verband met afdekking van gemeentel i jke openbaar-vervoerte-
korten) of bij beschikking zijn geregeld (bij voorbeeld r i jksbi jdrageregel ingen) 
of zonder formele grondslag toepassing vinden (bij voorbeeld tracévast-
stel l ingsprocedure). 

In het navolgende word t op deze procedures van beleids- en planafstenrv 
ming nader ingegaan. Eerst word t in kort bestek het proces van realisering 
van het verkeers- en vervoerbeleid beschreven, zoals dit is uiteengezet in het 
Beleidsvoornemen. Overigens wordt in paragraaf 2 vooral sti lgestaan bij het 
infrastructuurelement in het Structuurschema en de verticale coördinat ie. 
Dit gebeurt, omdat in het bestuurl i jk overleg en inspraak daar juist de aan-
dacht op gevestigd is. Vervolgens worden enkele commentaren hierop be-
handeld, waarbi j opn ieuw aandacht wordt geschonken aan de infrastruc-
tuur. Ten slotte worden enkele perspectieven gegeven over toekomst ige 
ontwikkel ingen. 

10.2. Het proces van realisering van het nationale verkeers- en vervoer-
beleid zoals beschreven in het Beleidsvoornemen 

10.2.1. Een goede coördinatie tussen het Ri jken debetrokken lagere over-
heden zowel van de voorbereid ing van streek-, structuur- en bestemmings-
plannen en andere provinciale en gemeentel i jke plannen ter zake van ver-
keer en vervoer als van de voorbereid ing van de vaststel l ing door de Minis-
ter van Verkeer en Waterstaat van plannen, regelingen en projecten van nati-
onaal belang, is noodzakelijk voor de beslu i tvorming op alle niveaus. 

10.2.2. a. Van het provinciale bestuur, dat zich t i jdens het bestuurl i jk over leg 
akkoord verklaart met het ontwerp-structuurschema zoals dat in de ontwerp-
planologische kernbeslissing (hoofdstuk 5 van het Beleidsvoornemen) zijn 
neerslag heeft gevonden, word t verwacht dat het zich bereid verklaart o m de 
in het Structuurschema in het gebied van de desbetreffende provincie voor 
fase 1 opgenomen verbindingen in de ruimtel i jke plannen in te passen, voor 
zover dit nog niet is geschied, en daartoe de bestaande ruimteli jke plannen 
zo nodig t i jdig aan te passen. Deze inpassing zal in ieder geval betrekking 
hebben op de volgens het Structuurschema bestaande of te verbreden wegen 
en spoorl i jnen en op de nieuwe verbindingen, waarvan het tracé is vastge-
steld of de situatie zodanig is, dat het tracé vastligt. 
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Het is denkbaar dat t i jdens vorenbedoeld overleg een provinciaal bestuur 
wel iswaar op zich geen overwegende bezwaren heeft tegen een verb ind ing 
waarvan volgens het Structuurschema het tracé nog niet vastl igt of in her-
overweging is, maar desondanks niet akkoord kan gaan, omdat over de 
ruimtel i jke consequenties van de verb ind ing in dat stadium van rijkszijde 
nog onvo ldoende duidel i jkheid kan worden geboden. Een andere mogel i jk-
heid is dat het provinciaal bestuur vanwege die onvoldoende duidel i jkheid 
een voorbehoud verbindt aan de ins temming. In beide gevallen van onvol -
doende duidel i jkheid zal inpassing in de ruimtel i jke plannen eerst plaats 
kunnen v inden, wanneer de afweging in streekplankader aan de hand van 
onder meer Ri jkswegenplan, Meerjarenplan Personenvervoer en/of tracéno-
ta daartoe leidt. Door middel van het geven van bestemmingen die de uit-
voer ing van het project niet onmogel i jk maken zal echter wel de noodzakeli j-
ke ruimtel i jke reservering moeten plaatsvinden. 

b. Van de provinciale besturen word t voorts verwacht, dat zij door het op-
nemen van bestemmingen in ruimtel i jke plannen er in elk geval voor zorgen, 
dat de aanleg van verbindingen uit fase 2 van het Structuurschema fysiek 
niet onmogel i jk word t gemaakt. Wanneer het tracé is vastgesteld is een 
meer adequate reservering mogel i jk, en in het algemeen ook wenseli jk. Als 
dit nog niet het geval is en indien sprake is van verschi l lende mogel i jke re-
server ingen, bestaat er bereidheid tot nader overleg over de inperking van 
het aantal al ternatieven. In verband met de onzekerheid over de ui tvoer ing 
van de in fase 2 gedachte verbindingen ligt het voor de hand dat aanpassing 
hieraan van bestaande streek-, structuur- en bestemmingsplannen op dit 
moment over het algemeen nog niet oppor tuun is. Het kan echter in bepaal-
de geval len noodzakeli jk zijn t i jd ig wi jz ig ingen aan te brengen o m te voorko-
men dat de ui tvoer ing van werken later onmogel i jk wordt . 

10.2.3. Voorts word t van de provinciale besturen verwacht dat zij, ingeval zij 
bepaalde verb indingen uit het Structuurschema in een concept-streekplan 
niet wi l len honoreren, de argumentat ie ter zake in de toel icht ing op het con-
cept-streekplan opnemen. Het gaat daarbij met name om verb indingen 
waarmee het provinciaal bestuur in het bestuurl i jk overleg niet akkoord is 
gegaan of een voorbehoud heeft gemaakt met betrekking tot de ruimtel i jke 
consequenties. 

10.2.4. In alle gevallen kan de tweede ondergetekende, daartoe u i tgenodigd 
door de eerste ondergetekende, het betrokken provinciaal bestuur voor de 
vaststel l ing van het streekplan verzoeken een voorziening uit het Structuur-
schema in de afweging te betrekken respectievelijk het hierin opgenomen 
geïntegreerde verkeers- en vervoerbeleid in de ruimtel i jke plannen te vo l -
gen. Bij de belangenafweging in streekplankader kan een provinciaal be-
stuur bij zijn conclusie bl i jven dat de verbreding of aanleg van een verb in-
d ing vermeld in het Structuurschema ongewenst is. Indien de ondergete-
kenden evenwel van mening zijn dat het nationaal belang dient te prevale-
ren is er grond voor de tweede ondergetekende om voor zover nodig ter za-
ke een procedure in gang te zetten om te komen tot een aanwijzing overeen-
komst ig artikel 38 van de Wet op de Ruimteli jke Ordening. 

10.2.5. Indien de ondergetekenden, gelet op de inmiddels binnen de sector 
ontwikkelde inzichten, met de conclusie van de provincie kunnen instem-
men dat handhaving van een voorgenomen verbinding niet gewenst of 
noodzakelijk is, dan zal hiermee bij de herziening van het Structuurschema 
rekening worden gehouden. 

10.2.6. Ter aanvul l ing van het hier gegeven beeld van de rol van de prov in-
cie in het realiseringsproces van de ri jksinfrastructuur merkt de Regering op 
dat ook 

- de goedkeur ing van bestemmingsplannen, 
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- de opstel l ing van secundaire en tert iaire wegenplannen, 
een rol spelen bij het proces van realisering van het nationale verkeers- en 
vervoerbeleid. De directe betrokkenheid van de provincies op dit momen t bij 
het openbaar-personen vervoer is beperkt tot inspraak bij de vergunning pro-
cedures voor het interlokale openbaar vervoer met autobussen. 

10.2.7. Voo rde gemeentebesturen zal het Structuurschema en het daarop 
in streekplan en middel lange - termi jnplan van de sector (op dit moment het 
Rijkswegenplan) gegeven vervolg bij de eigen p lanvorming tot r ichtsnoer 
kunnen dienen. Zoals gezegd moet een goede coördinatie van de voorberei -
ding van rijks- en gemeentel i jke p lanvorming bi jdragen tot een goed proces 
van beslu i tvorming. In het kader van het goedkeuringsbeleid van de prov in-
cie kan deze op de coördinat ie en integratie van de p lanvorming toezien. Bij 
de behandeling van de bestemmingsplannen in de Provinciale Planologische 
Commissie (PPC) is voorts het Ministerie van Verkeer en Waterstaat via zijn 
vertegenwoordigers rechtstreeks betrokken. Zij kunnen zo nodig formeel 
tegen een ruimtel i jk plan bezwaar aantekenen en in beroep gaan. Omgekeerd 
kunnen de lagere overheden invloed uitoefenen in de voorbereid ing van 
plannen en projecten van het Rijk. (Het Structuurschema en het Rijkswegen-
plan gaan voorover leg respectievelijk om advies naar de provincies en het 
ligt in de rede dat deze daarbi j de PPC inschakelen.) 

10.2.8. Naast de hierboven beschreven relaties verband houdende met de 
realisering van de r i jksinfrastructuur hebben de negen gemeenten met een 
eigen openbaar-vervoerbedri j f en de z.g. subsidiërende gemeenten die niet 
over een openbaar-vervoerbedri j f beschikken, nog speciale relaties met het • 
Rijk. De negen gemeenten hebben zich verenigd in het Beleidsorgaan Open-
baar Vervoer, het BOV. Met het BOV en de negen gemeenten afzonderli jk 
wordt regelmatig overleg gevoerd over zowel de ui twerking van de voor-
waarden voor afdekking van de exploitat ietekorten als over de toepassing 
van de procedure waar in deze regeling voorziet. Ook word t van rijkszijde 

een oordeel gegeven over de exploi tat iebegrot ing van de negen gemeente-
lijke vervoerbedr i jven. 

Verder word t met ver tegenwoordigers van het BOV overlegd om te ko-
men tot een normeringssysteem van het voorzieningenniveau van het open-
baar vervoer in en om de steden. Ook over de door de negen op te stellen 
vcp's en de richtl i jnen ter zake v indt overleg plaats. Met de z.g. subsidiëren-
de gemeenten vindt overleg plaats over de op te stellen regeling ter afdek-
king van de tekorten op het lokale vervoer in die gemeenten. Kleinere ge-
meenten die het lokale openbaar vervoer uitbesteden zullen overigens niet 
alle een vcp behoeven op te stellen. 

In dit kader verdient ook een vermeld ing de r i jksbi jdrageregel ing voor 
voorzieningen ten behoeve van het wegverkeer en openbaar vervoer in en 
om de steden. Een betere afstemming van deze bi jdrageregel ing op de ste-
delijke verkeers- en vervoerproblematiek word t beoogd. Ook daarover v indt 
overleg plaats. Bovendien is advies over deze regeling gevraagd aan de 
Raad voor de Gemeentefinanciên en aan de Coördinatie Commissie Stads-
vern ieuwing. 

Omgekeerd zal de gemeentel i jke beslu i tvorming over die verkeers- en ver-
voervoorzieningen, waarvoor een ri jksbijdrage noodzakelijk is, met meer ze-
kerheid kunnen geschieden indien het Rijk zijn standpunt heeft kunnen be-
palen over het gemeentel i jke verkeers- en vervoerplan c.q. het korte-termijn-
plan van de betrokken gemeente. 

10.2.9. De p lanvorming aan rijkszijde voor wat betreft de hoofdverb ind in-
gen wordt per project afgesloten in de tracévaststellingsprocedure. 

De tracévaststel l ingsprocedure vormt een belangri jke fase in het realise-
ringsproces van een infrastructuurproject. De tracévaststel l ing wordt voor-
bereid en ingeleid met de opstel l ing van een projectnota. Bij de voorberei -
ding van deze nota word t overleg gepleegd met de betrokken provincies en 
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gemeenten en zo nodig met andere departementen. De projectnota die de 
argumenten geeft voor de noodzaak van aanleg van de verb ind ing en de 
voor- en nadelen beschrijft van de overwogen tracés word t door de Minister 
o m advies gezonden naar de Raad van de Waterstaat. De bevolking en be-
langhebbende bestuursorganen kunnen bezwaren indienen en worden des-
gewenst door de Raad van de Waterstaat gehoord. De Raad van de Water-
staat brengt advies uit. De Minister van Verkeer en Waterstaat neemt een be-
slissing en deelt deze mee aan de Kamers van de Staten-Generaal. De uitein-
deli jke u i tvoer ing v indt dan plaats nadat gelden daarvoor zijn gereserveerd 
in de begrot ing en die begrot ing is aanvaard door de Staten-Generaal. De 
tracévaststel l ingsprocedure is meer ui tvoer ig weergegeven op blz. 80 van 
het Bele idsvoornemen. 

Van de provincies word t na de vaststel l ing van het tracé door de Minister 
van Verkeer en Waterstaat verwacht dat zij dit opnemen in het streekplan, 
voor zover dit nog niet is gebeurd. Van de betrokken gemeentebesturen 
wo rd t verwacht dat zij de verb ind ing opnemen in hun bestemmingsplannen. 
De hierboven beschreven tracévaststel l ingsprocedure word t toegepast voor 
r i jkswegen. Voor bepaalde spoorwegprojecten word t een soortgel i jke pro-
cedure gevo lgd, waarbi j advies word t gegeven door de daartoe aangepaste 
Commissie van Overleg voor de Wegen van de Raad van de Waterstaat. 

10.2.10. Indien zich na de vaststel l ing van het tracé toch nog een confl ict 
voordoet tussen het bestemmingsplan en het tracé, dan zal indien het tracé 
wel in overeenstemming is met het streekplan langs de gangbare weg van 
de Wet op de Ruimteli jke Ordening (aanwijzing van GS) het bestemmings-
plan in overeenstemming worden gebracht met het streekplan. In de laatste 
fase van de procedure, wanneer er sprake is van concrete projecten zal de 
relatie zich met name toespitsen op het bestemmingsplan gezien het schaal-
niveau. 

10.2.11. In het proces van voorbere id ing rond de infrastructuurelementen in 
het Structuurschema worden dwarsverbanden gelegd tussen de sectorl i jn 
en de facetl i jn om te bevorderen dat voor algemeen noodzakeli jk en urgent 
geachte verb indingen de vaststel l ingsprocedures in sector- en facetl i jn zo-
veel mogel i jk parallel lopen. De PPC speelt in dat proces van beleidsafstenv 
ming uiteraard een belangri jke rol . Als door de provincie of gemeenten plan-
nen ontwikkeld worden die be lemmerend zouden kunnen werken op de aan-
leg van een verbinding uit het Structuurschema dan kan door overleg in de 
PPC getracht worden een oplossing te v inden. Leidt dit overleg niet tot over-
eenstemming dan kan de tweede ondergetekende ook in dat geval ten aan-
zien van de provincie van zijn aanwi jz ingsbevoegdheid gebruik maken; ten 
aanzien van de gemeente kan de provincie dat doen. Overigens zullen se-
cundaire wegenplannen moeten aansluiten op het Ri jkswegenplan. Door 
middel van de goedkeuring door de Kroon word t hierop van r i jkswege toe-
gezien. 

10.2.12. Ook in de Rijksplanologische Commissie (RPC) word t een verband 
gelegd tussen sectorl i jn en facetl i jn. De praktijk heeft zich ontwikkeld dat de 
RPC behalve over het Structuurschema Verkeer en Vervoer ook advies uit-
brengt over het Ri jkswegenplan. Voorts is de RPC nauw betrokken bij het 
streekplan. 

Na vaststel l ing van het streekplan door het provinciaal bestuur brengt de 
RPC over het streekplan advies uit aan de Minister van Volkshuisvest ing en 
Ruimtel i jke Ordening. Verder is het zo, dat indien door diensten die onder 
verschi l lende ministeries ressorteren plannen ontwikkeld zouden worden , 
die be lemmerend zouden kunnen werken op de aanleg van een verbinding 
ingevolge het Structuurschema, door overleg in de RPC getracht kan wor-
den een oplossing te v inden. Voorts kunnen bepaalde plannen of maatrege-
len waartegen op grond van het regeringsbeleid inzake de ruimtel i jke orde-
ning bezwaren bestaan in de RPC worden behandeld (art. 26 BRO). 
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10.2.13. Eventuele tegenstr i jdige belangen, die in de PPC reeds gesigna-
leerdzi jn, kunnen in de RPC opn ieuw worden afgewogen. Kan ookde RPC 
niet tot een eenduidig advies komen dan zal de beslissing door de Minister-
raad moeten worden genomen. De Wet op de Ruimteli jke Ordening ver-
schaft het mechanisme van de aanwi jz ingsbevoegdheid waardoor bereikt 
kan worden, dat het Ministerraadbesluit ook mettterdaad zal worden uitge-
voerd. 

10.3. Commentaar over de verticale coördinatie ter zake van de rijks-
infrastructuur 

10.3.1. In het bestuurl i jk overleg is van de zijde van de provincie bezwaar 
gemaakt tegen destel l ing in het Beleidsvoornemen, dat de verb indingen uit 
de fase 1 in de streekplannen zouden moeten worden opgenomen. Opne-
ming in het streekplan vergt ruimtel i jke afweging en de provincie kan in de 
periode dat het Beleidsvoornemen de procedure van de planologische kern-
beslissing door loopt deze ruimtel i jke afweging niet maken. De Regering 
merkt naar aanleiding hiervan op dat nu reeds bij het overleg over het Struc-
tuurschema in de diverse stadia van de procedure een zekere wisselwerk ing 
plaatsvindt tussen de centrale overheid en de lagere overheden. In dat over-
leg kan het provinciaal bestuur - want dat werkt het Structuurschema aller-
eerst uit in het streekplan - het verkeers- en vervoerbeleid, zoals neerge-
legd in het Structuurschema ter discussie stellen, alsmede de mate van 
hardheid waarmee het beleid in het Structuurschema omschreven is. Pro-
vinciale bestuurderen bli jken met name geïnteresseerd in de ri jksinfrastruc-
tuure lementen in dat beleid, zoals valt af te leiden uit het over het Beleids-
voornemen gevoerde bestuurl i jk over leg. Het gaat daarbij in de praktijk vr i j -
wel steeds om verbindingen welke bij het provinciaal bestuur en zelfs in de 
betrokken streek reeds voldoende bekend zijn. Anders dan sommige andere 
infrastructuurprojecten zijn weg- en railprojecten - zeker die van de eerste 
fase - van het Structuurschema in het verleden al vaak afgewogen in streek-
plannen. Veelal zijn deze verbindingen reeds in het streekplan aangegeven 
ook als het tracé nog niet is vastgesteld. In andere gevallen heeft de provin-
cie reeds eerder een negatief standpunt bepaald. Op grond hiervan word t 
verwacht dat een globale afweging op de ruimtel i jke consequenties heeft 
plaatsgevonden zodat de eerste ondergetekende een duidel i jke opstel l ing 
van het provinciaal bestuur ten aanzien van de ruimtel i jke inpassing van de 
desbetreffende verbindingen mag verwachten in het bestuurl i jk over leg. Dit 
houdt dus in dat in de meeste gevallen niet gewacht behoeft te worden op 
de vaststel l ing of herziening van een streekplan. Uiteraard bli jft het mogel i jk 
dat de provincie bij de verdere procedure voor de inpassing van deze verbin-
dingen op zulke grote weerstanden stuit dat zij moet besluiten de Minister te 
berichten dat zij niet kan meewerken aan de planologische inpassing. 

Voor de in het Beleidsvoornemen aangegeven verbreding van bestaande 
verb indingen (verbredingen die aanzienlijke ruimtel i jke consequenties heb-
ben) geldt uiteraard hetzelfde. In verband met de nagestreefde bundel ing 
van infrastructuur zal overigens een dergeli jke verbreding in het algemeen 
en indien mogel i jk de voorkeur hebben boven de aanleg van nieuwe verbin-
d ingen. 

10.3.2. Verder wordt erop gewezen dat ook het Beleidsvoornemen alleen 
verbindingen aangeeft en zelf geen tracés vaststelt. Eerder vastgestelde 
tracés worden gehandhaafd tenzij in het Structuurschema vermeld is dat het 
tracé in heroverweging is. Eventuele heroverweging van een vastgesteld 
tracé zal dan ook niet plaatsvinden in het kader van het Structuurschema. 
Mocht een provinciebestuur van mening zijn, dat een vastgesteld tracé her-
overweging verdient dan is het bestuurl i jk overleg over dat Structuursche-
ma een geschikt moment om die mening naar voren te brengen. 
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10.3.3. In het bestuurl i jk overleg is er door de Vereniging van Nederlandse 
Gemeenten op aangedrongen om een andere aanduid ing te geven van de 
bestuurl i jke hardheid van de opgenomen verb ind ingen. Men beveelt hier-
voor aan de indel ing die is gebruikt in de Verstedel i jkingsnota voor de te ne-
men besl issingen: essentieel, variabel of indicatief. De Raad van Advies 
voor de Ruimteli jke Ordening beveelt een indel ing in drieën aan: verbindin-
gen die in het streekplan moeten worden opgenomen, die in streekplanka-
der moeten worden afgewogen en die fysiek niet onmogel i jk mogen worden 
gemaakt. De Regering meent dat in het huidige Structuurschema met een in-
del ing in twee fasen zou moeten worden volstaan met een nadere bepaling 
van de bestuurl i jke hardheid in het overzicht van verb indingen in de pkb en 
wel in de vermeld ing van de stand van zaken van de tracévaststel l ing. 

10.3.4. Gevraagd is voorts om duideli jker aan te geven wat bedoeld is met 
«een zodanige bestemming dat ui tvoering van het project later niet onmo-
gelijk word t» , «fysiek niet onmogel i jk maken» en dergeli jke aanduid ingen. 
Hiermee is bedoeld aan te geven dat voorkomen moet worden dat door be-
paalde bestemmingen feiteli jk het opwerpen van fysieke barrières word t 
toegelaten, die slechts tegen zeer hoge kosten of zelfs onmogel i jk door een 
weg- of rai lverbinding kunnen worden genomen. Wanneer dat naar de me-
ning van het Rijk duidel i jk aantoonbaar zou dreigen dan kan het Rijk bezwaar 
maken tegen een (ontwerp)bestemmingsplan. Een verdere ui twerking van 
deze eis is niet mogel i jk, omdat de concretisering van vele feiteli jke omstan-
digheden afhangt. Ui twerking moet per geval bij de opstel l ing van ruimte-
lijke ordeningsplannen in goed overleg geschieden. 

10.4. Toekomstige ontwikkelingen in de beleids- en planafstemming 

10.4.1. Met de invoer ing van de in hoofdl i jnen in de vor ige paragrafen ge-
schetste toekomst ige planstructuur op rijks-, provinciaal en gemeentel i jk ni-
veau zal een goed geordend proces van verkeers- en vervoerplanning op al-
le bestuursniveaus kunnen ontstaan, met duidel i jke overleg-, p lanvormings-
en beslu i tvormingsprocedures. Het realiseringsproces van de nationale in-
frastructuur zal met minder voorbehoud van de kant van de lagere overhe-
den kunnen ver lopen, omdat het Structuurschema en het middellange-ter-
mi jnplan van de r i jksoverheid mede kan worden voorbereid aan de hand 
van de verkeers- en vervoerplannen en middel lange-termi jnplannen van de 
lagere overheden. 

10.4.2. Het provinciale en gemeentel i jke verkeers- en vervoerbeleid dient 
zijn eigen karakter te hebben en plaats te v inden binnen zeer ru ime wettel i j -
ke grenzen. Vormen van toezicht dienen hier dan ook op aan te sluiten. Met 
name het provinciale niveau, op ruimteli jk terrein reeds nu in zekere zin inte-
gratieniveau van ri jksbeleid en gemeentel i jk beleid, zal ook in deze sector 
belangri jke bevoegdheden dienen te kri jgen. Er zullen in het sectorale én het 
ruimtel i jke spoor overlegsituaties moeten worden gecreëerd, waarbi j tevens 
zal moeten worden gezorgd voor een synchronisatie van beslissingen in bei-
de sporen. Ook zullen adviescolleges moeten worden ingeschakeld. Als sluit-
stuk van de diverse middelen van verticale coördinat ie, naast bestuurli jk en 
ambtel i jk over leg, synchronisat ie van procedures, adviezen van ambtel i jke 
en bestuurli jke adviescolleges, kunnen diverse vormen van toezicht worden 
genoemd en we l : goedkeur ing, verniet ig ing, r icht l i jnen, aanwijz ingen, ver-
klaringen van geen bezwaar en het in de plaats t reden. In de sector verkeer en 
vervoer zijn de verschi l lende vormen van toezicht nauweli jks systematisch 
vanuit de visie van het geïntegreerde verkeers- en vervoerbeleid geregeld. 
Wel zijn in de subsector wegen en in de subsector openbaar vervoer in de 
diverse wettel i jke regelingen vanuit de subsectorale visie diverse vormen 
van toezicht opgenomen. 

Bezien zal worden hoe de diverse middelen van verticale coördinat ie in-
clusief de diverse vormen van toezicht een regeling moeten vinden in een 
geïntegreerd wettel i jk planningskader. 
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10.4.3. Zolang de op te stellen nieuwe planningsstructuur niet operationeel 
is, zal met het bestaande instrumentarium een zo goed mogelijk verticaal ge-
coördineerd beleid moeten worden gevoerd. Mochten tussentijds wijzigin-
gen van diverse subsectorale wetten en regelingen noodzakelijk en gewenst 
zijn, dan zal daarbij zoveel mogelijk worden aangesloten bij de gedachten 
omtrent de wenselijke planstructuur en het daarmee te voeren geïntegreerd 
verkeers- en vervoerbeleid. 

11. ONTWIKKELINGEN IN DE FINANCIËLE VERHOUDINGEN 

Zoals in de probleemstelling al is uiteengezet worden er naast algemene 
uitkeringen (provinciefonds en gemeentefonds en doeluitkeringen aan de 
provincie voor aanleg en onderhoud van planwegen op grond van de WUW) 
ook rijksbijdragen gegeven in investeringen voor verkeers- en vervoervoor-
zieningen in en om de steden en worden de tekorten afgedekt van het open-
baar vervoer. Aan de toekenning van laatstgenoemde twee soorten bijdra-
gen gaat een goedkeuring van de desbetreffende infrastructuurprojecten, 
respectievelijk van de bedrijfsbegrotingen en plannen van de vervoerbedrij-
ven vooraf. Dit houdt in een bemoeienis in zeker detail die de gemeenten als 
een gevaar beschouwen voor de gemeentelijke autonomie. Ook in het be-
stuurlijk overleg is hiervoor weer aandacht gevraagd. 

Een tweede aspect in de financiële verhoudingen is dat door de provincies 
in het bestuurlijk overleg en door de Raad van Advies voor de Ruimtelijke 
Ordening de overdracht wordt bepleit van rijksbevoegdheden met betrek-
king tot het openbaar vervoer naar de provincie. Wil deze overdracht van be-
voegdheden inhoud verkrijgen, dan moet hieraan ook zeggenschap over de 
besteding van openbare middelen binnen door het Rijk op te stellen grenzen 
en voorwaarden worden verbonden. 

De Regering is van oordeel dat voor andere financiële verhoudingen, die 
een grotere beleidsruimte voor provincies (ten aanzien van het openbaar 
vervoer) en voor de gemeenten zullen inhouden, de basis zal moeten wor-
den gelegd in een vast te stellen structuur van de verkeers- en vervoerplan-
ning, zoals in de voorgaande paragrafen aangeduid. Voorwaarde daarvoor 
is, dat zodanige normen en procedures worden ontwikkeld voor gedecentra-
liseerde uitvoering van het beleid, dat de centrale overheid in staat is haar 
verantwoordelijkheden te blijven dragen. Afhankelijk van het uiteindelijk re-
sultaat van de nader in te vullen structuur zal worden gezocht naar een pas-
sende financieringsvorm. Het financieel statuut is immers geen op zich zelf 
staande zaak doch dit wordt sterk mede bepaald door het bestuurlijke juri-
dische kader. Naarmate in het planningsgebied meer is geregeld en normen 
en criteria zijn ontwikkeld zal gedetailleerde financiële bemoeiing van het 
Rijk minder kunnen worden. De Regering is overigens van oordeel dat de 
overgang naar het nieuwe financieel statuut alleen een verdeling van reeds 
voor het verkeer en vervoer uitgetrokken middelen kan betreffen en derhal-
ve budgettair neutraal zal geschieden. 

Voorshands kan worden gesteld dat de Regering ernaar streeft tussen het 
Rijk, de provincie en de gemeente, voor wegen en fietspaden en het open-
baar vervoer een zoveel mogelijk gelijksoortige regeling tot stand te bren-
gen. De Regering denkt daarbij aan het treffen van aparte regelingen ener-
zijds voor de investeringen in nieuwe infrastructuur en anderzijds voor de 
uitgaven voor exploitatie en onderhoud van bestaande dan wel aan te leg-
gen infrastructuur. Voor nader vast te stellen relatief geringe investeringen 
in zowel weg- als railinfrastructuur, dienen op basis van uitvoeringsplannen 
eveneens genormeerde uitkeringen te worden gegeven. 

Voor de grotere investeringen zowel met betrekking tot de wegen als het 
openbaar vervoer zou eveneens een uitkering op basis van uitvoeringsplan-
nen kunnen worden gegeven, waarbij echter projectgewijze toetsing nodig 
is. 

Voor demonstratieprojecten en experimenten is het eveneens noodzake-
lijk om via projectbijdragen te blijven werken. 
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12. ONTWIKKELINGEN IN DE UITVOERING VAN HET BELEID 

12.1. Algemeen 

Bij de behandeling van de planstructuur en de planafstemming zijn reeds 
de fasen in het planningsproces aan de orde gekomen die leiden tot de uit-
voering van infrastructuurprojecten, namelijk het lange-termijnplan, het 
middellange-termijnplan, detracévaststellingsprocedure, de planologische 
inpassing, het voortschrijdende vijfjarige uitvoeringsprogramma en de op-
neming in de jaarbegroting. Van belang voor een goede planningsstructuur is 
verder nog de wijze waarop de bestuurlijke bevoegdheden zijn verdeeld met 
betrekking tot de uitvoering van het openbaar vervoer en het wegbeheer. 
Hieronder wordt inzicht gegeven in de huidige situatie en de wijze waarop 
de Regering overweegt de uitvoering van het beleid in de toekomst in te pas-
sen in de hiervoor beschreven structuur voor de verkeers- en vervoerplan-
ning. 

12.2. Openbaar vervoer 

Uitgaande van een gestructureerd beleidskader ter zake van het openbaar 
vervoer voor Rijk, provincie en gemeenten met voor elke bestuurslaag dui-
delijk afgebakende verantwoordelijkheden, ontstaat per vervoertak het vol-
gende beeld. 

12.2.1. Railvervoer per trein 

Op het door de Nederlandse Spoorwegen geëxploiteerde landelijke railnet 
wordt de dienst uitgeoefend op basis van een door of vanwege de Kroon 
verleende concessie, terwijl dienstregeling en tarieven door de Minister van 
Verkeer en Waterstaat worden goedgekeurd. Deze situatie zal gecontinueerd 
worden in verband met het samenhangende karakter van de exploitatie van 
het railnet en de dikwijls interprovinciale verbindingen. 

12.2.2. Regionale tram-, metro- en busdiensten 

Op dit moment worden de bestuurlijke bevoegdheden met betrekking tot 
het interlokale metro-, tram- en busvervoer uitgeoefend door het Rijk en/of 
de Commissie Vervoervergunningen. Dit openbaar vervoer wordt vrijwel 
geheel verricht door ondernemingen, waarvan de vervoergebieden de pro-
vinciegrenzen overschrijden. 

Door of vanwege de centrale overheid worden aan de ondernemingen ge-
biedsconcessies verleend. Ten einde deze samenhangende vervoergebie-
den te behouden en te bevorderen dat de vervoerdiensten verricht worden 
door ondernemingen van optimale omvang zal ook in de toekomst de be-
voegdheid tot het verlenen van gebiedsconcessies bij de centrale overheid 
moeten blijven. 

Aangezien echter het provinciale niveau het meest geëigend is om zowel 
het rijksbeleid te laten doorwerken naar de lagere bestuursniveaus als om 
een optimale afweging van regionale belangen te verkrijgen, wordt overwo-
gen de verdere invulling van deze concessies (trajecten, haltes, etc.) door de 
betrokken provincies te doen geschieden binnen door het Rijk gestelde nor-
men en richtlijnen. Voorts wordt overwogen de dienstregeling (voorzienin-
genniveau) aan de hand van door het Rijk gegeven richtlijnen door de pro-
vincies te laten goedkeuren. 

Gezien het streven naar een voor het gehele land geharmoniseerd en een-
vormig gestructureerd systeem van tarieven, zal de Minister van Verkeer en 
Waterstaat ook in de toekomst de voor het hierbedoelde vervoer geldende 
tarieven vaststellen. 
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12.2.3. Gemeentelijk openbaar vervoer 

Aangezien de lokale belangen opt imaal op het niveau van de gemeenten 
kunnen worden behart igd en afgewogen, is het gewenst, dat de gemeenten 
hun bevoegdheden ter zake van vergunningver lening en dienstregel ing met 
inachtneming van door de ri jksoverheid gestelde regels met betrekking tot 
het gemeentel i jk openbaar vervoer behouden. Om dezelfde redenen als ter-
zake van de interlokale metro-, t ram- en busverbindingen zal ook terzake van 
het gemeentel i jk openbaar vervoer de Minister van Verkeer en Waterstaat 
de tarieven vaststel len. 

12.3. Wegen 

12.3.1. In het Beleidsvoornemen is op pag.71 het vo lgende toekomstbeeld 
geschetst van hetgeen het Rijk voor ogen staat met betrekking tot de zorg 
v o o r d e wegen. 

De zorg voor de interlokale wegen welke niet tot het Ri jkswegenplan beho-
ren, berust thans bij provincies en gemeenten en in sommige gevallen bij 
het Rijk of bij waterschappen (c.q. wegschappen). Daar in deze laatste geval-
len geen sprake is van belangen voor de behart ig ing waarvan speciaal deze 
l ichamen in aanmerking komen, zal worden onderzocht of in de toekomst al-
leen provincies en gemeenten met deze taak kunnen worden belast. 

Het beleid is er verder op gericht in de toekomst tot de volgende verdel ing 
van taken inzake aanleg, beheer en onderhoud van wegen te geraken. Het 
Rijk zou zich ui tslui tend bezighouden met de zorg voor wegen die deel uit-
maken van het hoofdwegennet . Met ui ts lui t ing van anderen zouden de pro-
vincies worden belast met het onderhoud, het beheer en de aanleg van de 
secundaire en tert iaire wegen. De bestaande uitkeringen voor de secundaire 
en tertiaire wegen zouden dan in de algemene uitkering van de provincies 
kunnen worden opgenomen. De quartaire en overige niet-planwegen zou-
den, met ui tslui t ing van het Rijk en de provincies, kunnen toeval len aan de 
gemeenten en eventueel aan de waterschappen. Een en ander word t nog 
bestudeerd. 

De koppel ing van de uitvoerende taken van Rijk en provincie voor de we-
genzorg aan de respectieve wegenplannen maakt een strakke verdel ing van 
die taken tussen Rijk, provincie en gemeente mogeli jk. Ook voor wa t betreft 
de f inancier ingsregel ing zal hierop moeten worden ingespeeld. 

12.3.2 Een van de moeil i jkste problemen bij een herziening van het stelsel 
van wegbeheer is de vraag hoe bij een dergelijke fundamentele herziening 
de overdracht van wegen geregeld zou moeten worden . Met name de kwes-
tie van de a fkoopsommen speelt hier een belangri jke rol . Ook in het bestuur-
lijk overleg is hierop geattendeerd. In het bestuurl i jk overleg is voorts opge-
merkt dat de argumentat ie ontbreekt om de tert iaire wegen onder beheer 
van de provincie te brengen. Gezien de samenhang met de quartaire wegen 
zouden deze in bepaalde provincies (met name in Friesland) beter door de 
gemeenten kunnen worden beheerd en onderhouden. Er zijn echter ook pro-
vincies (bij voorbeeld Overijssel) waar alle tert iaire wegen door de provincie 
worden beheerd. De Regering merkt hierbi j op, dat alleen reeds uit een oog-
punt van een doelmat ige aanpak van de verkeersonvei l igheid er veel voor is 
te zeggen het beheer van de belangrijke interlokale wegen bij de provincies 
te concentreren, voor zover het Rijk deze taak niet uitoefent. Over al deze 
vraagstukken zal nader overleg moeten worden gevoerd om op den duur tot 
een herstructurering van de wegenzorg te kunnen komen. 

12.3.3. Wat betreft de inrichtingseisen aan wegen te stellen, is uit het oog-
punt van verkeersvei l igheid zoals gezegd gewenst dat de verschil lende ele-
menten van de weg in samenhang met elkaar een voor de weggebruiker 
voorspelbaar, un i form en samenhangend geheel vormen. Voor autosnelwe-
gen bestaan inmiddels door de Rijkswaterstaat ui tgegeven richtl i jnen voor 
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het wegontwerp . Voor de secundaire, tertiaire en quartaire wegen word t in 
samenwerking tussen de provinciale waterstaatsdiensten en de Rijkswater-
staat gewerkt aan r icht l i jnen in de zogenaamde RONA-werkgroep (Richtli j-
nen ontwerp Niet Autosnelwegen). Voor de stedelijke wegen ontbreekt een 
dergeli jke aanpak. Bezien zal worden in welk kader een en ander kan worden 
geëntameerd. 

13. OVERLEG, ADVIES, INSPRAAK 

De Regering kent veel belang toe aan een goed overleg, zowel bij de be-
le idsvoorbereiding als bij de u i tvoer ing. Op welke momenten dit bij de be-
le idsvoorbereiding en -afstemming in het bi jzonder speelt, is in de voor-
gaande hoofdstukken reeds aangegeven. In algemene zin zij hier opgemerkt, 
dat het in het voornemen ligt bij de structurering van de verkeers- en ver-
voerp lanning daarin ook het te voeren overleg te betrekken. 

De Regering beschouwt ook inspraak en advisering als een waardevol ele-
ment in de bele idsvorming en zal hieraan bij de verdere ui twerking van de 
planstructuur mede aandacht schenken. Dat de inspraak in de voorbereid ing 
van de beslu i tvorming een belangri jke plaats inneemt bli jkt ook uit de uitge-
breide inspraakprocedure, waaraan de Regering het onderhavige Structuur-
schema onderwerpt . Inspraak is mogel i jk zowel bij p lanning als bij uitvoe-
r ing, en zal ook een geïntegreerd onderdeel vo rmen van de toekomst ige 
planstructuur. 

De Wet Gemeenschappeli jke Regelingen biedt geen mogel i jkheid tot in-
spraak door reizigers en klantenraden zoals door insprekers is gesuggereerd. 
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DeelC. Het verkeers-en 
vervoerbeleid 

14. METHODIEK VAN BELEIDSVORMING IN HET STRUCTUURSCHEMA 

De Raad van Advies voor de Ruimteli jke Ordening constateert dat het 
Structuurschema de geest ademt van de methode van de beleidsanalyse, 
waarbi j vanuit de ontwikkel ing van een doelstel l ingenanalyse via het opstel-
len van alternatieven tot de keuze van een bepaald programma ter verwe-
zenli jking van de doelstel l ingen word t gekomen. Daarnaast bevat het sche-
ma volgens de Raad van Advies voor de Ruimteli jke Ordening elementen 
van een meer probleemgerichte benadering. De Raad van Advies voor de 
Ruimteli jke Ordening acht de gekozen methodiek wein ig verhelderend en 
over tu igend. 

De Raad van Advies voor de Ruimteli jke Ordening meent dat de gekozen 
opzet blijk geeft van een niet afgesloten discussie over de methodiek van 
structuurschema's. Hij bepleit met een van de insprekers een opzet waarbi j 
de analyse van het aan de orde zijnde maatschappeli jk deelsysteem voorop 
word t gesteld; hierbij zal een verkenning van levende normen en waarden 
niet kunnen worden gemist. Vervolgens moeten na het stellen van prioritei-
ten keuzen worden gedaan. De doelstel l ingen zullen niet als invoergegeven 
van de analyse maar als ui tkomst van de analyse moeten worden gebruikt. 
Overwogen kan worden de in het Structuurschema opgenomen doelstel l in-
gen buiten de pkb te houden omdat deze in die vorm eigenli jk slechts een 
voorfase kunnen zijn van de bele idsformuler ing, waarvoor de pkb primair 
bedoeld is. De doelstel l ingen vertonen overeenkomst met normen en waar-
den van de samenleving die nog niet nader tot onderl inge afweging zijn ge-
bracht. 

De Raad van de Waterstaat is van oordeel dat de vraag wat het meest wen-
selijke planningsysteem is, niet van wezenli jk belang is, mits word t voldaan 
aan de voorwaarde dat men zich in het kader van procesplanning veel moei-
te getroost o m in de verschil lende stadia van de ui twerking en verf i jn ing van 
het beleid terug te koppelen naar het complex van doelstel l ingen. 

De Regering is van oordeel, dat zij een aantal wezenli jke elementen in de 
gedachtenvorming en beslui tvorming met betrekking tot de toekomst ige 
ontwikkel ing van de verkeers- en vervoervoorzieningen - voor zover de rijks-
overheid daarvoor de verantwoordel i jkheid draagt - in het Structuurschema 
duidel i jk heeft gepresenteerd. Genoemd moeten w o r d e n : 

- de hoofddoelstel l ing en richtl i jnen van het beleid waarmee in de be-
le idsvorming rekening word t gehouden en waaraan de verkeers- en ver-
voerplannen moeten worden getoetst; 

- de verkenningen van alternatieve ontwikkel ingen van het verkeers- en 
vervoerstelsel; uitgaande van de huidige situatie en van evaluatie van 
grensalternatieven van het beleid, waaraan indicaties kunnen worden ont-
leend over de situatie die zou ontstaan als de ontwikkel ingen in een bepaal-
de r ichting onder verwaarlozing van andere st imulansen zouden worden ge-
s tuurd; 

- de beleidskeuze gepresenteerd in de hoofdl i jnen van het beleid, die de 
r ichting aangeven waar in naar het oordeel van de Regering de ontwikkel in-
gen zoveel mogel i jk gestuurd moeten worden, zowel door de ri jksoverheid 
als door de lagere overheden; 

- projecties van die toekomstige infrastructuur voor de realisering waar-
van het Rijk de gehele of een grote mate van verantwoordel i jkheid draagt. 
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De hoofddoelstel l ing en r ichtl i jnen spelen een centrale rol bij de beleids-
keuze. In eerste instantie bij de bepal ing van het beleid in hoofd l i jnen, die 
geschiedt nadat een evaluatie van de grensalternatieven heeft plaatsgevon-
den aan de hand van de hoofddoelste l l ing. En in laatste instantie bij de eva-
luatie van alternatieve plannen en projecten, waarbi j hoofddoelstel l ing en 
r ichtl i jnen de basis vo rmen voor de criteria die in het afwegingsproces wor-
den gehanteerd. De Regering meent dan ook dat hoofddoelstel l ing en richt-
l i jnen tot de inhoud van een planologische kernbeslissing behoren. 

De Raad van Advies voor de Ruimteli jke Ordening bepleit voorts een opzet 
waarbi j doelstel l ingen niet als invoergegeven van een beleidsanalyse moe-
ten worden gebruikt, maar waarbi j zij juist uit een analyse van het maat-
schappeli jk deelsysteem moeten voortv loeien. Naar aanleiding daarvan 
word t opgemerkt dat de hoofddoelstel l ing en r ichtl i jnen van het Structuur-
schema inderdaad zijn geformuleerd op grond van een analyse van de maat-
schappeli jke processen in en rond de vervoersector. De hoofddoelste l l ing 
heeft noodzakeli jkerwijze een algemeen en abstract karakter, en de richtl i j -
nen kunnen ten dele met elkaar in stri jd komen. Gezien het lange-termijnka-
rakter van het Structuurschema behoeven en mogen niet alle keuzen reeds 
in dit schema worden gedaan, maar zullen zij volgen in de achtereenvolgen-
de meerjarenplannen en bij beslissingen over afzonderli jke projecten. Bij de 
fo rmuler ing van hoofddoelstel l ing en r ichtl i jnen is er daarom rekening mee 
gehouden dat in de loop van de t i jd aan de verschil lende factoren die een rol 
spelen in het afwegingsproces niet steeds hetzelfde gewicht zal worden toe-
gekend. 

Het ligt in de verwacht ing dat bij een toekomstige herziening van het 
Structuurschema een verbeter ing van de presentatie van de doelstel l ingen-
structuur kan worden bereikt, structuurschema's zijn nameli jk nog een be-
trekkelijk n ieuw instrument, en het ligt voor de hand dat de gevolgde metho-
diek nog voor verbeter ing vatbaar is. 

Aan de voorwaarde van de Raad van de Waterstaat dat veel zorg moet 
worden besteed aan de terugkoppel ing van het beleid naar het complex van 
doelstel l ingen word t in geval van de voorbereid ing van beslissingen over 
concrete projecten zoals de aanleg van wegen of spoorwegen voldaan. Ook 
bij de opstel l ing van korte/middel lange-termi jnplannen, zoals het Meerja-
renplan Personenvervoer, v indt terugkoppel ing naar het complex van doel-
stel l ingen plaats. De relaties zijn daarbij iets minder duideli jk en concreet 
omdat in dat stadium van de planning in mindere mate over gegevens van 
projecten beschikt kan worden. 

De wens is te kennen gegeven om bij de beleidsvoorbereiding mede uit te 
gaan van een evaluatie van voorafgaand beleid. De Regering heeft voor de 
bele idsformuler ing de huidige situatie geëvalueerd (zie «De problematiek 
van het huidige verkeer en vervoer», Bijlage B bladzijde 177 e.v. van het Be-
leidsvoornemen). Het blijkt in de praktijk echter bijzonder moei l i jk o m na te 
gaan in hoeverre bepaalde ontwikkel ingen een gevolg zijn van gevoerd be-
leid, en in hoeverre deze au tonoom zijn. 

15. HOOFDDOELSTELLING EN RICHTLIJNEN 

15.1. Hoofddoelstelling 

De Raad van Advies voor de Ruimteli jke Ordening is van mening dat de 
hoofddoelstel l ing te passief en reagerend van aard is. De hoofdaandachts-
punten die met de hoofddoelstel l ing worden geformuleerd verdienen bo-
vendien volgens de Raad van Advies voor de Ruimteli jke Ordening zodanige 
aanvul l ing dat bijzondere aandacht voor de verplaatsingsmogel i jkheden van 
vervoerarmen en de daarmee samenhangende verminder ing van de nood-
zaak tot autobezit tot ui t ing komt, alsmede aan het streven tot verminder ing 
van de groei van de verplaatsingsafstanden steun word t gegeven vanui t het 
verkeers- en vervoerbeleid in samenhang met een beleid tot ombu ig ing van 
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tendenties in het voertuigkeuzegedrag. De Raad van Advies voor de Ruimte-
lijke Ordening acht de zeggingskracht van de hoofddoelstelling voorts ge-
ring omdat zowel bij een beleid gericht op beperking van de mobiliteit als bij 
een beleid gericht op een zoveel mogelijk tegemoetkomen aan vervoer per 
auto volgens het Structuurschema aan de hoofddoelstelling kan worden vol-
daan. 

De Raad van Advies voor de Ruimtelijke Ordening stelt met een aantal in-
sprekers voor de randvoorwaarde «streven naar beperking van het beslag op 
overheidsmiddelen« uit de hoofddoelstelling te schrappen als zijnde overbo-
dig en omdat de ook door de Regering nagestreefde integrale benadering 
erdoor in het gedrang zou komen. 

De Raad van de Waterstaat is van oordeel dat een abstracte formulering 
van de hoofddoelstelling en een zekere spanning tussen de daaruit afgeleide 
enkelvoudige doelstellingen moet worden geaccepteerd in het systeem van 
strategische procesplanning dat in het Structuurschema is gehanteerd. Wel 
dient duidelijk te worden dat tussentijdse terugkoppeling naar hoofddoel-
stelling en richtlijnen bij de uitwerking van het beleid zal plaatsvinden en dat 
de hoofddoelstellingen en de richtlijnen voortdurend aan de ontwikkelingen 
zullen worden getoetst en zo nodig zullen worden aangepast. 

Ten aanzien van het onderdeel van de hoofddoelstelling «voor zover de 
bijdrage aan het welzijn van de gemeenschap per saldo positief is» merkt de 
Raad van de Waterstaat op 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. De Raad van de Waterstaat vraagt 
zich verder af of het gedeelte in de hoofddoelstelling over het beslag op de 
overheidsmiddelen niet anders dient te worden geformuleerd in de trant van 
«dat in het kader van het algemene overheidsbeleid tot een verantwoord ni-
veau van uitgaven wordt gekomen». De uitwerking van de randvoorwaarde 
«dat de verkeersveiligheid wordt bevorderd» dient volgens de Raad van de 
Waterstaat zijn neerslag te vinden in de pkb. 

In het bestuurlijk overleg is in het algemeen instemming met de hoofd-
doelstelling naar voren gebracht. Vanuit het bestuurlijk overleg is gepleit 
voor het uitdrukkelijk opnemen in de hoofddoelstelling van het recht op ver-
plaatsing, dat wil zeggen recht op zodanige voorzieningen dat aan een rede-
lijke behoefte aan mobiliteit kan worden voldaan. In het bestuurlijk overleg 
is tevens het recht op openbaar vervoer aan de orde geweest. Achterliggen-
de gedachte hierbij is dat iedereen in principe recht heeft op de mogelijkheid 
te voorzien in een redelijke behoefte aan mobiliteit. Gepleit is deze gedachte 
meer tot uitdrukking te brengen. 

Een aantal insprekers acht de hoofddoelstelling te vaag en te abstract ge-
formuleerd. De voorkeur wordt gegeven aan een formulering meer gericht 
op knelpunten en op een sturend beleid met betrekking tot autobezit en au-
togebruik. Uit de hoofddoelstelling zou moeten blijken dat naar een absoluut 
optimum wordt gestreefd in die zin dat het weg- en railnet gezamenlijk 
wordt geoptimaliseerd. Uit de inspraak komt de wens naar voren de hoofd-
doelstelling positiever te formuleren: tegemoet komen aan de verkeersbe-
hoeften van iedereen met behoud van de grootst mogelijke vrije keuze of het 
bevorderen van de verplaatsingsmogelijkheden voor alle bewoners. Ook 
wordt in de inspraak erop gewezen dat de eisen verbonden aan de hoofd-
doelstelling onrealistisch hoog zijn. 

De hoofddoelstelling geeft aan waarop het beleid zal worden gericht. De 
hoofddoelstelling en de richtlijnen tezamen geven de aspecten waaraan de 
beleidskeuze moet worden getoetst. Hoofddoelstelling en richtlijnen laten 
een zekere ruimte waarbinnen de beleidskeuze moet plaatsvinden. In bijlage 
B, Verkenningen, van het Structuurschema wordt betoogd dat hantering van 
hoofddoelstelling en richtlijnen juist leidt tot een beleidskeuze, die het mid-
den houdt tussen drastische beperking van de mobiliteit en onbeperkte toe-
neming daarvan. De stelling van de Raad van Advies voor de Ruimtelijke Or-
dening dat de hoofddoelstelling onvoldoende richtinggevend voor het be-
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leid zou zijn v indt hierin derhalve geen steun, evenmin als de stel l ing van 
een van de insprekers dat de eisen verbonden aan de hoofddoelstel l ing on-
realistisch hoog zijn. 

De voorwaarde tot tussenti jdse terugkoppel ing naar hoofddoelstel l ing en 
r ichtl i jnen die de Raad van de Waterstaat stelt aan het werken met een der-
gelijke doelstel l ingenstructuur word t , zoals in een vor ige paragraaf reeds is 
opgemerkt , vervuld door de wijze waarop de beslu i tvorming word t voorbe-
reid en met effectrapportages word t begeleid. Bij de periodieke herziening 
van het Structuurschema worden de hoofddoelstel l ing en r ichtl i jnen op-
nieuw getoetst aan de ontwikkel ingen en eventuele verander ingen in inzicht 
en worden zij waar nodig aangepast. 

De opmerk ing van de Raad van de Waterstaat dat in een parlementaire de-
mocratie uiteindeli jk de gemeenschap zelf via de gekozen bestuurl i jke orga-
nen bepaalt wat goed is voor haar welzi jn word t onderschreven. De beslis-
singen omtrent het gebruik van het verkeers- en vervoerstelsel worden ech-
ter individueel genomen. Een zekere saldering van posit ieve en negatieve 
aspecten en effecten in de beleidsvoorbereiding kan de beslu i tvorming on-
dersteunen. 

Een punt, dat door de Raad van Advies voor de Ruimtel i jke Ordening in 
het bestuurl i jk overleg en door diverse insprekers word t bepleit, is het op de 
een of andere wijze verzekeren van een min imumniveau aan vervoervoor-
zieningen of anders gezegd het erkennen van een recht op zodanige voorzie-
n ingen, dat aan een redelijke behoefte aan mobi l i tei t kan worden voldaan. 
Dit recht zou voornamel i jk moeten gelden met betrekking tot de openbaar-
vervoervoorzieningen. De Regering meent dat het geen aanbevel ing ver-
dient een recht op een min imaal niveau aan vervoervoorzieningen in een of 
andere vorm in het Structuurschema op te nemen. Onmiddel l i jk rijst dan im-
mers de vraag hoe aan een zodanig recht inhoud moet worden gegeven. De 
Regering meent dat de aanhef van de hoofddoelstel l ing «het tegemoetko-
men aan de vraag naar vervoer van personen en goederen» inhoudt dat 
voor de overheid de vervoerbehoefte het belangrijkste ui tgangspunt is voor 
het verkeers- en vervoerbeleid en dat de wi jze en mate waar in aan deze be-
hoefte word t voldaan een zaak is van nadere afweging. 

De stell ing van de Raad van de Waterstaat dat de randvoorwaarde met be-
trekking tot de verkeersvei l igheid haar weerslag moet v inden in de pkb v indt 
steun in de inhoud van het Beleidsvoornemen. De verkeersveil igheid word t 
daar op een aantal plaatsen genoemd als belangri jk thema in het verkeers-
beleid o.a. in de steden (5.4.2h, 5.4.3) en bij het hoofdwegennet (5.7.2). Ook 
in verschi l lende van de richtl i jnen en in een nieuwe bepaling van de pkb par. 
4.1 krijgt de vei l igheid een duideli jk centrale plaats. In paragraaf 17.6 word t 
erop ingegaan. De verkeersvei l igheid kan overigens meer in de middel lange-
termi jnp lanning tot haar recht komen en met name in de prioriteit die bij 
de planning en ui tvoer ing gegeven word t aan de vei l igheidbevorderende 
voorzieningen en maatregelen. 

In tegenstel l ing tot de Raad van Advies voor de Ruimteli jke Ordening en 
enkele insprekers meent de Regering dat het beslag op de overheidsmidde-
len zo'n belangrijk punt van afweging is in het beleid, dat het in de hoofd-
doelstel l ing niet gemist kan worden. Zij meent dat het streven bij de vo rm-
geving van het beleid mede gericht moet zijn op het beperken van het beslag 
op de overheidsmiddelen en wel tot een niveau dat verantwoord is binnen 
het totale regeringsbeleid. De laatste zinsnede is toegevoegd aan de hoofd-
doelstel l ing. Hiermede is ook gevolg gegeven aan een voorstel van de Raad 
van de Waterstaat terzake. 

Zowel de Raad van Advies voor de Ruimteli jke Ordening als enkele inspre-
kers zouden graag gezien hebben dat de hoofddoelstel l ing meer concreet 
zou aangeven waar het beleid op dient te worden gericht: streven naar ver-
minder ing van de groei van de verplaatsingsafstanden, ombu ig ing van ten-
denties in het voertuigkeuzegedrag, sturend beleid met betrekking tot auto-
bezit en autogebruik. Door anderen word t de opt imal iser ing van weg- en 
railnet gezamenli jk als onderdeel van de doelstel l ingenstructuur voorge-
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steld. Gezien echter de opbouw van het Structuurschema lijken dergeli jke 
beleidsr icht ingen naarmate zij concreter worden meer te passen in de richt-
l i jnen of in de beschri jv ing van de beleidskeuze. In feite komen zij daar in een 
of andere vo rm in het Structuurschema voor. 

De Regering is alles overwegende van oordeel dat de inhoud van de 
hoofddoelstel l ing in essentie verder ongewi jz igd kan bl i jven. De redactie is 
nog op een enkel punt bi jgesteld. 

15.2 Richtlijnen 

De afzonderli jke richtl i jnen ter ui twerking van de hoofddoelstel l ing geven 
aanleiding tot het maken van de volgende opmerk ingen. 

De Raad van Advies voor de Ruimteli jke Ordening twi j fel t aan de mogel i jk-
heid om te komen tot «een redelijke en verantwoorde wijze» om de ver-
keers- en vervoerbehoefte over de vervoerwi jzen te verdelen, wanneer tege-
li jkerti jd word t gestreeft naar een goede bereikbaarheid van gewenste be-
s temmingen zowel met particulier als met openbaar vervoer. 

De Raad van Advies voor de Ruimteli jke Ordening kan niet ins temmen 
met het eenzijdig benadrukken van de rol van parkeerbeleid als middel om 
de capaciteit voor ri jden en parkeren onder l ing in evenwicht te brengen. Bij 
het ver ru imen van capaciteit voor het r i jden zal tevens de aanvaardbaarheid 
van eventueel noodzakelijke addit ionele parkeercapaciteit moeten worden 
overwogen. Slechts wanneer het gaat om beïnvloeding van het gebruik van 
bestaande infrastructuur voor het r i jden, ligt een sterke nadruk op parkeer-
beleid voor de hand. 

De Raad van Advies voor de Ruimteli jke Ordening acht het uit een oog-
punt van systematiek minder juist dat in het schema richtl i jnen zijn opgeno-
men die naar hun aard thuishoren in het verstedeli jkingsbeleid en daarin 
ook inderdaad qua strekking voorkomen. 

De Raad van Advies voor de Ruimteli jke Ordening is van oordeel dat het 
niet juist is wettel i jke verpl icht ingen als r ichtl i jnen op te nemen. 

De Raad van Advies voor de Ruimteli jke Ordening meent dat r ichtl i jn 
5.3.3.e geen beleidsricht ing aangeeft en richtl i jn 5.3.3.f na de r ichtl i jn 5.3.3.C 
en d geen nieuw element toevoegt. Paragraaf 5.3.4 zal dienen te worden 
aangevuld teneinde de agrarische belangen sterker in de bele idsformuler ing 
te betrekken. 

Bij de r ichtl i jnen 5.3.5.C en d is de rentabil i teit van de verkeers- en vervoer-
voorzieningen aan de orde. De Raad van Advies voor de Ruimtel i jke Orde-
ning zou aan het rentabi l i tei tscri terium een brede maatschappeli jke inhoud 
wi l len geven (aangeven van maatschappeli jke kosten en baten). 

De Raad van de Waterstaat heeft de volgende voorstel len geformuleerd 
inzake de r icht l i jnen. 

In r ichtl i jn 5.3.2.a is sprake van afs temmen van de capaciteit van het ver-
keers- en vervoerstelsel op de omvang van de vraag. De Raad van de Water-
staat wi jst erop dat onduidel i jk is wat met de «vraag» word t bedoeld: de ac-
tuele of ook de potentiële vraag. De Raad van de Waterstaat dr ingt erop aan 
dat niet ui ts lui tend naar de actuele vraag word t gekeken maar ook naar de 
sluimerende vraag die door het aanbod van bepaalde voorzieningen kan 
worden opgewekt. 

De richtl i jnen dienen te worden aangevuld met r ichtl i jnen ter bevorder ing 
van de verkeersvei l igheid, ter beperking van de schade aan de landbouw en 
ter bevorder ing van een opt imaal gebruik van die gronden die zijn aangetast 
door de verwezenl i jk ing van infrastructurele werken. 

Tijdens het bestuurl i jk overleg is erop gewezen dat de richtl i jnen onder-
l ing kunnen conf l icteren. Derhalve is de wens naar voren gebracht een pri-
ori tei tsstel l ing bij de richtl i jnen aan te brengen teneinde de duidel i jkheid en 
de hanteerbaarheid van de richtl i jnen te bevorderen. Ook is naar voren ge-
bracht dat in de praktijk veel zal afhangen van de toepassing en het gewicht 
dat daarbij aan de afzonderli jke r ichtl i jnen word t toegedeeld. 

Tweede Kamer, zitt ing 1978-1979,14390, nrs. 10-12 71 



In het bestuurlijk overleg is een vraagteken geplaatst bij de richtlijn inhou-
dend dat de kosten van het gebruik van de openbare middelen binnen het 
verkeers- en vervoerstelsel in principe aan gebruikers in rekening worden 
gebracht. Een dergelijke richtlijn wordt praktisch onhaalbaar en theoretisch 
discutabel geacht. 

Vrij veel insprekers achten de richtlijnen te vaag, te abstract en te complex. 
Veel richtlijnen worden onderling strijdig geacht, waardoor een onderlinge 
prioriteitsstelling node wordt gemist. 

Over de richtlijnen ten behoeve van het tegemoetkomen aan de vervoer-
vraag wordt verschillend gedacht. Enerzijds wordt een evenredige verdeling 
van de behoefte aan vervoer over de vervoerwijzen afgewezen, aangezien 
het openbaar vervoer prioriteit dient te krijgen, anderzijds worden de richtlij-
nen zo geïnterpreteerd dat een goede benutting van de bestaande infra-
structuur noodzakelijk is voordat tot uitbreiding wordt overgegaan. Het be-
grip «vraag» dient te worden verduidelijkt. De visie op de omvang en mate 
van bevrediging van de verplaatsingsbehoefte moet in de pkb worden ver-
meld omdat velen ten onrechte uit overheidsstukken opmaken dat deze zul-
len afnemen. 

In de richtlijnen dient meer aandacht te worden geschonken aan de ver-
keersveiligheid. 

De richtlijnen betreffende de afstemming van het beleid op de totstandko-
ming van een gewenste ruimtelijke structuur worden in hun algemeenheid 
onderschreven. Een nadere uitwerking ervan in het Structuurschema wordt 
bepleit. In verband met de integrale benadering van het verkeersbeleid 
wordt het belang beklemtoond van de richtlijnen voor het beperken van de 
verplaatsingsbehoefte door adequate afstemming en integratie van wonen, 
werken en voorzieningen. Een inspreker acht voor de mobiliteitsomvang het 
inkomen van grotere betekenis dan het ruimtelijk beleid. 

Ten aanzien van de richtlijnen ten behoeve van een goed leef- en natuur-
lijk milieu wordt bepleit meer rekening te houden met milieu, natuur en 
landbouw en niet meer (snel)wegen aan te leggen dan strikt noodzakelijk om 
de schade aan milieu, natuur en landbouw te beperken. Tevens wordt ge-
pleit voor prioriteit voor het verminderen van geluidhinder. 

Met betrekking tot de richtlijnen ten behoeve van een gewenste sociaal-
economische ontwikkeling wordt door insprekers gepleit voor opwaarde-
ring van de economische belangen en voor afstemming op het regionaal so-
ciaal-economisch beleid. 

Volgens een aantal insprekers wordt niet voldoende aandacht geschonken 
aan de energieproblematiek. In dit verband wordt gewezen op het belang 
van een goed openbaar vervoersysteem. 

Enige insprekers staan sceptisch tegenover de richtlijn dat de kosten van 
verkeers- en vervoervoorzieningen in principe aan de gebruikers in rekening 
moeten worden gebracht. Een andere inspreker ondersteunt de richtlijn. 

Ten aanzien van de richtlijnen ten behoeve van een gewenste sociaal-cul-
turele ontwikkeling wordt aandacht gevraagd voor de vervoerarmen. Te-
vens wordt geattendeerd op het onvermeld laten van het recreatieverkeer. 

Ter toelichting op de richtlijnen, die in de samenvatting, planologische 
kernbeslissing vooraan in deze nota zijn opgenomen, diene het volgende. 
De toelichting wordt beperkt tot de richtlijnen, die in de commentaren de 
aandacht hebben gekregen of die om andere redenen herzien zijn. Tussen 
haakjes zijn de volgnummers vermeld waaronder de richtlijnen in het Be-
leidsvoornemen voorkwamen. 

Bij de presentatie van de richtlijnen in het Beleidsvoornemen is erop ge-
wezen dat de richtlijnen onderling kunnen conflicteren en dat het bij belang-
rijke projecten noodzakelijk is aan de hand van een inventarisatie en zo mo-
gelijk een kwantificering van in een bepaald geval in het geding zijnde belan-
gen en effecten en een daarop volgend afwegingsproces tot concrete be-
leidsbeslissingen te komen. Daarbij zal inderdaad veel afhangen van het ge-
wicht dat in het afwegingsproces aan de diverse criteria wordt gegeven. Het 
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leek de Regering niet gewenst in dit Structuurschema nader in te gaan op de 
priori teitsstel l ing en gewicht toekenning met betrekking tot de r ichtl i jnen, 
maar dit in wezen polit ieke afwegingsproces te doen plaatsvinden aan de 
hand van effectrapportages bij de voorbereid ing van concrete beleidsbeslis-
singen. 

pkb.3.2.a (5.3.2.a) In verkeerscirculatieplannen van de steden zijn vele 
voorbeelden te geven van een redelijke en verantwoorde wijze van verde-
ling van de verkeers- en vervoerbehoefte over de vervoerwi jzen met behoud 
van een goede bereikbaarheid voor zowel particulier als openbaar vervoer. 
Hetzelfde geldt voor het interlokale verkeer en de bereikbaarheid van de ste-
den. Het gaat er daarbij om dat door gepaste maatregelen een zodanige se-
lectie en verdel ing van het verkeer over de vervoerwi jzen word t verkregen, 
dat de beschikbare verkeers- en vervoervoorzieningen hun deel van de 
vraag verwerken. 

De vraag naar vervoer heeft niet één bepaalde waarde maar staat in relatie 
tot de hoeveelheid, kwaliteit en/of prijs van verkeers- en vervoervoorzienin-
gen (het aanbod) en de omvang van het vervoer. Het werkeli jke gebruik dat 
van het verkeers- en vervoerstelsel word t gemaakt word t wel aangeduid als 
de actuele vraag. Met potentiële vraag wordt dan bedoeld de omvang van 
het vervoer die zou ontstaan bij verbeter ing of u i tbreid ing van de verkeers-
en vervoervoorzieningen of verminder ing van de prijs van het gebruik er-
van. Deze potentiële vraag is onbepaald, tenzij men daaronder verstaat de 
omvang van het vervoer die optreedt bij een onbeperkt aanbod van technisch 
maximale kwaliteit tegen een prijs nul . Dit absolute max imum heeft echter 
geen reële betekenis. 

Om deze reden zijn in de hoofddoelstel l ing opgenomen de woorden «.... 
voor zover... .», hetgeen inhoudt dat er steeds een afweging moet plaatsvin-
den in welke mate aan de vraag tegemoet zal worden gekomen. 

Bij de voorbereiding van beslissingen omtrent verkeers- en vervoervoor-
zieningen worden over het algemeen prognoses gemaakt van de vraag bij 
verschil lende veronderstel l ingen omtrent de aan te bieden voorzieningen 
(wegen, openbaar vervoer) en uitgaande van een bepaalde ontwikkel ing van 
bevolking, bedri j fsvest igingen, voertuigbezit e.d. 

pkb.3.2.d (5.3.2.d) De Raad van Advies voor de Ruimtel i jke Ordening heeft 
gelijk als hij stelt dat in het to ts tandkomen van een evenwicht tussen de ca-
paci tei tvoor het rijden en het parkeren het parkeerbeleid niet alleen bepalend 
is. Daarom ook is in het Beleidsvoornemen nadruk gelegd op de integrale 
aanpak van het verkeer en vervoer, getuige de overige onderdelen van richt-
l i jnen pkb. 3.2. Deze integratie houdt onder meer in dat de ru imte die beschik-
baar word t gesteld aan de r i jdende en stilstaande voertuigen conform richt-
li jn pkb. 3.2.c zodanig word t verdeeld dat het geheel goed funct ioneert en dus 
dat beide onderdelen goed op elkaar zijn afgestemd. Hoewel wi jz ig ingen van 
weginfrastructuur en het scheppen van parkeeraccommodatie beide in 
onderl inge afhankeli jkheid instrument zijn voor hetverkeers-en vervoer-
beleid is voorshands het parkeerbeleid als instrument echter beter te hante-
renten behoeve van het bereiken van evenwicht met name in de binnen-
steden, omdat in het parkeerbeleid het pr i jsmechanisme effectief is. 

pkb.3.2.e (5.3.2.e en f) Zowel door de Raad van de Waterstaat als vanuit de 
inspraak wordt bepleit de r ichtl i jnen aan te vul len op het gebied van de ver-
keersveil igheid. Hierbij moet op de eerste plaats worden opgemerkt dat be-
halve richtl i jn pkb.3.2.e, waar in de verkeersveil igheid uitdrukkeli jk aan de or-
de komt, de vei l igheid het hoofdmot ief vormt in r ichtl i jn pkb.3.2.f en mede 
gediend wordt door r ichtl i jn pkb.3.3.b en e en in zekere mate ook door 
pkb.3.3.f en door pkb.3.4.d. Bij nadere beschouwing blijkt dat hiermede het 
gehele beleidsterrein van bevorder ing van de verkeersveil igheid bestreken 
word t bi jvoorbeeld vei l igheid in de verkeerscirculatieplanning (pkb. 3.2.b), 
verbeteren van black spots (pkb. 3.2.f), beperking van de verplaatsingsbe-
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hoefte (pkb.3.3.b), beperking van het autoverkeer door bevordering van 
openbaar vervoer en fietsverkeer (pkb.3.3.e), concentratie in plaats van 
spreiding van verkeer (pkb.3.3.f), tegengaan van sluipverkeer (pkb.3.4.d). 
Dat de bevordering van de verkeersveiligheid ook in de hoofddoelstelling is 
opgenomen, is een aanwijzing hoe groot de betekenis ervan door de Rege-
ring geacht wordt zowel voor het lange-termijnbeleid als voor de korte ter-
mijn, met name bij het stellen van prioriteiten bij de uitvoering. 

Dat in het Structuurschema richtlijnen voorkomen (bij voorbeeld pkb.3.3.a 
en b) die ook in het verstedelijkingsbeleid gelden, is niet verwonderlijk ge-
zien de nauwe betrokkenheid van facet- en sectorbeleid. In het Structuur-
schema zijn deze richtlijnen geformuleerd in hun betekenis voor het ver-
keers- en vervoerbeleid en zij kunnen daar niet gemist worden. Te ver gaat 
echter het voorstel van de kant van een van de insprekers om deze richtlij-
nen in het Structuurschema nader uitte werken: de wijze waarop aan het 
ruimtelijk beleid vorm wordt gegeven, is een zaak voor de Verstedelijkings-
nota, de streekplannen en bestemmingsplannen. Richtlijn pkb.3.3.e is ten 
aanzien van de oorspronkelijke versie (5.3.3.e) gewijzigd teneinde de be-
leidsrichting te verduidelijken. 

De Raad van Advies voor de Ruimtelijke Ordening heeft gelijk als hij stelt 
dat beleidselementen van 5.3.3.f voorkomen in 5.3.3.C en d. De voorkeur van 
uitbreiding van bestaande infrastructuur boven de aanleg van nieuwe is ech-
ter niet rechtstreeks uit de andere richtlijnen af te leiden en verdient derhal-
ve, gezien het belang voor het beleid, opnemjng in het Structuurschema. 

Gemeend wordt, in tegenstelling tot de opvatting van de Raad van Advies 
voor de Ruimtelijke Ordening, de Raad van de Waterstaat en enkele inspre-
kers, dat het agrarisch belang voldoende naar voren komt, zowel in de 
hoofddoelstelling waar wordt gesteld dat schade aan de landbouw zoveel 
mogelijk moet worden vermeden, als in richtlijn pkb. 3.4.a. Ookde richtlij-
nen in pkb.3.3 zijn in hun effect van veel belang voor de landbouw. 

Het heeft inderdaad, zoals de Raad van Advies voor de Ruimtelijke Orde-
ning stelt, in het algemeen geen zin bestaande wetten te noemen in een pla-
nologische kernbeslissing, aangezien daarover de besluitvorming reeds 
heeft plaatsgevonden. Bepalingen over de geluidhinder waren echter in 
1976 bij het uitbrengen van het Beleidsvoornemen van het Structuurschema 
nog niet in de wetgeving opgenomen en het leek daarom juist hun belang 
voor het verkeers- en vervoerbeleid te benadrukken. De Wet Geluidhinder is 
in de desbetreffende richtlijn van de herziene planologische kernbeslissing 
niet meer opgenomen. 

Voor wat betreft het verzoek vanuit de inspraak om meer prioriteit voor 
het verminderen van de geluidhinder wordt opgemerkt, dat de prioriteitstel-
ling voor sanering van bestaande situaties geregeld is in de Wet Geluidhin-
der. 

Het bleek gewenst om de aandacht die de Regering heeft voor het soci-
aal-economisch beleid, waarvan de hoofddoelstelling mede blijk geeft, ook 
te doen doorklinken in de desbetreffende richtlijnen. In verband daarmee is 
de richtlijn pkb.3.5.e toegevoegd. Hiermee is tevens tegemoetgekomen aan 
het pleidooi vanuit de inspraak voor opwaardering van de economische be-
langen en voor afstemming van het verkeers- en vervoerbeleid op het regi-
onaal sociaal-economisch beleid. 

Evenals bij de verkeersveiligheid moet er ook bij de energieproblematiek 
op gewezen worden dat niet alleen de richtlijn, waarin een grotere effectivi-
teit in het gebruik van energie ten doel wordt gesteld (pkb.3.5.a) maar ook 
andere richtlijnen met name die inzake de mobiliteitsbeperking (pkb.3.3.b) 
en de bevordering van milieuvriendelijke vervoerwijzen (pkb.3.3.e) mede de 
besparing van energie ten doel hebben. Het belang van een goed, intensief 
gebruikt openbaar vervoersysteem wordt daarbij terdege onderkend. 

De redactie van richtlijn pkb.3.5.c is gecorrigeerd en verduidelijkt ten op-
zichte van de vorige versie (5.3.5.c). Met rentabiliteit is hier bedoeld de be-
drijfseconomische rentabiliteit van de vervoerwijzen. Het maatschappelijk 
rendement van de vervoerwijzen wordt pas zichtbaar in het afwegingspro-
ces dat plaatsvindt bij de voorbereiding van de besluitvorming over plannen 
en projecten. 
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De Regering hecht grote waarde aan het principe dat de kosten van het 
verkeers- en vervoerstelsel zoveel mogel i jk aan de gebruikers in rekening 
worden gebracht (pkb.3.5.d). Al leen door dit beginsel zoveel mogel i jk recht 
te doen kan worden bereikt dat de bevolking zich bewust word t van hetgeen 
nodig is om de mobi l i te i t , die een groot goed is, in stand te houden. Voorts 
st imuleert het een goede afweging die kan leiden tot beperking van die vor-
men van mobi l i te i t , die voor de volkshuishouding de grootste belasting vor-
men. Daarbij moet in het bijzonder gedacht worden aan het gebruik van 
ruimte en energie. 

Het begrip «vervoerarm», dat zowel door een inspreker als in het beleids-
voornemen (blz. 122) is genoemd, word t doorgaans gehanteerd voor dege-
nen die niet over een auto kunnen of wi l len beschikken. Dit begrip kan op 
zijn plaats zijn in landen of gebieden waar men voor verplaatsingen over af-
standen die te groot zijn om te voet te overbruggen geheel of vr i jwel geheel 
op de auto is aangewezen. In Nederland is dit echter niet het geval. Wi j be-
schikken over een uitstekend openbaar vervoersysteem en over in het alge-
meen goede f ietsvoorzieningen. Richtli jn 3.2.a stelt nog eens uitdrukkeli jk 
dat het beleid erop gericht is de bereikbaarheid van gewenste bestemmin-
gen met particulier en openbaar vervoer te waarborgen. 

Ten behoeve hiervan vindt thans een aantal exper imenten plaats met 
nieuwe vormen van vervoer die juist ten doel hebben de ontslui t ing van ge-
bieden waar het klassieke streekvervoer geen of een onvoldoende oplossing 
kan bieden. Verdere exper imenten worden voorbere id. Een en ander neemt 
niet weg dat er steeds een ongel i jkheid zal bl i jven bestaan, zowel naar ge-
lang van de geografische verschil len in omvang van de vraag, als naar ge-
lang van de vervoermiddelen waarvan men zich bedient. Deze «vervoeron-
gelijkheid» behoeft op zich zelf niet te worden afgewezen, maar mag er niet 
toe leiden dat in essentiële behoefte niet word t voorzien. Op dit laatste nu is 
het beleid gericht. 

Gezien de tendens van toenemende beschikbaarheid van vri je t i jd is het 
gewenst aandacht te besteden aan de aspecten van het recreatieverkeer. In 
het algemeen worden de verkeers- en vervoervoorzieningen afgestemd op 
het werkdagverkeer. Daarmee word t ook capaciteit geboden voor een niet 
onaanzienli jke hoeveelheid recreatieverkeer. A fs temming van het verkeers-
en vervoerstelsel op piekbelastingen, die ontstaan als een zeer groot deel 
van de bevolking tegeli jkert i jd grote afstanden in de vri je t i jd aflegt, is in het 
algemeen niet haalbaar. 

16. PROBLEEMSTELLING, VERKENNINGEN, PROGNOSES 

16.1. Probleemstelling 

De centrale probleemcomplexen in het Structuurschema vormen het mas-
saal autogebruik en de toenemende overheidsbi jdragen in de exploitatie 
van het openbaar vervoer. De Raad van Advies voor de Ruimteli jke Orde-
ning is van oordeel dat de tweedel ing het zicht kan benemen op de structu-
rele samenhang tussen de beide probleemcomplexen. De nadruk op de ne-
gatieve aspecten van verkeer en vervoer kan leiden tot veronachtzaming van 
de positieve aspecten van mobil i tei t van welke modal i tei t dan ook. De Raad 
van Advies voor de Ruimteli jke Ordening wi jst er tevens op dat sommige be-
paald ook essentiële problemen in de tweedel ing niet worden gevangen; in 
dit verband vraagt de Raad van Advies voor de Ruimteli jke Ordening meer 
aandacht voor de vervoerarmen - degenen die niet over een auto kunnen 
beschikken en voor wie de door toenemend autogebruik mogeli jk gemaakte 
schaalvergrot ing een reële verslechtering van de bereikbaarheid van allerlei 
voorzieningen met zich mee heeft gebracht - , de energieproblematiek mede 
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in verband met daaraan verbonden internationale aspecten (kwetsbaarheid, 
druk op de betalingsbalans) en het groeiend autobezit met de daarmee ver-
band houdende problemen (ruimtebeslag, druk op de betal ingsbalans). Ook 
de gevolgen van de aanleg en ui tbreiding van wegen voor de landbouw ver-
dienen nadere analysering. 

In de analyses van het openbaar vervoer word t naar de mening van de 
Raad van Advies voor de Ruimteli jke Ordening een onevenredige nadruk ge-
legd op de kostenkant, waardoor het niet goed mogel i jk is om te komen tot 
een maatschappeli jke afweging van voor- en nadelen van verschi l lende ver-
voerwi jzen. Ook acht de Raad van Advies voor de Ruimtel i jke Ordening een 
gemis in de analyses gegevens over de relatieve aantrekkeli jkheid van het 
openbaar vervoer, afhankelijk van de mate waar in vlotte doors t roming van 
het openbaar vervoer is verzekerd en rekening houdend met de toegankeli jk-
heid (kwaliteit van de doors t roming, parkeerfaciliteiten) van de stedelijke 
centra voor autoverkeer en gegevens over de invloed van de kwaliteit van 
voor- en natransport op het gebruik van het openbaar vervoer. 

De Raad van Advies voor de Ruimteli jke Ordening verwi jst voor het in de 
analyses betrekken van het goederenvervoer naar het door zijn commissie 
verkeer en vervoer opgestelde rapport over goederenvervoer en ruimtel i jke 
ordening. Als knelpunten zijn gesignaleerd de bezwaren van toenemende 
stagnatie van het wegvervoer, vooral in en om de grote stadsgewesten, 
knelpunten in de planning en bele idsvorming vooral op lokaal niveau en het 
ontbreken van besef van gevolgen van beleid voor goederenvervoer en za-
kelijk verkeer. 

De Raad van de Waterstaat heeft zich ten aanzien van de probleemanalyse 
in het Structuurschema niet aan de indruk kunnen onttrekken dat de ontwik-
kelingen op het gebied van verkeer en vervoer worden beschouwd als een 
verschijnsel waarop slechts beperkte invloed kan worden ui tgeoefend. De 
mogel i jkheid het mobi l i te i tsgedrag in een bepaalde r ichting te st imuleren 
dan wel af te remmen dient meer door te kl inken. Meer bezinning op het au-
tobezit is noodzakelijk. 

Een begin dient te worden gemaakt met een bezinning op de mogeli jke re-
laties met en consequenties van een structureel energietekort voor het ver-
keers- en vervoerbeleid. De effecten van bepaalde maatregelen voor het be-
roepsgoederenvervoer dienen nog uitgebreid te worden bezien. Aan de 
schade die aan de landbouw word t toegebracht bij aanleg en verbreding van 
wegen dient meer aandacht te worden geschonken. 

In de inspraak is erop gewezen dat de analyses in het Structuurschema 
vooral beschri jvend zijn en niet voldoende probleemgericht . Een grondige 
analyse van de problemen rond verkeer en vervoer alsmede van de gevol-
gen van de huidige ontwikkel ingen is noodzakelijk. Ook ontbreekt een knel-
puntenanalyse zoals een onderzoek naar het beschikbare inst rumentar ium 
(wetgeving, f inanciën en organisatie), naar de toepassing van het instru-
mentar ium, een f inanciële analyse en een analyse van de ontwikkel ing van 
het totale wegennet. Bij het openbaar vervoer word t ru ime aandacht ge-
schonken aan het ermee verbonden beslag op de overheidsmiddelen. In 
hoeverre het autoverkeer beslag legt op de overheidsmiddelen komt nauwe-
lijks aan de orde. Een inspreker wi jst erop dat bij de inventarisatie van de 
huidige ontwikkel ingen het goederenvervoer over de weg , het toerwagen-
vervoer, het groepsvervoer en het taxivervoer niet of nauweli jks tot hun 
recht komen. 

Van diverse kanten is gewezen op het beschri jvende karakter en het niet 
vo ldoende probleemger icht zijn van de analyse van het huidige verkeers- en 
vervoerstelsel in het Structuurschema. Er is echter een methodiek gevolgd 
waarbi j eerst in bijlage A van het Beleidsvoornemen een beschri jving is ge-
geven van de historische en huidige ontwikkel ing van het verkeer en ver-
voer, zonder daaraan een waarde-oordeel te verbinden. Deze ontwikkel ing is 
in bij lage B geplaatst tegenover de hoofddoelstel l ing en richtl i jnen en pas op 
grond daarvan zijn de problemen gesignaleerd. Problemen zijn dus die situ-
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aties en ontwikkelingen die in strijd zijn met wat de Regering nastrevens-
waar acht. De Regering meent dat een dergelijke wijze van ontwikkeling 
van de probleemstelling, dus uit een confrontatie van de huidige situatie 
met de doelstellingenstructuur, voor een lange-termijnnota als het Struc-
tuurschema een goede werkwijze is. 

Door de Raad van Advies voor de Ruimtelijke Ordening en door insprekers 
zijn opmerkingen gemaakt over de nadruk die in de probleemstelling de toe-
nemende bijdragen aan het openbaar vervoer hebben gekregen naast de 
problemen als gevolg van het massaal gebruik van de personenauto. De ei-
gen aard en de sterk toenemende omvang van de kostenproblematiek van 
het openbaar vervoer en de mate waarin de overheid in de kosten bijdraagt 
zijn in het huidige maatschappelijk verkeer evenwel van zodanige betekenis 
dat een afzonderlijke vermelding gerechtvaardigd is. Met deze plaatsing 
naast de problemen die door «de auto» worden veroorzaakt wil echter 
geenszins gezegd zijn dat er geen enkel verband zou bestaan tussen beide 
problematieken. Ook in de beleidsformulering acht de Regering geen gron-
den aanwezig voor de indruk van de Raad van Advies voor de Ruimtelijke 
Ordening en insprekers als zou op beide problematieken afzonderlijk wor-
den ingespeeld met voorbijgaan aan hun samenhang. 

Door de Raad van Advies voor de Ruimtelijke Ordening is voorts gesteld, 
dat door het accent op de kostenkant van het openbaar vervoer in de pro-
bleemstelling de aantrekkelijkheid van deze vervoerwijze onvoldoende tot 
haar recht zou komen. Ook de Regering onderkent de aantrekkelijkheden 
van het openbaar vervoer zowel voor de gemeenschap als geheel als voor 
ieder individu. Voor de gemeenschap moet daarbij gedacht worden aan re-
latief gering ruimtebeslag, beperktere milieubelasting, gematigder energie-
gebruik, grotere veiligheid, dit alles overigens bij een voldoend hoge bezet-
tingsgraad. Voor de individuele gebruiker is de aantrekkelijkheid gelegen in 
het ontbreken van de noodzaak van het beschikbaar zijn van eigen vervoer-
middelen, met name op afstanden die te groot zijn om te lopen of te fietsen 
en in het bijzonder in die situaties en gebieden waar de openbare ruimte te 
beperkt is voor een massaal gebruik van de auto. Deze voordelen nemen 
echter niet weg dat de overheidsbijdragen aan het openbaar vervoer zoals 
gezegd door de omvang die deze hebben gekregen, een beleidsprobleem 
van betekenisvormen. 

Evenmin kan gesteld worden dat de nadruk die in de probleemstelling ge-
legd is op de negatieve aspecten van het massale autogebruik zou beteke-
nen, dat de aantrekkelijkheid van bezit en gebruik van de auto niet zou wor-
den onderkend zowel voor de gemeenschap als voor ieder individu. Voor de 
gemeenschap moet daarbij met name gedacht worden aan de betekenis van 
het autoverkeer voor de economie van het land. Zonder de beschikbaarheid 
van de auto zouden industrie, handel en dienstverlening, zoals wij die nu 
kennen, niet goed denkbaar zijn. Dit geldt met name voor het goederenver-
voer. Voor de individuele gebruiker is de aantrekkelijkheid van de eigen auto 
(naast bepaalde bezwaren) eveneens evident als middel voor het realiseren 
van een belangrijk deel van de persoonlijke mobiliteit. Maar ook moet wor-
den onderkend, dat de negatieve aspecten van massaal autogebruik voor de 
overheid een belangrijk beleidsprobleem vormen. 

Terecht is er door de Raad van Advies voor de Ruimtelijke Ordening en in 
de inspraak op gewezen, dat in het Beleidsvoornemen in bijlage B, paragraaf 
3, de problematiek van het huidige verkeer en vervoer, niet met zoveel woor-
den het goederenvervoer in de analyses is betrokken. Uiteraard worden de-
ze problemen door de Regering wel onderkend. Voor wat betreft het goede-
renvervoer over de weg zijn deze problemen verwant met die van het auto-
verkeer over de weg: congesties in de spitsuren op de wegen in de stadsge-
westen en op de knelpunten in het hoofdwegennet. Daarnaast bestaan los-
en laadproblemen in de centra en de oudere stadswijken. 

Het verkeers- en vervoersysteem met zijn relaties met de ruimtelijke, soci-
aal-culturele en economische ontwikkeling is dermate complex, dat voor het 

Tweede Kamer, zitting 1978-1979, 14390, nrs. 10-12 77 



ordenen en inzichtelijk maken aan vereenvoudig ing en global isering niet 
valt te ontkomen. Dit betekent niet zoals van verschi l lende zijden is gesugge-
reerd dat de verdel ing van lusten en lasten van de verkeers- en vervoervoor-
ziening (vervoerongel i jkheid), de energieproblematiek, het groeiend autobe-
zit, het taxivervoer, etc. niet door de Regering als belangri jke problemen 
zouden zijn onderkend. Het Beleidsvoornemen geeft daarvan ook duideli jk 
blijk. Elders in de regeringsbesl issing is op het beleid ten aanzien van deze 
onderwerpen nog nader ingegaan. 

De Raad van de Waterstaat en anderen kri jgen uit de probleemanalyse de 
indruk dat de ontwikkel ing van het verkeer en vervoer slechts beperkt te 
beïnvloeden is. Men ontleent die indruk vooral aan de beschouwingen om-
trent het autobezit. Van veel meer belang voor de beleidseffecten is echter 
het gebruik dat van de auto gemaakt wordt . Op grond van de uitgevoerde 
verkenningen naar de marges in het beleid heeft de Regering de verwach-
t ing dat bij de gekozen ui tgangspunten in het bijzonder ten aanzien van de 
keuzevri jheid en voorts gezien de vele reeds vast l iggende ruimtel i jke en 
maatschappeli jke gegevenheden, de beleidsmarges als landelijk gemiddel -
de niet zeer groot zijn. Juist echter in de gebieden waar de hinder van het au-
togebruik het grootst is, te weten de stadscentra en vele woongebieden, 
daar l i jken de beleidsmarges aanzienlijk groter, zodat de Regering verwacht 
de doelstel l ingen te kunnen verwezenli jken. Bij de aangr i jp ingspunten die 
de Regering daarbij ten dienste staan legt de Raad van de Waterstaat een bij-
zondere nadruk op de voor l icht ing. Ook in het Beleidsvoornemen word t 
voor l icht ing ook voor de lange termi jn zeker van belang geacht. Zij moet 
echter inspelen op de actuele situatie. 

In de inspraak is kritiek geuit op het ontbreken van een knelpuntenanalyse 
met betrekking tot onder andere beschikbaarheid en toepassing van het in-
s t rumentar ium. In deel B word t daarop nader ingegaan. Voorts leent dit on-
derwerp zich vooral voor een behandel ing in het Meerjarenplan Personen-
vervoer. 

16.2. Verkenningen 

Het analyseren van de verkeers- en vervoerproblemat iek door verkennin-
gen in de vo rm van grensalternatieven waardeert de Raad van Advies voor 
de Ruimteli jke Ordening zeer omdat daaruit een bereidheid tot een toe-
komstdenken spreekt. De waaier van alternatieven is evenwel bepaald door 
de «ruimte» in de hoofddoelstel l ing en niet door de stuurbaarheid van de 
verschi l lende variabelen van het verkeers- en vervoersysteem, rekening 
houdend met beschikbaar of te verwerven inst rumentar ium. Daarmee is de 
p lanningmethodische achtergrond van de grensalternatieven naar de me-
ning van de Raad van Advies voor de Ruimteli jke Ordening helaas nogal on-
duidel i jk geworden. De Raad van Advies voor de Ruimteli jke Ordening is 
dan ook met de opstellers van het Structuurschema van oordeel dat de ge-
schetste toekomstbeelden «elk op zich niet voor het beleid te hanteren» zijn. 
Bovendien word t de geloofwaardigheid van de grensalternatieven volgens 
de Raad van Advies voor de Ruimteli jke Ordening aangetast door de daarin 
voorkomende kwanti tat ieve elementen die een nogal speculatieve indruk 
maken. Alles bijeen acht de Raad van Advies voor de Ruimteli jke Ordening 
de praktische waarde van grensalternatieven in hun huidige vorm gering. 
Daartoe draagt ook bij het feit dat tal van wezenli jke consequenties van de 
verschi l lende ontwikkel ingsr icht l i jnen nauweli jks zichtbaar zijn gemaakt. De 
Raad van Advies voor de Ruimteli jke Ordening denkt daarbij in het bijzonder 
aan de f inanciële lasten voor overheid en burgers, energieverbruik, mi l ieu-
verontre in ig ing, ru imtebeslag, de gevolgen voor het goederenvervoer en 
het zakelijk verkeer en de gevolgen voor de economische ontwikkel ing. 

De Raad van de Waterstaat heeft waarder ing voor de methodische aanpak 
met als hulpmiddel de grensalternatieven. De Raad van de Waterstaat heeft 
de stell ige indruk dat in de verkenning van de beleidsruimte niet zoveel meer 
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marge zit dan in de grensalternatieven is aangegeven tenzij men rekent met 
het optreden van bepaalde catastrofale factoren dan wel met een opstelling 
ten aanzien van de keuzevrijheid van reiziger en verlader. Het formuleren van 
nog andere grensalternatieven dan die welke in het Structuurschema wor-
den geschetst, wordt dan ook weinig zinvol geacht. Wellicht kan bij wijze van 
vingeroefening worden getoond hoe een andere koers in de mobiliteitsont-
wikkeling (zwaar accent op openbaar vervoer en langzaam verkeer) er zou 
kunnen uitzien. 

In het bestuurlijk overleg is naar voren gekomen dat de presentatie in het 
Structuurschema van grensalternatieven kan worden toegejuicht. Wel ver-
dient de keuze van een beleidsalternatief een betere onderbouwing. 

Over de in het Structuurschema geformuleerde grensalternatieven worden 
verschillende kritische opmerkingen gemaakt door insprekers. De grensal-
ternatieven verschillen te weinig van elkaar, geven geen werkelijke grenzen 
voor het beleid aan, de mogelijkheden van een sturend beleid zijn niet uitge-
werkt en de alternatieven zijn niet gekwantificeerd. De grensalternatieven 
geven onvoldoende inzicht in de gevolgen van de modal split en de mobili-
teit. Het blijft onduidelijk op welke wijze de grensalternatieven hebben mee-
gespeeld bij de keuze van het beleid. Een variant die doelbewust streeft naar 
matiging van het autogebruik en waarin openbaar vervoer en langzaam ver-
keer een belangrijk deel van de mobiliteit voor hun rekening nemen wordt 
niet geschetst, aldus enkele insprekers. Bij de afweging van de diverse be-
leidsalternatieven dient duidelijk te worden gemaakt welke consequenties zij 
meebrengen met betrekking tot milieuvervuiling, energieverbruik, ruimtelij-
ke ordening, onveiligheid enz. Op die wijze zou het mogelijk worden te kie-
zen voor kwalitatieve in plaats van voor louter kwantitatieve vooruitgang. 

De Regering verheugt zich over de positieve reacties op de toekomstver-
kenning door middel van grensalternatieven. Zij heeft er begrip voor dat van 
verschillende zijden de verwachting of wenselijkheid wordt geuit dat de 
waaier van mogelijkheden ruimer zou moeten zijn. Helaas is het verkeers- en 
vervoersysteem zodanig complex en is van de processen zo weinig bekend 
dat een beschouwing van mogelijke ontwikkelingen over een periode van 25 
jaar noodgedwongen wel tastenderwijs en voornamelijk kwalitatief moet 
geschieden. Het inschatten van wat nog juist wel en wat juist niet denkbaar 
is, heeft dan ook een subjectief karakter. Sommigen achten het beleidsvoor-
nemen op dat punt al veel te speculatief en karikaturaal; anderen menen 
veel verder te kunnen gaan. De enkele processen die nog enigszins cijferma-
tig te benaderen zijn geven de Regering echter weinig neiging om verder te 
gaan dan thans is geschied. 

De suggestie die de Raad van Advies voor de Ruimtelijke Ordening doet 
om meer via de stuurbaarheid van het verkeers- en vervoersysteem en de 
daarbij te hanteren instrumenten te komen tot grensalternatieven is wel aan-
lokkelijk, maar stuit op dezelfde problemen van kwantificering. Het is im-
mers uiterst moeilijk om voor een termijn van 25 jaar aan te geven de aard 
van de instrumenten, die beschikbaar zullen komen, de mate waarin zij kun-
nen worden aangewend, de effecten die ervan mogen worden verwacht etc. 
Dezelfde onzekerheden gelden met betrekking tot de ontwikkeling van de 
welvaart, de beschikbaarheid van energie en andere grondstoffen, het leef-
patroon etc. Deze onzekerheden hebben tot gevolg dat het uiterst moeilijk is, 
zo niet onmogelijk, diverse ontwikkelingsrichtingen consequent te doorden-
ken en te kwantificeren afhankelijk van het instrumentarium. 

Dit is dan ook de reden dat bij de opstelling van de grensalternatieven is 
uitgegaan van redelijkerwijs te voorziene ontwikkelingen, zoals ten aanzien 
van nieuwe technieken. De Regering meent dat de beelden die worden op-
geroepen door de beschrijving van de grensalternatieven toch wel zoveel 
realiteitsgehalte hebben dat daaruit gewenste en ongewenste ontwikke-
lingstendensen kunnen worden gedestilleerd. In die zin lijken deze grensal-
ternatieven ook voor de praktische beleidsvorming waardevol. Het te voeren 
beleid is dan ook afgeleid uit de confrontatie van de grensalternatieven met 
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reeds ui tgest ippeld beleid en in gang gezette ontwikkel ingen alsmede door 
in kwali tat ieve zin te bepalen op welke wijze het best aan de doelstel l ingen 
word t beantwoord. Dit is ook de wijze waarop de toekomstverkenning de 
keuze van het beleid heeft beïnvloed. 

16.3. Prognoses 

De Raad van Advies voor de Ruimtel i jke Ordening plaatst vraagtekens bij 
de prognoses die in het Beleidsvoornemen in de bij lage B, Verkenningen, 
zijn opgenomen. Verschil lende cijfers worden aan de hoge kant geacht. 
Meer inzicht in de cijfers is gewenst. 

De Raad van de Waterstaat onderstreept dat de prognoses in de grensal-
ternat ieven geen taakstel lend karakter hebben maar slechts een voorui tbe-
rekening geven die niet van realiteitszin (op basis van gegevens van en te 
verwachten gedragspatronen in 1975) is gespeend. 

Door een aantal insprekers worden ui tgangspunten voor de prognoses en 
ook de prognoses van het autobezit en van de autoverplaatsingen in het jaar 
2000 aan de hoge kant gevonden. De prognoses zijn volgens enkele inspre-
kers onvoldoende onderbouwd en zij missen een analyse van de ontwikke-
l ing van de mobi l i te i t naar verplaats ingsmot ieven en afstanden. Bij de op-
stel l ing van de prognoses dient meer rekening te worden gehouden met de 
potentiële vraag naar openbaar vervoer in plaats van met de actuele vraag 
naar openbaar vervoer. Een inspreker wi jst erop dat de prognoses een heel 
ander beeld te zien zouden hebben gegeven indien de ui tgangspunten van 
het Meerjarenplan Personenvervoer zouden zijn gevolgd. Door een inspre-
ker word t gepleit voor een toets van de prognoses voor het goederenver-
voer over weg , rail en water op onderl inge samenhang. 

Ten einde een inzicht te krijgen in de belasting van het on tworpen hoofd-
wegennet was een modelberekening op landeli jke schaal de enig mogel i jke 
benaderingswijze. Hierbij is gebruik gemaakt van het prognosemodel , zoals 
dit was ontwikkeld in het kader van de Landelijke Integrale Verkeers- en Ver-
voerstudie, het zogenaamde NEI-model. Met dien verstande echter, dat op 
een aantal aan de mobi l i te i tsontwikkel ing gerelateerde onderdelen, zoals 
verplaats ingsmot ief met bi jbehorend afstandsgedrag, belangri jke aanpas-
singen hebben plaatsgevonden op basis van verkeersonderzoeken uit 1971. 
Het oorspronkel i jke NEI-model was gebaseerd op onderzoekgegevens uit 
1966. Voorts zijn de invoergegevens aangepast aan de huidige inzichten. Dit 
had onder meer betrekking op het aantal en de spreiding van inwoners en 
arbeidsplaatsen, waarvoor de Verstedel i jkingsnota als ui tgangspunt heeft 
gediend. Tenslotte is, om te vermi jden dat te veel verkeer door het model 
word t geconcentreerd op het hoofdwegennet , bij de berekeningen een on-
der l iggend net van secundaire en gedeelteli jk ook tert iaire wegen ingevoerd 

Al le correcties op het model en de invoergegevens hebben geleid tot een 
opval lend verschil in autoki lometrage bij de berekeningen volgens het oor-
spronkeli jke NEI-model en de ten behoeve van het Structuurschema uitge-
voerde berekeningen, zoals uit onderstaande tabel blijkt. 

Indices voor de uit de modelberekeningen volgende personenautokilometrage op een 
gemiddelde werkdag 

Jaar NEI (1972) SVV (1976) 

Hoge autoraming Lage autoraming 

1970 
2000 

100 
304 

100 
276 

100 
217 
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De uitkomsten van de uitgevoerde modelberekeningen zijn niet te vereen-
zelvigen met één van de in het Structuurschema Verkeer en Vervoer gepre-
senteerde grensalternatieven voor het beleid. Zoals in bijlage B van het Be-
leidsvoornemen vermeld, is voor de verschillende beleidsalternatieven, uit-
gaande van een aantal plausibele veronderstellingen, een zeer globale cijfer-
matige excercitie uitgevoerd. Deze excercitie leidt tot de eveneens in bijlage B 
aangegeven globale raming van het autokilometrage per grensalternatief. 

Voorgrensalternatief I (auto-alternatief) heeft dit geleid tot 100 miljard au-
tokilometers/jaar en voor de grensalternatieven II (openbaar-vervoeralterna-
tief) en III (mobiliteit beperkend alternatief) van 70 a 80 miljard autokilome-
ters/jaar. Het gekozen beleid ligt tussen de grensalternatieven II en III, het-
geen een reductie ten opzichte van het auto-grensalternatief betekent van 
ca. 25%. Het gepresenteerde beleid richt zich in veel sterkere mate op hette-
rugdringen van de groei van het autoverkeer in de stedelijke sfeer dan in de 
landelijke sfeer. In verband hiermee wordt dan ook in het beleid voor de 
stadsgewesten een sterke nadruk gelegd op maatregelen ten gunste van het 
openbaar vervoer en op voorzieningen voor lopen en fietsen in de stedelijke 
sfeer. Als gevolg van dit voorgestane beleid mag verondersteld worden dat 
in de hoofdcentra en stadsgewestelijke gebieden het gekozen beleid een 
grotere reductie van het autokilometrage ten opzichte van het auto-grensal-
ternatief zal geven dan de landelijke gemiddelde 25%. In landelijke gebieden 
zal deze reductie echter minder zijn. 

Met nadruk wordt opgemerkt dat de prognose alleen gediend heeft om 
een inzicht te krijgen in de belasting van het hoofdwegennet en de belangrij-
ke verbindingen van het onderliggende net. Op basis van deze prognoses 
wordt geen definitieve beslissing over de concrete projecten genomen. Zo-
als in het Beleidsvoornemen is aangegeven, zal dit eerst geschieden na een 
zorgvuldige afweging van de voor- en nadelen van elk project. Ten behoeve 
van deze afweging zullen nadere meer gedetailleerde prognoses opgesteld 
worden, waarbij meer gedetailleerd rekening kan worden gehouden met het 
voorgestane verkeers- en vervoerbeleid in de desbetreffende streek. 

17. HET TE VOEREN BELEID, STRUCTUUR EN INTEGRALE BENADERING 

17.1. Aan de beleidsbepaling te stellen eisen 

In het Structuurschema worden een aantal bijzondere eisen opgesomd die 
worden gesteld aan de beleidsbepaling door de overheid ten aanzien van 
verkeer en vervoer: 

- nuancering 
- integrale benadering 
- stap voor stap benadering 
- pakket van maatregelen. 

Het aspect integrale benadering geeft de Raad van Advies voor de Ruimte-
lijke Ordening aanleiding tot de volgende opmerkingen. De Raad meent dat 
een op grond van het Structuurschema waarschijnlijk overheersend trend-
matige ontwikkeling van het verkeers- en vervoersysteem op gespannen 
voet staat met aspecten van het economische beleid, het sociaal beleid en 
het energiebeleid. 

De Raad van Advies voor de Ruimtelijke Ordening is verder van oordeel 
dat de door het Structuurschema gegeven onderbouwing van de projecten 
onvoldoende is. Als belangrijk bezwaar van het Structuurschema acht de 
Raad van Advies voor de Ruimtelijke Ordening dat niet duidelijk is gemaakt 
waarom de gepresenteerde projecten 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 alternatieven voor een bepaalde vervoerwijze. 
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De Raad van Advies voor de Ruimteli jke Ordening ervaart het ontbreken 
van een geïntegreerde benadering van communicat ievormen in het perso-
nenverkeer en het goederenvervoer als een gemis. De Raad heeft begrip 
voor de praktische prob lemen die hierin meespelen, maar constateert met 
spijt dat van integratie van wel gel i jkt i jdig beschikbare bele idsvoornemens -
i.c. het Structuurschema Verkeer en Vervoer en het Structuurschema Vaar-
wegen - ook betrekkelijk we in ig is terechtgekomen. 

De Raad van Advies voor de Ruimteli jke Ordening bepleit een afzwakking 
van de in het Structuurschema gekozen nuancering en geografische dif fen-
rentiatie, gezien de nauwe samenhang van de verschi l lende geografische 
deelsystemen. 

Door de Raad van Advies voor de Ruimtelijke Ordening word t gewezen op 
het gevaar van het nemen van eenzijdige maatregelen en op het feit dat be-
paalde veranderingen in het gedragspatroon eerst op langere te rmi jn kun-
nen worden gerealiseerd. De Raad van Advies voor de Ruimteli jke Ordening 
wi l in verband met de stap voor stap benadering wijzen op het belang van 
exper imenten als strategie voor beleidsontwikkel ing. Experimenteren dient 
ruimer toepassing te v inden. Overigens merkt de Raad van Advies voor de 
Ruimtel i jke Ordening op dat bij een stap voor stap benadering een visie op 
de lange-termi jnstructuur van i.c. het verkeers- en vervoersysteem niet kan 
worden gemist. 

De Raad van Advies voor de Ruimteli jke Ordening is van mening dat een 
aantal elementen van beleid onvoldoende in de beleidsformuler ing is be-
trokken. Tevens is de Raad van oordeel dat het beleid ten aanzien van een 
aantal e lementen onvoldoende duidel i jk is. De Raad van Advies voor de 
Ruimtel i jke Ordening dr ingt erop aan dat het geheel van kwalitat ieve uit-
spraken in de regeringsbesl issing word t heroverwogen in die zin, dat onder-
werpen duideli jker worden gerubr iceerd, te globale uitspraken worden ver-
meden, tegenstr i jd igheden worden weggenomen, steeds duidel i jk is voor 
wie een uitspraak is bedoeld en in welke zin hij zal worden gehanteerd bij het 
ui toefenen van sectorale bevoegdheden. Verder pleit de Raad van Advies 
voor de Ruimteli jke Ordening voor aanvull ing van het schema met andere 
onderwerpen die mede de lange-termi jnontwikkel ing bepalen, zoals het in-
frastructuurbeleid van de lagere overheden, de na te streven verhouding 
tussen vervoerwi jzen in plannen van lagere overheden, de parkeerinfra-
structuur, overgangsfaci l i tei ten in het vervoerstelsel en ui tgangspunten bij 
de tar i fer ing en subsidiër ing. Ook zelf is de Raad van Advies voor de Ruimte-
lijke Ordening zich ervan bewust dat het werken met structuurschema's nog 
vo lop in ontwikkel ing is. 

De Raad van de Waterstaat ondersteunt de benadering van het Structuur-
schema inzake nuancer ing, stap voor stap benadering, integrale benadering 
en pakket van maatregelen. 

De Raad van de Waterstaat beklemtoont dat bij de nuancering van het be-
leid gezocht moet worden naar maatregelen die selectief werken in het ver-
keers- en vervoerbeleid. De door het Structuurschema voorgestelde geo-
grafische differentiatie acht de Raad van de Waterstaat een zinvolle en rea-
listische zaak. 

Naar het oordeel van de Raad van de Waterstaat is het Structuurschema 
een eerste, verdienstel i jke poging een integrale beleidsvisie te ontwikkelen 
over de mobi l i tei t op de weg en over de rail. Het gaat evenwel om de eerste 
stap in een lang proces, waarbi j de volgende stadia van essentieel belang 
zijn om deze integrale benadering van vervoerwijzen ook in de praktijk ge-
stalte te geven. De ui twerking van de voorgenomen integrale benadering 
van personen- en goederenvervoer wordt door de Raad van de Waterstaat 
onvoldoende genoemd. Van een integrale aanpak in de planning van voor-
zieningen is maar in beperkte mate sprake. Ter adstructie wi jst de Raad van 
de Waterstaat op de vo lgende aspecten. De functie en het belang van het 
hoofdwegennet ten opzichte van het secundaire en tert iaire wegennet die-
nen aan elkaar getoetst te worden . De capaciteit van het hoofdwegennet 
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dient te worden bezien in relatie tot de opvangcapacitei t van het stedelijk 
wegennet. De Raad van de Waterstaat waarschuwt tegen het gevaar dat het 
noodgedwongen behandelen van de verschil lende soorten van verkeer en 
vervoer in afzonderli jke structuurschema's ertoe kan leiden dat de verschi l-
lende vo rmen van verkeer en vervoer te geïsoleerd worden bezien. Het lijkt 
dan ook gewenst na het tot stand komen van de verschi l lende structuursche-
ma's pogingen in het werk te stellen om tot een zekere integratie te komen. 
In het Structuurschema komen naar het oordeel van de Raad van de Water-
staat het f inancieel-economische en het sociaal-culturele facet onvoldoende 
tot u i tdrukking. De Raad van de Waterstaat realiseert zich overigens dat een 
dergeli jke 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 maatschappe-
lijke act ivi tei ten, zoals het verstedel i jk ingsbeleid, het beleid ten aanzien van 
wonen , werken, recreatie etc. ledere wi jz iging in een bepaald facet of sector 
van het maatschappeli jk gebeuren heeft belangri jke consequenties op an-
dere terreinen van het maatschappeli jk leven, zo ook dikwi j ls op het ver-
keers- en vervoergebeuren. 

In het bestuurl i jk overleg is het streven naar een integrale benadering van 
het verkeers- en vervoerbeleid onderschreven. In dit verband is in het be-
stuurl i jk overleg de opmerk ing gemaakt dat het Structuurschema als het wa-
re voor zichzelf een integrale afweging blokkeert, omdat het Structuursche-
ma een pakket r ichtl i jnen bevat dat nauweli jks heterogener van structuur 
kon zijn. Een integraal beleid ten aanzien van de verschi l lende vervoerstel-
sels zou ermee zijn gediend indien èn de wegennetten èn de openbaar-ver-
voernetten op gelijke programmat ische wijze zijn opgezet, aldus een reactie 
uit het bestuurl i jk overleg. 

In de inspraak word t met de gedachte van een geïntegreerd beleid inge-
stemd. Een aantal insprekers merkt echter op dat geen sprake is van een 
geïntegreerd beleid op lange termi jn , maar van een t rendmat ig volgen van 
ontwikkel ingen. De belangrijkste voorwaarde die zal moeten worden ver-
vuld als de overheid daadwerkeli jk een sturend beleid wi l voeren, is het 
besturen van het vervoersysteem als één geheel. In de inspraak is voorts 
opgemerkt dat aan de ui twerking van de integrale benadering van het ver-
keers- en vervoerbeleid het voetgangersverkeer moet worden toegevoegd. 
Door het ontbreken van de structuurschema's voor buisleidingen, zee- en 
luchthavens en van een gewenst structuurschema bedri j fsterreinen en 
door onvoldoende aandacht voor het goederenvervoer over de weg is het 
onmogel i jk om inzicht te kri jgen in het gewenste integrale verkeers- en ver-
voerstelsel, waarbi j opt imaal gebruik word t gemaakt van de eigenschappen 
van de diverse vervoertechnieken, aldus enige insprekers. 

Het Structuurschema mist de nodige duidel i jkheid en eenduidigheid naar 
het oordeel van verschil lende insprekers. Het Structuurschema biedt geen 
inzicht in de vraag hoe de ui tvoering van het beleid kan worden gestuurd en 
hoe bi jstel l ing mogel i jk is. Daar komt nog bij dat men bij de mogel i jkheid 
van regelmatige herwaardering van het beleid moet bedenken dat de reali-
sering van infrastructuurprojecten vri j lang duurt en dat projecten na realise-
ring een vr i j definit ief karakter hebben. 

De Regering constateert dat de benadering in het Structuurschema ten 
aanzien van de bijzondere eisen die aan de beleidsbepaling inzake verkeer 
en vervoer door de overheid moeten worden gesteld al lerwege worden on-
derschreven. Op de kanttekeningen die bij de bijzondere eisen zijn geplaatst, 
is hieronder ingegaan. 

Nuancering 

Van verschil lende kanten is de wens geuit het verkeers- en vervoerbeleid 
in de onderscheiden gebieden meer samenhang te laten vertonen. In dit ver-
band verwi jst de Regering naar de hoofddoelstel l ing van het verkeers- en 
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vervoerbeleid. Een essentieel onderdeel van het beleid vo rmt de beperking 
van het autogebruik waar en wanneer dit te veel hinder geeft. Hierbij is uit-
gangspunt dat aan de vraag naar vervoer van personen en goederen tege-
moet word t gekomen, ui ts lui tend voor zover de bi jdrage aan het welzi jn van 
de gemeenschap per saldo positief is. Dit brengt mee dat in verband met de 
verschil lende specifieke planologische gegevenheden het accent in het ene 
gebied wat meer op een bepaalde vervoerwijzekeuze zal l iggen dan in het 
andere gebied. Dit behoeft op zichzelf niet bezwaarli jk te zi jn, mits het voor-
zieningenniveau voor de verschil lende vervoerwi jzen in redelijke mate tege-
moet komt aan de vraag. Voor vo ldoende samenhang tussen de locaties 
moet in het kader van de verkeers- en vervoerplanning worden gezorgd. In 
paragraaf 17.5 is hierop nader ingegaan. Op vele plaatsen in de regeringsbe-
slissing zijn handvatten geboden op planologisch, f inancieel, jur idisch en 
ander gebied om te bewerkstel l igen dat het vervoer van personen en goede-
ren een per saldo posit ieve bijdrage aan het welzi jn van de gemeenschap le-
vert. 

Integratie 

Blijkens verschi l lende reacties is in het Structuurschema onvoldoende 
sprake van integratie van het verkeers- en vervoerbeleid en het beleid ten 
aanzien van andere onderdelen van overheidszorg. Het Structuurschema is 
tot stand gekomen in overleg met andere departementen en mede op basis 
van de doelstel l ingen uit de Oriënteringsnota Ruimteli jke Ordening en de 
Verstedeli jkingsnota. Het Structuurschema geeft dan ook geen eenzijdige 
behoefteraming vanuit de verkeers- en vervoersector. Ook het aantal en de 
verscheidenheid van de opgenomen richtl i jnen onderstreept dit. De gekozen 
stap voor stap benadering biedt ruimte voor een f lexibele opbouw van het 
beleidskader voor de verkeers- en vervoersector in relatie tot de overige sec-
toren van overheidszorg. Met betrekking tot de vraag of het geïntegreerde 
beleid volgend dan wel sturend van karakter is word t een uiteenzetting ge-
geven in paragraaf 17.5. 

De Regering is zich ten vol le bewust van het belang van het nationale en 
internationale goederenvervoer voor de Nederlandse samenleving en ver 
daarbuiten. De eisen in de infrastructurele sfeer lopen voor het personenver-
voer en het goederenvervoer vr i jwel paral lel : het in voldoende mate voor-
zien van vei l ige weg- en rai lverbindingen. Bijzondere aandacht van de be-
trokken overheden voor het goederenvervoer is vereist in de grote stadsge-
westen waar de belangen van het goederenvervoer kunnen confl icteren met 
belangen van andere aard. Tevens vereist de infrastructuur bijzondere zorg 
waar sprake is van goederenverkeer van grote intensiteit, met name in de 
omgev ing van industr iegebieden. In het algemeen word t bij de wegcon-
structie van de ri jkswegen en van delen van het lokale wegennet rekening 
gehouden met de belasting van deze wegen door zwaar vrachtvervoer. Hier-
onder in hoofdstuk 18 is in het bijzonder op het beleid ten aanzien van het 
goederenvervoer ingegaan. 

Voorts is integrale aanpak van hoofdwegennet en openbaar-vervoernet 
van diverse kanten bepleit. Hoofdwegennet en openbaar-vervoervoorzienin-
gen zijn in samenhang bezien. Bovendien is bij de opstel l ing van het hoofd-
wegennet in en rond de grote stadsgewesten nog rekening gehouden met 
het voorgenomen beleid gericht op beïnvloeding van de vervoerwijzekeuze 
door een pakket van maatregelen, o.a. ter beperking van het autoverkeer (in 
de grote stadsgewesten) waar dit hinder veroorzaakt en ter bevordering van 
het openbaar vervoer en het langzaam verkeer. Bovendien word t op het in-
terlokale hoofdwegennet in en om de grote stadsgewesten een lager afwik-
kelingsniveau geaccepteerd dan op het overige hoofdwegennet . Al deze fac-
toren leiden ertoe dat het hoofdwegennet nabij stedelijke en stadsgeweste-
lijke gebieden ca. 20% a 40% minder is uitgebreid dan het geval zou zijn bij 
een vol ledig volgend beleid. 
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De Regering onderkent het belang van het in onder l ing verband bezien 
van hoofdwegennet en de secundaire en tert iaire wegen. De hoofddoelstel-
l ing en de richtl i jnen zijn zowel van toepassing op het hoofdwegennet als op 
de secundaire wegen. In de huidige Wet Uitkeringen Wegen wordt reeds een 
verband gelegd tussen het Rijkswegenplan enerzijds en de secundaire en 
tert iaire wegenplannen anderzijds. Voor het overige wordt verwezen naar 
het deel B van de regeringsbesl issing, waar onder meer het probleem van 
de p lanafstemming uitvoerig aan de orde komt. 

Het Structuurschema is niet bedoeld voor een detai lplanning per project. 
Bij de ui twerking van toekomst ige Ri jkswegenplannen zal getracht worden 
een nadere fasering in de ui tvoer ing aan te geven van de in deze wegenplan-
nen op te nemen hoofdwegen. Te ondernemen werken zullen nog nader aan 
de hoofddoelstel l ing en de richtl i jnen worden getoetst. Hierbij zal in onder-
l ing overleg tussen de verschil lende bestuurl i jke niveaus naar een integrale 
aanpak en verwezenl i jk ing worden gestreefd. In verband hiermede word t 
ook verwezen naar de hoofdstukken 18 e.v. In het Rijkswegenplan en in de 
Meerjarenplannen Personenvervoer zal een grotere duidel i jkheid in de on-
derl ing samenhangende planning naar voren komen. 

Integratie van het beleid ten aanzien van het voetgangersverkeer met het 
beleid inzake de overige verkeerssoorten is zeker van belang. De vormge-
v ing van dit beleid behoort voornamel i jk to t de zorg van de gemeenten. 

Stap voor stap benadering, pakket van maatregelen 

De eisen van het Structuurschema gesteld aan de beleidsbepaling ten 
aanzien van verkeer en vervoer worden voor zover het betreft de stap voor 
stap benadering en het pakket van maatregelen in het algemeen onder-
schreven. De vele onzekerheden ten aanzien van de effecten van de voorge-
nomen maatregelen dwingen tot een f lexibel beleid. Bij de ui tvoer ing van 
het beleid moet nl. worden bezien of de genomen beslissingen het gewenste 
en verwachte effect hebben, waarna zo nodig bi jstur ing zal plaatsvinden. 

Van verschil lende kanten is gewezen op het belang van het gebruik van 
het experiment als beleidsinstrument. De Regering onderkent dit belang. Op 
het terrein van verkeer en vervoer zijn al verschi l lende exper imenten in 
gang gezet. Enkele voorbeelden hiervan zijn de buurtbussen, de f ietsroute-
demonstrat ieprojecten en de herinr icht ingsprojecten. 

Opzet van het geheel aan kwalitatieve uitspraken 

De Raad van Advies voor de Ruimteli jke Ordening bepleit heroverweging 
van de kwalitatieve uitspraken in het Structuurschema ter verduidel i jk ing 
van de uitspraken en ter voorkoming van tegenstr i jdige uitspraken. De Rege-
ring heeft echter met het ui tbrengen van het Structuurschema gekozen voor 
een benadering die ruimte laat voor bi jstel l ing als gevolg van nog onbeken-
de factoren. De gekozen geïntegreerde benadering van het verkeers- en ver-
voerbeleid impliceert het rekening houden met en het meewegen van vele 
verschil lende aspecten, voor een deel niet direct l iggend binnen de verkeers-
en vervoersector. Immers het verkeer en vervoer is een maatschappeli jk ver-
schijnsel dat met allerlei elementen van het funct ioneren van de maatschap-
pij raakvlakken heeft, er invloed op uitoefent en ervan invloed ondergaat. 

In dit licht moet de huidige opzet van het Structuurschema worden bezien. 
Het Structuurschema is het eerste structuurschema in deze vo rm dat voor de 
sector verkeer en vervoer is opgesteld. De Regering beseft dat sprake is van 
een iteratief proces, waarvan het einde nog niet in zicht is. Bovendien moet 
worden beseft dat het Structuurschema de grote li jnen van het toekomst ig 
beleid aangeeft. Het is een kader. Voor de nadere ui twerking zullen van be-
lang zijn de korte- en middel lange-termi jnplannen op rijksniveau en de plan-
nen van de lagere overheden. 

Het geheel overziende komt de Regering tot de conclusie dat de huidige 
opzet vooralsnog zeker werkbaar en funct ioneel kan worden genoemd. Tot 
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een zelfde conclusie komen de Raad van de Waterstaat en een aantal inspre-
kers. Een en ander neemt niet weg dat in de toekomst de opzet van volgende 
Structuurschema's Verkeer en Vervoer wellicht verder kan worden verbe-
terd en verduidelijkt. 

17.2. Relatie van Structuurschema tot Verstedelijkingsnota en Meerjaren-
plan Personenvervoer 

Naar de mening van de Raad van Advies voor de Ruimtelijke Ordening is 
het van belang dat de verschillende nota's van rijkswege die verkeer en ver-
voer tot onderwerp hebben of er raakvlakken mee hebben (zoals de Verste-
delijkingsnota en het Meerjarenplan Personenvervoer) en het Structuur-
schema goed op elkaar zijn afgestemd en dat hun onderlinge verhouding 
duidelijk is. 

De Raad van Advies voor de Ruimtelijke Ordening ontkomt niet aan de in-
druk dat de beleidsvoornemens in het Structuurschema slecht aansluiten 
bij het beleid zoals ontwikkeld in de Oriënteringsnota, de Verstedelijkingsno-
ta en de Nota landelijke gebieden, daaraan althans onvoldoende steun kun-
nen geven. 

Ten aanzien van de inhoudelijke relatie tussen Structuurschema en Meer-
jarenplan Personenvervoer merkt de Raad van de Waterstaat op dat het 
Structuurschema als een verscherping van de in het Meerjarenplan Perso-
nenvervoer opgenomen beleidsvoornemens moet worden gekarakteri-
seerd. Deze verscherping zal evenals andere nadere detaillering op basis 
van het Structuurschema zijn neerslag moeten vinden in de volgende versie 
van het Meerjarenplan Personenvervoer. 

In het bestuurlijk overleg is naar voren gebracht dat het Structuurschema 
weinig bijdraagt aan de verwezenlijking van de beleidsvoornemens in de 
Verstedelijkingsnota. 

Volgens een aantal insprekers sluit het Structuurschema niet of onvol-
doende aan op de centrale beleidsuitgangspunten van het Meerjarenplan 
Personenvervoer met name met betrekking tot de beperking van het autoge-
bruik, vooral in de steden, en de bevordering van het openbaar vervoer en 
het langzaam verkeer. Het Meerjarenplan Personenvervoer wordt als stu-
rend ervaren en het Structuurschema wordt als volgend getypeerd. 

Ook de inhoudelijke samenhang van het Structuurschema met de Verste-
delijkingsnota wordt niet sterk geacht. 

Naar het oordeel van de Regering wijkt het Structuurschema in beginsel 
niet af van de Oriënteringsnota, de Verstedelijkingsnota en de Nota landelijke 
gebieden, zoals uit deze regeringsbeslissing blijkt. Bij de opstelling van het 
hoofdwegennet is uitgegaan van de ruimtelijke ontwikkeling, voorzien in de 
Verstedelijkingsnota. Wel is het zo dat elke nota zijn meer specifieke benade-
ring heeft van de betrokken problematiek. 

Voor wat betreft de verhouding van het Structuurschema tot het Meerja-
renplan Personenvervoer 1976-1980 wordt opgemerkt dat de beleidsachter-
grond en uitgangspunten van Structuurschema en Meerjarenplan Personen-
vervoer 1976-1980 dezelfde zijn. De plannen hebben wel een verschillend 
karakter: het Structuurschema is een lange-termijnplan behelzende een 
geïntegreerd beleid met een ruimtelijke neerslag van rijksinfrastructuur. Het 
Meerjarenplan Personenvervoer is een vijfjarig geïntegreerd beleidsplan 
voor de kortere termijn, waarin nader is ingegaan op beleidsintenties die in 
het Structuurschema meer globaal aan de orde zijn gekomen. Dit verschil-
lend karakter heeft mogelijk ertoe geleid dat bij verschillende insprekers de 
indruk is ontstaan dat Meerjarenplan Personenvervoer en Structuurschema 
onvoldoende op elkaar zijn afgestemd. 

Beide beleidsnota's zijn ongeveer in dezelfde periode voorbereid en opge-
steld, waarbij coördinatie tussen de beide stukken is verzekerd. Ditzelfde 
geldt voor de onderhavige regeringsbeslissing en het binnen afzienbare tijd 
uit te brengen Meerjarenplan Personenvervoer 1980-1984. 
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In deel B van de regeringsbeslissing is nader ingegaan op aard en plaats 
ven het Structuurschema mede ten opzichte van andere beleidsplannen van 
Rijk en lagere overheden en in het licht van de noodzakelijke beleidsafstenv 
ming. 

17.3. Raakvlakken met andere sectoren en facetten van beleid 

In het Structuurschema is voorzover van belang voor het verkeers- en ver-
voerbeleid op verschi l lende plaatsen ook ingegaan op andere beleidssecto-
ren dan de vervoersector en op andere beleidsfacetten dan het ruimtel i jk fa-
cet. Aan deze andere sectoren en facetten van beleid is hier nader aandacht 
geschonken, voor zover dit niet reeds elders in het Structuurschema is ge-
daan. 

17.3.1. Economische, sociale en culturele aspecten 

De Raad van Advies voor de Ruimteli jke Ordening is van mening dat een 
op grond van het Structuurschema waarschi jnl i jk overheersend t rendmat ige 
ontwikkel ing van het verkeers- en vervoersysteem op gespannen voet staat 
met aspecten van economisch en sociaal beleid. Gewezen word t op de eco-
nomische gevolgen verbonden aan betal ingsbalansproblemen, die te vre-
zen zijn van verdere groei van autobezit en autogebruik. 

De Raad van de Waterstaat is van oordeel dat het f inancieel-economische 
en het sociaal-culturele facet in het Structuurschema onvoldoende tot uit-
drukking komen. 

In het bestuurl i jk overleg is gewezen op het belang van versterking van de 
functies van de stadscentra, de maatschappeli jke en bedri j fseconomische 
gevolgen van goede bereikbaarheid van de steden voor de steden zelf en 
voor de vervoerders en verladers en op de regionale ontwikkel ing. Aan het 
recreatieverkeer in het Structuurschema is geen of nauweli jks aandacht ge-
schonken, aldus een reactie uit het bestuurl i jk overleg. In de recreatiegebie-
den zal, gelet op de landschappeli jke schaal en de veelal aanwezige natuur-
wetenschappeli jke waarden, het meestal gewenst zijn het autogebruik zo-
veel mogeli jk te beperken. 

Evenals in het bestuurli jk overleg is in de inspraak geattendeerd op de ge-
wenste versterking van de functies van de stadscentra. Door een aantal in-
sprekers word t opgemerkt dat het Structuurschema in tegenstel l ing tot de 
Verstedeli jkingsnota, het in voorbereid ing zijnde Integraal Structuurplan 
Noorden des Lands en de Nota regionaal economisch beleid, beleidsvoorne-
mens bevat die niet overeenstemmen met de geformuleerde taak van het 
verkeers- en vervoerbeleid bij de regionale economische ontwikkel ing, met 
name ter ondersteuning van de ontslui t ing van te st imuleren gebieden. In de 
inspraak word t geconstateerd dat het Structuurschema in vergel i jk ing met 
de Nota landelijke gebieden veel te wein ig aandacht besteedt aan het recre-
atieverkeer in het landelijk gebied. 

Zowel door de Raad van Advies voor de Ruimteli jke Ordening als door de 
Raad van de Waterstaat wordt opgemerkt dat de landbouw in het Structuur-
schema onvoldoende aan de orde komt. Een zelfde standpunt brengt een in-
spreker naar voren. 

In het Beleidsvoornemen (blz. 155,156) is erop gewezen dat de economi-
sche ontwikkel ing, die tot onze huidige welvaart leidde, mede mogel i jk is ge-
maakt door ons verkeers- en vervoerstelsel. Dit houdt in dat bij opzet en 
uitvoering van het verkeers- en vervoerbeleid terdege rekening dient te wor-
den gehouden met mogeli jke repercussies op de economie van ons land. Op 
verschil lende plaatsen in het Structuurschema is dit nader uitgewerkt. Als 
voorbeelden kunnen worden genoemd het beleid met betrekking tot de toe-
gankeli jkheid van de binnensteden en maatregelen met betrekking tot con-
gesties en ter verbetering van de afwikkel ingsniveaus van de verkeers-
st romen. 
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De kritiek dat in het Structuurschema niet voldoende aandacht is besteed 
aan de regionale ontwikkeling geeft aanleiding tot de volgende opmerkin-
gen. In het Structuurschema wordt gestreefd naar een samenhangend en 
functioneel opgebouwd wegennet en net van openbaar-vervoerverbindin-
gen waarbij ontsluiting van gebieden één van de functies is (Beleidsvoorne-
men blz. 29). Bij het projecteren van de verbindingen wordt mede rekening 
gehouden met de economische en de ruimtelijke ontwikkeling van het be-
trokken gebied en met de reeds bestaande nationale transportinfrastructuur 
en vervoerdiensten. Zoals blijkt uit de nadere argumentatie gegeven in deze 
regeringsbeslissing bij diverse projecten wordt ook aandacht gegeven aan 
de betekenis van deze projecten voor de regionale ontwikkeling. 

De Regering heeft haar zorg voor de sociaal-economische aspecten in ver-
band met het verkeers- en vervoerbeleid nu meer expliciet in de pkb ver-
woord. Onder de reeds in de pkb verwoorde richtlijn over de bevordering 
van de gewenste sociaal-culturele ontwikkeling is ook de aandacht voor het 
recreatieverkeer begrepen. 

De kritiek inhoudend dat aan de landbouw in het Structuurschema onvol-
doende aandacht is besteed, is niet terecht. In de hoofddoelstelling van het 
Structuurschema, in de richtlijnen (blz. 16 van het Beleidsvoornemen) en in 
de nadere uitwerking van het beleid (blz. 29, 38, 39) wordt met zoveel woor-
den aandacht geschonken onder meer aan een goede landbouwkundige, 
waterhuishoudkundige en landschappelijke inpassing van een project in re-
latie met het verkeers- en vervoerbeleid. Ook elders in het Beleidsvoome-
men (blz. 149) is voor de landbouw een plaats ingeruimd. Het belang dat aan 
de landbouw wordt toegekend, komt overigens ook tot uiting in de zorg die 
wordt gegeven aan de vormgeving en uitwerking van de projecten en de 
technische voorzieningen die daarbij worden getroffen. Bij de aanleg of ver-
betering van infrastructurele voorzieningen zal echter niet altijd kunnen wor-
den voorkomen, dat daaruit nadelige gevolgen voortvloeien voor de inrich-
ting van het naastliggende gebied. In het ontwerp-Landinrichtingswet wordt 
de aanpassingsinrichting geïntroduceerd met het doel ook in deze gevallen 
de nadelige gevolgen zo goed mogelijk te kunnen ondervangen. Wanneer 
dit ontwerp van wet tot wet is geworden staat de Regering dan ook een rui-
mer instrumentarium ter beschikking dan tot heden voor het opvangen van 
eventuele gevolgen voortkomend uit de aanleg of verbetering van infra-
structurele voorzieningen. 

17.3.2. Energie 

De Raad van Advies voor de Ruimtelijke Ordening, de Raad van de Water-
staat en een aanzienlijk aantal insprekers zijn van oordeel dat de energiepro-
blematiek in verband met het verkeer en vervoer in het Structuurschema on-
voldoende aan bod is gekomen. Ook in het bestuurlijk overleg heeft de zorg 
voor de energieproblematiek doorgeklonken. 

In de memorie van toelichting op de begroting van het Departement van 
Economische Zaken voor 1979 worden onder het hoofdstuk Energie een 
aantal studies genoemd over de toekomstige energiesituatie. Als conclusie 
uit deze studies wordt gesteld dat zich, er van uitgaande dat het wenselijk is 
de wereldeconomie in redelijke mate te stimuleren, tussen 1985 en 1995 ern-
stige fricties op de internationale oliemarkt kunnen voordoen, tenzij tijdig en 
in ruime mate een krachtig energiebesparingsbeleid wordt uitgevoerd en de 
thans reeds beschikbare of binnenkort te verwachten alternatieven voor olie 
worden toegepast en verder worden ontwikkeld. Het alternatief is scherpe 
en abrupte prijsstijgingen van energie. 

Het basisprobleem dat ten grondslag ligt aan bovenstaande conclusies is 
dat naar de huidige verwachtingen de aardolieproduktie, voor zover be-
schikbaar voor West-Europa, in de 80-er jaren een maximum (per jaar) zal 
bereiken. Met dit vooruitzicht voor ogen hebben de betrokken regeringen 
een energiebesparingsprogramma opgesteld en voorts activiteiten ontwik-
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keld die ertoe moeten leiden, dat de rol van aardolie als brandstof in grote 
mate overgenomen wordt door andere energiedragers. De in de toekomst te 
verwachten meer beperkte beschikbaarheid van aardolie en het feit dat nieu-
we voorkomens over het algemeen veel hogere kosten van winning met zich 
meebrengen dan de bestaande velden in de OPEC-landen zullen in de toe-
komst kunnen leiden tot niet onaanzienlijke prijsverhogingen van aardolie. In 
de toekomst moet derhalve worden gerekend met een beperktere beschik-
baarheid van aardolie en een gedeeltelijke substitutie van aardolie als 
brandstof door andere energiedragers en een hogere prijs per energie-een-
heid dan nu. Wat kan dit alles inhouden voor de verder verwijderde toe-
komst, voor onze welvaart, voor het deel van ons nationaal en persoonlijk 
budget dat wij aan verkeer en vervoer kunnen besteden, voor de ontwikke-
ling van de mobiliteit? 

Bij beperking van de voorziening met aardolie zullen maatschappelijke pri-
oriteiten gesteld moeten worden. Het verkeer en vervoer verdient een aan-
deel in overeenstemming met de belangrijkheid van deze sector voor het 
maatschappelijk bestel. Het personenvervoer en -verkeer kan voorts op de 
hierboven genoemde ontwikkelingen op drie manieren inspelen, nl. door: 

a. overgang op motoren die zuiniger zijn dan wel een geringer vermogen 
hebben in het particulier autoverkeer; 

b. toenemend gebruik van openbaar vervoer (dat bij goede bezetting min-
der energie kost per personenkilometer), van groepsvervoer en van andere 
vormen van samen rijden (car-pooling, van-pooling); voor de korte afstand 
toenemend gebruik van de fiets; 

c. afneming van de mobiliteit door vermindering van de afstand van de 
gedwongen verplaatsingen (met name woon-werk verkeer) en van aantal en 
afstand van de overige verplaatsingen. 

Een ontwikkeling als geschetst onder a beïnvloedt het aantal te verwach-
ten auto's en de autokilometrage niet, dus ook niet de voor de toekomst be-
nodigde infrastructuur. 

Een ontwikkeling volgens b of c gaat gepaard met een beperking van de 
mobiliteit, in het bijzonder de automobiliteit. Dit zou kunnen betekenen dat 
het niveau van het autobezit en autogebruik volgens de prognoses van het 
Structuurschema niet gehaald zouden worden of pas na de daarbij genoerrv 
de jaren 1990 (1ste fase) en 2000 (2de fase). 

Bij aanmerkelijke verhogingen van de energieprijs zal bij het goederenver-
voer gestreefd moeten worden naar besparing, o.a. waar mogelijk door be-
tere bezetting van het materieel. Het is niet te verwachten dat hogere ener-
gieprijzen zullen leiden tot belangrijke verschuivingen tussen de vervoertak-
ken. 

Hoe de ontwikkeling op de lange termijn in werkelijkheid zal zijn is thans 
niet met enige zekerheid te voorzien. Veel hangt af van de ontwikkeling van 
de beschikbaarheid en het prijsniveau van de energie en van de wijze waar-
op de bevolking hierop zal reageren. Een zekere momenteel niet te kwantifi-
ceren invloed op de mobiliteit en op het autobezit en autogebruik moet van 
een merkbare schaarste aan energie verwacht worden. Aangenomen mag 
echter ook worden dat, evenals nu het geval is, de bevolking haar mobiliteit, 
met een zekere voorkeur voor het gebruik van het eigen vervoermiddel, 
hoog zal waarderen. De mobiliteitsbehoefte zal met toenemende vrije tijd 
wellicht nog stijgen! 

De conclusie is 
- dat het beleid gericht op beperking van de groei van de mobiliteit en 

met name de automobiliteit, zoals neergelegd in het Structuurschema, moet 
worden voortgezet, omdat dit een bijdrage kan leveren aan het streven naar 
zuinig energieverbruik; 

- dat voorshands moet worden gerekend met een in de toekomst moge-
lijk nog toenemende behoefte aan weginfrastructuur en aan voorzieningen 
ten behoeve van het openbaar vervoer zoals in het Structuurschema is ge-
projecteerd. 
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Voor een uiteenzetting van het beleid op korte termijn en voor nadere ge-
gevens inzake de energieproblematiek wordt verwezen naar het Meerjaren-
plan Personenvervoer dat binnenkort zal verschijnen. 

17.3.3. Internationale aspecten 

Door de Raad van Advies voor de Ruimtelijke Ordening - in het kader van 
het goederenvervoer - , door enkele insprekers en in het bestuurlijk overleg 
is naar voren gebracht dat de internationale aspecten van het verkeers- en 
vervoerbeleid te weinig aandacht in het Structuurschema hebben gekregen. 

In het Structuurschema worden voornamelijk de ruimtelijke consequen-
ties, de uitwerking van het verkeers- en vervoerbeleid voor de infrastructuur, 
waarvoor het Rijk primair verantwoordelijk is, weergegeven. Voor de hoge 
snelheidslijnen en de grensoverschrijdende hoofdwegen wordt in het Struc-
tuurschema dan ook volstaan met in het kort hun doel en functie te vermel-
den, gelet op de internationale gevolgen van deze infrastructuur. Verder zijn 
voor wat betreft het verkeer en vervoer in internationaal perspectief uiter-
aard van belang de Structuurschema's Vaarwegen, Zeehavens, Buisleidin-
gen en Burgerluchtvaartterreinen. 

Met betrekking tot de internationale aspecten van het goederenvervoer 
kan worden vermeld, dat de gunstige ligging van Nederland aan de mon-
ding van de Rijn en de open markteconomie in Nederland inderdaad tot ge-
volg hebben gehad, dat omvangrijke Europese vervoerstromen via Neder-
land worden geleid. Nederland is daardoor een centrum geworden van acti-
viteiten op het gebied van import, export, doorvoer, opslag en dienstverle-
ning. Een sterke ontwikkeling van de zeehavens en van de industrie zijn me-
de een gevolg van deze ontwikkelingen geweest. 

Het Nederlands internationaal goederenvervoerbeleid is erop gericht deze 
uitgangspositie voor Nederland en ook de internationale concurrentiekracht 
van de vervoersector te handhaven en zo mogelijk te versterken. Het in inter-
nationaal verband te voeren infrastructuurbeleid zal hiertoe moeten bijdra-
gen. 

Zoals ook in het Beleidsvoornemen is vermeld, zal dit streven echter niet 
tot elke prijs worden doorgevoerd. Randvoorwaarden op het gebied van mi-
lieu e.d. zullen meer dan voorheen hun invloed doen gelden. 

In diverse internationale organisaties, Europese Gemeenschappen (EG), 
Conferentie van Europese Ministers van Transport (CEMT), Economische 
Commissie voor Europa der Verenigde Naties (ECE) vinden permanente ge-
dachtenwisseling en besluitvorming plaats die hun invloed op het nationale 
beleid doen gelden. Dit nationale beleid wordt vervolgens autonoom vast-
gesteld, voor zover het de competentie van de Europese Gemeenschappen 
niet aantast, en rekening houdend met internationale afspraken. Internati-
onale coördinatie op het gebied van de vervoersinfrastructurele beslissin-
gen is in hoofdzaak als volgt geregeld: 

- In EG-kader: informatie-uitwisseling ingevolge de Beschikking van de 
Raad van 28 februari 1966. Recentelijk zijn voorstellen gedaan tot uitbreiding 
van deze procedure en tot verlenen van bijstand bij projecten van commu-
nautair belang. De nieuwe procedure is, evenals de oprichting van een EG-
Comité voor de vervoersinfrastructuur, inmiddels tot stand gekomen. 

- In CEMT-kader: diverse Groupes Restreints (Nederland-Bondsrepu-
bliek), waarin problemen met aansluiting van de landweginfrastructuur wor-
den besproken en waarvoor recent een gezamenlijke verkeers- en vervoer-
studie heeft plaatsgevonden. Het Structuurschema is eveneens in dit over-
leg aan de orde geweest. Ook met België heeft over het Structuurschema 
overleg plaatsgevonden. Voor de drie inland vervoertakken is ook in de 
CEMT een uitwisselingsprocedure van informatie over belangrijke investe-
ringsprojecten van kracht. 

- Op spoorweggebied is er het verdrag van 1966 met de Bondsrepubliek 
nopens de regeling van de spoorwegovergangen, waardoor informatie 
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dient te worden ui tgewisseld over iedere wi jz ig ing in de capaciteit van 
grensoverschr i jdende l i jnen, benevens over n ieuwe spoorweginfrastruc-
tuur. Geli jksoort ige regelingen bestaan met België. 

- Voorts is overleg in gang gezet over het Structuurschema binnen de 
Nederlands-Duitse Commissie voor de Ruimtel i jke Ordening. 

17.4. De rol van de overheid en aangrijpingspunten op het keuzepatroon 
van reizigers en verladers 

Een ombu ig ing van het totale verplaatsingsgedrag voorzover zich dat zou 
toespitsen op beperking van de groei van verplaatsingsafstanden is slechts 
op de lange termi jn voorstelbaar, aldus de Raad van Advies voor de Ruimte-
lijke Ordening. Voor de korte termi jn denkt de Raad van Advies voor de 
Ruimteli jke Ordening aan verschuiv ingen in het voertuigkeuzegedrag, aan-
vankelijk ui tgaande van bestaande tendent ies in de mobi l i te i tsontwikkel ing. 
Dit vraagt om een zodanige ombu ig ing van de tendenties in het voertu igkeu-
zegedrag ten gunste van collectief (openbaar) vervoer en langzaam verkeer 
dat het aandeel van beide in het totaal aantal verplaatsingen minstens gelijk 
zou moeten bl i jven en op sommige plaatsen zelfs groter zou moeten wor-
den. Aan het autoverkeer zullen zo nodig fysieke beperkingen moeten wor-
den gesteld. Voor zover essentiële verkeerscategorieën in ontoelaatbare ma-
te in de knel komen, zullen zij door een passend beheersregime voor de 
wegverkeersinfrastructuur geholpen moeten worden . In de visie van de 
Raad van Advies voor de Ruimteli jke Ordening 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 beper-
king van het nut van meervoudig autobezit aan verminder ing van de groei 
van het autobezit kan bi jdragen. 

De Raad van Advies voor de Ruimteli jke Ordening is van oordeel dat in het 
Structuurschema onvoldoende aandacht is besteed aan de mobi l i te i tsonge-
l i jkheid. 

De meerderheid van de Raad van Advies voor de Ruimteli jke Ordening 
acht onder bepaalde voorwaarden beheerste en naar t i jd en plaats gebon-
den stagnatie van het autoverkeer verdedigbaar. Een minderheid wi jst con-
gestie als beleidsinstrument in alle geval len af. 

Voor wat betreft het keuzepatroon van de verlader is de Raad van Advies 
voor de Ruimtel i jke Ordening van oordeel dat het pr imair de verlader is, die 
inzicht kan hebben in de veelheid van in-en externe economische factoren 
die bij de voertuigtechniekkeuze tot onder l inge afweging moeten worden 
gebracht. De rol van de overheid bij het keuzeproces van de verlader dient 
daarom gelegen te zijn in het stellen van maatschappeli jke randvoorwaar-
den, waarb innen die verlader moet opereren. Een eventueel door de over-
heid gewenste correctie van het voertuigkeuzegedrag kan worden ingege-
ven door mi l ieu-overwegingen, energie-overwegingen e.d. In dat licht is er 
naar de mening van de Raad van Advies voor de Ruimteli jke Ordening aan-
leiding o m met name voor het lange-afstandsvervoer meer goederenver-
voer per rail en binnenschip te laten plaatsvinden. Ook hier past een dir igis-
t isch beleid echter niet, maar zullen b i jvoorbeeld vervoerkwal i tei t en kosten-
niveau een verschuiving van vervoermodal i te i t in de r icht ing van trein en 
binnenschip kunnen bevorderen. 

De Raad van de Waterstaat deelt de principiële stel l ingname inzake de rol 
van de overheid bij het keuzeproces van reizigers en verladers zoals dit in 
het Structuurschema is aangegeven. De Raad van de Waterstaat is evenwel 
van mening dat één aspect sterk onderbel icht bli jft, nl. de mogel i jkheid om 
op het keuzeproces van reiziger en verlader anders dan door het nemen van 
maatregelen ten aanzien van de ruimtel i jke inr icht ing invloed u i t te oefenen. 
De overheid dient systematisch een grotere gedragsbeïnvloeding na te stre-
ven ten aanzien van het mobi l i te i tspatroon van reiziger en verlader. De Raad 
van de Waterstaat bepleit een ruime plaats in te richten voor een actief voor-
l icht ingsbeleid terzake. De Raad is voorts van mening dat onvoldoende aan-
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dacht wordt besteed aan het autobezit, met name aan de factoren die het au-
tobezit en het gebruik ervan beïnvloeden. 

In het bestuurlijk overleg is onderstreept dat het mogelijk maken en het 
beheersen van verplaatsingen, gezien de noodzaak en het nut daarvan, een 
belangrijk onderdeel van de totale overheidszorg moet zijn. In het bestuurlijk 
overleg is de vraag gesteld: met welke middelen denkt de Regering het men-
selijk gedrag ten aanzien van de verplaatsing te beïnvloeden en over welk in-
strumentarium beschikt zij daarvoor? 

De inspraak laat een veelkleurig beeld zien ten aanzien van de rol van de 
overheid en de aangrijpingspunten op het keuzepatroon van reizigers en 
verladers. Sommige insprekers betuigen instemming met het beleid in het 
Structuurschema. Andere insprekers zijn van oordeel dat het voorgestelde 
beleid de individuele mens te zeer in zijn keuzevrijheid ten aanzien van ver-
keer en vervoer beperkt. Een aantal insprekers wijst op het belang van het 
nemen van maatregelen ter verandering van het voertuigkeuzegedrag. In dit 
verband wordt tevens erop geattendeerd dat psychologische motieven in 
verband met verplaatsingen een belangrijke rol spelen, die tot het ontwikke-
len van nieuwe beleidsinstrumenten nopen. Over de al dan niet aanvaard-
baarheid van congesties bestaat in de inspraak geen eenstemmigheid. 

Voor de Regering geldt als uitgangspunt dat in beginsel ieder de keuze 
moet worden gelaten over het hoe en waarom van een verplaatsing. Slechts 
dan zal de overheid de keuze van de reiziger c.q. de verlader in een bepaalde 
richting beïnvloeden, indien het resultaat van deze keuzehandeling ten op-
zichte van zaken van algemeen maatschappelijk belang -waarbi j onder 
meer kan worden gedacht aan ruimtelijke inrichting, energie, milieu en vei-
ligheid - haar daartoe noopt. 

De middelen die de overheid ter beschikking staan voor de beïnvloeding 
van het keuzeproces van de reiziger en de verlader zijn voornamelijk: 

- het al of niet aanleggen of verbreden van wegen en spoorwegen; 
- het bieden van een bepaald kwaliteitsniveau in de inrichting van de we-

gen en het wegennet, de parkeervoorzieningen en de exploitatie van het 
openbaar vervoer; 

- het tarieven- en heffingenbeleid, voor zover niet fiscaal; 
- wetgeving en de handhaving ervan; 
- voorlichting en onderwijs; 
- subsidie- en vergoedingsregelingen; 
- maatregelen van fiscale aard. 

In het Beleidsvoornemen is ruimschoots aandacht geschonken aan het au-
tobezit (blz. 180). Het bezit van een auto en de daardoor vergrote verplaat-
singsmogelijkheden leveren een bijdrage aan het welzijn van de mens. De 
overheid richt zich niet zozeer op het autobezit maar meer op de negatieve 
gevolgen van het autogebruik. Door het voorgestane verkeers- en vervoer-
beleid in samenhang met het ruimtelijk beleid zal de noodzaak van autobezit 
en met name van meervoudig autobezit verminderen. 

In het Beleidsvoornemen (blz. 18) en in het Meerjarenplan Personenver-
voer 1976-1980 (hoofdstuk II, par. 7) is aangegeven dat het openbaar ver-
voer een belangrijke functie vervult ter verzekering van verplaatsingsmoge-
lijkheden naar en van centra van activiteiten voor degenen die niet over par-
ticulier vervoer kunnen of willen beschikken. Dit is in de p.k.b. expliciettot 
uitdrukking gebracht. 

In het Structuurschema en het Meerjarenplan Personenvervoer is mede 
op grond van studies geconcludeerd dat slechts een alomvattend pakket 
maatregelen, die alle in dezelfde richting werken, in staat zal zijn een gewen-
ste mate van gedragsbeïnvloeding tot stand te brengen. Hoewel de werking 
van vele maatregelen voor de hand ligt of uit ervaringen en onderzoek is ge-
bleken, ontbreekt nog een en ander aan kennis, middelen en instrumentari-
um om een effectieve gedragsbeïnvloeding tot stand te brengen waarbij bij-
voorbeeld meer van openbaar vervoer en/of langzaam verkeer en minder 
van auto's gebruik wordt gemaakt. Om die reden - maar ook gezien de grote 
geografische verschillen - kiest de Regering zoals reeds aangegeven voor 
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een genuanceerd en stap-voor-stap beleid. Tevens wordt door experimen-
ten en demonstratieprojecten en uiteraard door gecoördineerd en doelge-
richt onderzoek getracht in de ontbrekende kennis zoveel mogelijk te voor-
zien. 

In het Structuurschema is al aangegeven dat het proces van afweging van 
belangen ertoe kan leiden dat niet op alle plaatsen en tijden kan worden vol-
daan aan de optredende verplaatsingsbehoefte en dat in het verkeers- en 
vervoerstelsel congesties tijdens spitsuren niet altijd en overal kunnen wor-
den voorkomen en derhalve op bepaalde plaatsen en tijden zullen moeten 
worden aanvaard. Overigens wordt verwezen naar hetgeen hierover wordt 
gesteld in par. 20.1. 

Voorlichting zal een informatief karakter moeten hebben: de burger wijzen 
op de mogelijkheden die een verkeers- en vervoerstelsel bieden. Aanbeve-
lingen over het gebruik van het vervoerstelsel kunnen het beste door de 
naast betrokkenen worden gegeven. Te denken valt aan de vervoerbedrijven 
en de lokale overheden ten aanzien van het lokale vervoer. 

De Regering gaat ervan uit dat haar beleid ten aanzien van het keuzepa-
troon van reizigers en verladers dat veel steun heeft ondervonden in de reac-
ties voldoende ruimte laat om te voldoen aan de behoefte aan verplaatsing 
van personen (collectief en individueel) en goederen. Voor wat betreft het 
beleid van de Regering met betrekking tot de keuzevrijheid van de verlader 
zij overigens nog verwezen naar par. 18.2. 

17.5. Verkeers- en vervoerbeleid in relatie tot de ruimtelijke structuren 

De Raad van Advies voor de Ruimtelijke Ordening acht het gewenst dat 
duidelijk wordt wat onder (grote) stadsgewesten, middelgrote steden enz. 
wordt verstaan. De raad wijst erop dat veel verplaatsingen naar en van de 
stadsgewestelijke centra hun herkomst respectievelijk bestemming hebben 
buiten de stadsgewesten. Indien men dan in de stadsgewesten een bepaald 
mobiliteitspatroon wil nastreven, kan men daarbuiten het mobiliteitspa-
troon en het voertuigkeuzegedrag niet ongemoeid laten. De Raad van Ad-
vies voor de Ruimtelijke Ordening meent dat enige afzwakking van de geo-
grafische differentiatie van het verkeers- en vervoerbeleid op haar plaats 
zou zijn. Het verkeers- en vervoerbeleid zal zo min mogelijk impulsen tot ver-
der gaande overloop, suburbanisatie en een in sociaal opzicht selectief ka-
rakter daarvan moeten opleveren. Een stadsgewestelijk openbaar vervoer 
zal moeten worden tot stand gebracht dat een gecentreerd verstedelijkings-
patroon inde handwerkt. De Raad van Advies voor de Ruimtelijke Orde-
ning zou tot grondige en kritische heroverweging van het met betrekking tot 
de grote stadsgewesten te voeren beleid willen adviseren. Deze heroverwe-
ging zou moeten leiden tot enerzijds grotere terughoudendheid bij uitspra-
ken omtrent inrichting en beheer van het stadsgewestelijk verkeers- en ver-
voersysteem en anderzijds tot een meer operationale omschrijving van 
werkelijk nationale desiderata met betrekking tot de steden (functies van de 
steden, de totale kosten van stedelijke verkeers- en vervoerstelsels, de kwali-
teit van voor-/natransport van het nationaal verkeers- en vervoersysteem 
e.d.). 

De Raad van Advies voor de Ruimtelijke Ordening constateert dat aan au-
togebruik in het buitengebied met het oog op vermijding van aantasting en 
doorsnijding van het buitengebied geen wezenlijke beperkingen worden op-
gelegd. 

De Raad van Advies voor de Ruimtelijke Ordening bepleit afstemming zo-
wel van hetvoorzieningenniveau van hetopenbaarvervoeralsvan de weg-
infrastructuur op het kernenpatroon in de landelijke gebieden. 

De Raad van de Waterstaat acht de geografische differentiatie van het be-
leid een zinvolle en realistische zaak. Immers op deze wijze wordt rekening 
gehouden met regionale en lokale karakteristieken van het verkeer en ver-
voer en de ruimtelijke ordening. De Raad van de Waterstaat constateert wel 
dat de aanleg van de nodige infrastructurele werken lang niet altijd gelijke 
tred houdt met de ruimtelijke ontwikkeling die gepaard gaat met de bouw 
van nieuwe woonwijken en zelfs van geheel nieuwe steden. Het is van groot 
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belang dat de overheid met zorg streeft naar een goede afstemming van bei-
de ontwikkelingen op elkaar. 

De gewenste integratie zou worden miskend indien over de afzonderlijke 
gebieden (stadsgewesten, middelgrote en kleine steden en landelijke gebie-
den) afzonderlijke beleidsnota's zouden worden uitgebracht, aldus de Raad 
van de Waterstaat. Een verbijzondering van het beleid voor deelgebieden zal 
plaatsvinden op provinciaal en gemeentelijk niveau, waarbij ook met andere 
dan verkeers- en vervoerbelangen rekening moet worden gehouden. Naar 
het oordeel van de Raad van de Waterstaat laat het Structuurschema zich 
dan ook terecht maar in beperkte mate uit over de effectuering van een pro-
bleemoplossend beleid in de grote stadsgewesten. Het Meerjarenplan Per-
sonenvervoer, provinciale en gemeentelijke plannen zijn hiervoor meer ge-
schikte kaders. 

Het in het Structuurschema aangegeven verkeers- en vervoerbeleid in re-
latie tot de ruimtelijke structuur heeft in het bestuurlijk overleg tot verschil-
lende reacties aanleiding gegeven. Enerzijds heeft het per deelgebied gedif-
ferentieerde beleid in het bestuurlijk overleg ondersteuning gevonden, an-
derzijds heeft het tot in meer of mindere mate kritische kanttekeningen ge-
leid. 

In het bestuurlijk overleg is erop gewezen dat in vervoerskundig opzicht 
samenhangende regio's zoveel mogelijk als een geheel dienen te worden 
bezien. 

In het Structuurschema wordt in principe uitgegaan van het treffen van 
voorzieningen voor de auto, behalve als deze overlast geeft, aldus enkele re-
acties uit het bestuurlijk overleg. Hierdoor wordt, volgens deze reacties, in 
de hand gewerkt dat binnen één stadsgewest een verschillend vervoerbeleid 
moet worden gevoerd, waardoor auto-georiënteerde en openbaar vervoer-
georiënteerde lokaties blijven bestaan. Dit wordt onjuist geacht omdat men 
bij voorkeur niet per auto zal vertrekken om vervolgens met het openbaar 
vervoer op de plaats van bestemming aan te komen (of andersom). Een 
geïntegreerd stedelijk functioneren wordt dan onmogelijk. In hoeverre «park 
and ride»-voorzieningen hier een oplossing bieden moet nog blijken. In het 
Structuurschema wordt aan deze voorzieningen weinig aandacht geschon-
ken. Er is in het bestuurlijk overleg beklemtoond dat voor het functioneren 
van de stadsgewesten voor een hoogwaardig openbaar vervoer gekozen 
moet worden. Immers daar is de ruimtenood en de druk van het autoverkeer 
het grootst. Ontwikkelingen in de steden (voetgangersgebieden, parkeerbe-
perkingen, etc) dienen gevolgen te hebben voor de op de stedelijke wegen-
netten aansluitende wegennetten. Opgemerkt is dat de overloop met alle 
daaraan verbonden bezwaren dient te worden tegengegaan. In dit verband 
is bepleit het wonen, het werken en eventueel ook het recreëren niet te 
scheiden maar zoveel mogelijk bijeen te brengen. 

De vraag is wat onder grote stadsgewesten moet worden verstaan. Indien 
hieronder slechts de vier grote steden zouden vallen, dan wordt aandacht 
gevraagd voor de problematiek van de middelgrote steden waar door de be-
perkte oppervlakte van de stadscentra de autodichtheid aanzienlijk is en een 
grotere rol voor het openbaar vervoer weggelegd dient te zijn dan in het 
Structuurschema is toegekend. 

Ook wordt opgemerkt dat de relatie tussen de middelgrote stad en de om-
geving die voor een belangrijk deel op deze stad is aangewezen, nagenoeg 
geen aandacht in het Structuurschema heeft gekregen. 

In het bestuurlijk overleg en de inspraak is ook gewezen op het belang van 
een goede toegankelijkheid van de binnensteden voor het vrachtvervoer. Bij 
verkeersbeperkende maatregelen in de stedelijke gebieden dient expeditie-
verkeer mogelijk te blijven, terwijl het goederenvervoer ook een specifiek 
belang heeft bij het tot stand komen van omleggingen om bebouwde kom-
men. 

Vanuit de inspraak komt de wens naar voren het verkeers- en vervoerbe-
leid in de verschillende gebieden (grote stadsgewesten, middelgrote en klei-
ne steden en landelijke gebieden) in afzonderlijke nota's gestalte te geven. 
Gepleit wordt voor het zoveel mogelijk bijeenbrengen van wonen, werken 
en voorzieningen ten einde de afstanden wonen-werken, wonen-voorzie-
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ningen zo klein mogelijk te houden. Voor al de onderscheiden gebieden 
wordt een voortgaande bevordering van het langzaam verkeer voorgesteld. 

Het verkeers- en vervoerbeleid in de grote stadsgewesten, gericht op be-
houden of versterken van functies van de hoofdcentra, verbetering van de 
leefbaarheid van woon- en verblijfsgebieden en verbetering van de veiligheid 
van met name het langzame verkeer, wordt in de inspraak in zijn algemeen-
heid kritisch onderschreven. Niet duidelijk is welke gebieden onder «grote 
stadsgewesten» worden gerangschikt. Voor de stadsgewesten verdient een 
geïntegreerd en consistent verkeers- en vervoerbeleid de voorkeur, waarbij 
de keuze voor het openbaar vervoer een ordenende werking heeft op het au-
togebruik, aldus een aantal insprekers. Vrij vaak wordt in de inspraak gewe-
zen op het grote belang van een gericht parkeerbeleid. 

Een aantal insprekers stemt in met de uitwerking van het verkeers- en ver-
voerbeleid voor de middelgrote en kleine steden. Enige insprekers menen 
dat het voornemen in het Structuurschema dat in de kleine steden het open-
baar vervoer slechts een aanvullende rol dient te spelen onjuist is en voorbij-
gaat aan het feit dat openbaar vervoer ook in deze gebieden een functie 
heeft in de ruimtelijke ontwikkeling. Ook hier zijn maatregelen tegen hinder 
van autovoorzieningen en is terugdringen van onveiligheid nodig. 

De insprekers die ingaan op het beleid ten aanzien van de landelijke gebie-
den zijn er voorstander van het openbaar vervoer minstens een aanvullende 
functie toe te kennen. Het streekvervoer vervult hier juist een onmisbare 
maatschappelijke functie, mede ookteneinde de niet-autobezitters op het 
platteland een mogelijkheid tot mobiliteit te bieden. Daarnaast dient volgens 
een aantal insprekers ervoor gewaakt te worden dat het platteland en de 
dorpen door verdere verstedelijking, massaal autoverkeer en op de auto af-
gestemde recreatie verder worden aangetast. Impulsen voor suburbane ont-
wikkelingen dienen te worden tegengegaan, onder erkenning van de natuur-
lijke groei van dorpen. 

Algemeen 

De reacties overziende kan worden geconcludeerd dat de gekozen inde-
ling in grote stadsgewesten, middelgrote en kleine steden en landelijke ge-
bieden naast veel waardering ook kritiek heeft ondervonden. Deze indeling 
vloeit voort uit de karakteristieke verschillen zowel in ruimtelijke structuur 
als in verkeers- en vervoerstructuur tussen deze gebieden. Zoals in para-
graaf 17.1. reeds is aangegeven, brengen deze verschillen mee dat het ac-
cent in het ene gebied wat meer op een bepaalde vervoerwijze zal liggen dan 
in het andere gebied. Ook binnen een zelfde gebied kunnen lokaties worden 
onderkend die wat betreft hun ruimtelijke structuur en hun verkeers- en ver-
voerstructuur accentverschillen vertonen. Een aanzienlijk deel van de ver-
voerrelaties bestaat tussen gebieden en lokaties die onderling deze accent-
verschillen vertonen. 

In dit verband zijn de verkeers- en vervoerplannen die in de verschillende 
gebieden worden uitgebracht van wezenlijke betekenis. De plannen moeten 
èn een neerslag vormen van het verkeers- en vervoerbeleid in het gebied 
waar zij worden uitgebracht èn een rol vervullen bij het integraal functione-
ren van het verkeer en vervoer in aan elkaar grenzende gebieden. In de plan-
nen zullen de vervoerrelaties tussen de gebieden moeten worden vertaald in 
infrastructuurbehoefte en vervoerdiensten als onderdeel van een samen-
hangend verkeers- en vervoerstelsel. Dit brengt mee bevordering van de we-
derzijdse afstemming van het stedelijk wegennet en het aansluitende inter-
lokale wegennet, de integratie van stedelijk en regionaal openbaar vervoer 
en de totstandkoming van goede overstapprocedures (park and ride). 

Het algemene probleem bij de opstelling van deze plannen is het juiste 
midden te houden tussen enerzijds een te hoog niveau van bereikbaarheid 
van de grote stadsgewesten in relatie tot hun omgeving met als ongewenst 
gevolg een te sterk forensisme en anderzijds een te laag niveau van bereik-
baarheid van de grote stadsgewesten vanuit hun omgeving met als onge-
wenst gevolg een belemmering van de noodzakelijke vervoerrelaties waar-
bij sociale, culturele en economische activiteiten ongunstig worden beïn-
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vloed. Dit beleid is in overeenstemming met het beleid geformuleerd in de 
Verstedelijkingsnota, waarin de nadruk ligt op beperking van de groei van de 
mobiliteit door een betere onderlinge afstemming van gebieden voor wo-
nen, werken en voorzieningen; hierbij wordt in het bijzonder gestreefd 
naar afremming van de huidige en nog te verwachten migratie naar 
Noord-Brabanten Gelderland. 

Het tijdig leggen van planningsrelaties tussen Rijk en lagere overheden 
alsmede een goede coördinatie van het rijksbeleid en het beleid van de lage-
re overheden is vanaf een vroeg stadium geboden. 

Voor de aanzet tot het ontwikkelen van een op de materie toegesneden be-
stuurlijk instrumentarium wordt verwezen naar deel B. 

Grofe stadsgewesten 

De Regering constateert dat de maatregelen die voor de grote stadsge-
westen- bedoeld in ruimtelijke, niet in bestuurlijke zin — zijn voorgesteld in 
grote lijnen worden onderschreven. Hieronder is nogmaals ingegaan op de-
ze maatregelen. 

Om de verplaatsingsbehoefte te beperken is een adequate afstemming en 
integratie van gebieden voor wonen, werken en voorzieningen vereist. Be-
seft wordt dat dit voornemen eerst op langere termijn enigermate kan wor-
den verwerkelijkt, met name in die gebieden waar sprake is van stadsuitbrei-
ding en stadsvernieuwing. 

De Regering is overtuigd van het belang van een doeltreffend parkeerbe-
leid, mede in relatie tot het stedelijk inrichtingsbeleid. Het bewonersparke-
ren vergt bijzondere aandacht. In de pkb is dit nu verwoord. Voor een nadere 
uitwerking wordt verwezen naar hoofdstuk 24. 

Door het bieden van openbaar-vervoervoorzieningen van goede kwaliteit 
zorgt de overheid ervoor dat vervoer beschikbaar is naar en van centra van 
activiteiten voor degenen die niet over particulier vervoer kunnen of willen 
beschikken. Dit is aangegeven in het Beleidsvoornemen (blz. 18) en in het 
Meerjarenplan Personenvervoer 1976-1980 (hoofdstuk II, par. 7). Het is nu 
tevens in de pkb opgenomen. Hiermede wordt tegemoet gekomen aan het 
verlangen tot expliciete opneming van deze functie van het openbaar ver-
voer in de pkb, zoals dit van verschillende kanten naar voren is gebracht. 
Voor het planologisch beleid zijn structurele verhogingen in het voorzienin-
genniveau ter tegemoetkoming aan een toegenomen vraag van bijzondere 
betekenis. Er is voorshands van uitgegaan, dat verbetering van de doorstro-
ming van het openbaar vervoer, tezamen met de landelijke 2 %-regeling (uit-
gegaan wordt van een toename van het tekort bij stads- en streekvervoer 
van per saldo 2% per jaar ten behoeve van de ontsluiting van nieuwe woon-
wijken) voldoende mogelijkheden biedt om aan een toegenomen vraag te-
gemoet te komen. Getuige het gestelde in het Meerjarenplan Personenver-
voer 1976-1980 (blz. 30), wordt van rijkszijde zoveel belang gehecht aan 
doorstromingsmaatregelen, dat de investeringen daarin in beginsel voor 
80% a fonds perdu zullen worden gesubsidieerd. Bij de formulering van de 
2%-norm is er onder meer rekening mee gehouden dat in de openbaar-ver-
voerbedrijven in het algemeen een zekere mate van flexibiliteit aanwezig is, 
welke benut kan worden om incidentele gewenste verhogingen van het 
voorzieningenniveau op te vangen. De circa 2,3 mld. die voor 1979 voor bij-
dragen in de tekorten van het openbaar vervoer wordt uitgetrokken geeft 
een sturend beleid weer, waarbij niet in de laatste plaats ook de sociale functie 
van het openbaar vervoer een rol speelt. Een uitwerking van de beleidsvoor-
nemensiste vinden in de hoofdstukken 19,21 en 23. 

In het Beleidsvoornemen (blz. 54, 61, 62) wordt gesteld dat het fietsverkeer 
in de grote stadsgewesten kan bijdragen tot oplossing van de verkeerspro-
blemen. Er wordt dan ook gestreefd naar bevordering van het langzaam ver-
keer. Voor een nadere uitwerking van het beleid ten aanzien van dit verkeer 
wordt verwezen naar de hoofdstukken 22 en 24 en naar het Meerjarenplan 
Personenvervoer. 

Als het sluitstuk van het geheel van maatregelen in de grote stadsgewes-
ten wordt genoemd de beperking van het autoverkeer waar dit te veel hinder 
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veroorzaakt. Bij het nemen van maatregelen ter beperking van het autover-
keer is een grote zorgvuld igheid geboden in verband met de vele in het ge-
d ing zijnde belangen. De maatregelen zullen zich moeten richten op behoud 
en versterking van de functies van de hoofdcentra van de grote stadsgewes-
ten. In dit verband word t meld ing gemaakt van de in voorbereid ing zijnde 
herziening van de r icht l i jnen voor de opstel l ing van verkeerscirculatieplan-
nen. 

Deze herziening heeft mede ten doel te bevorderen, dat meer dan tot nu 
toe het geval is bij de gemeenten een belangenafweging tussen de verschi l-
lende categorieën verkeersdeelnemers - waaronder de goederenvervoer-
d e r s - plaatsvindt, die geschiedt op basis van de funct ie die deze categorieën 
voor het bestaande of gewenste stedelijke act iv i tei tenpatroon moeten ver-
vul len. Van reger ingswege word t in dit verband het in het algemeen vr i j -
wel onvervangbare karakter van het vervoer per vrachtauto voor de steden 
onderkend, hetgeen ook voor een deel van het personenautoverkeer geldt. 
Voor een ander deel van het personenautoverkeer bestaan echter vervan-
gende vervoerwi jzen. Belemmering van het goederenvervoer en het essen-
tiële personenautoverkeer zal zoveel mogel i jk vermeden moeten worden . 

Het geïntegreerde verkeers- en vervoerbeleid van de r i jksoverheid met be-
trekking tot de grote stadsgewesten kan als volgt kort worden samengevat: 

- waar mogel i jk integratie van gebieden van wonen , werken en voorzie-
n ingen; 

- bevorder ing van het openbaar vervoer en het langzaam verkeer, vooral 
van en naar de stadscentra en tussen voorsteden en hoofdcentra; 

- beperking van het autoverkeer daar waar dit te veel hinder veroorzaakt; 
aanleg van randwegen; 

- hanter ing van een doeltreffend parkeerbeleid. 

Het gehele geïntegreerde verkeers- en vervoerbeleid met betrekking tot de 
grote stadsgewesten overziende komt de Regering tot de conclusie dat het 
beleid vo ldoende ru imte biedt aan de lagere overheden om binnen het kader 
dat door het Rijk word t aangegeven hun eigen beleid te verwezenli jken reke-
ning houdend met plaatselijke situaties en belangen. 

Het kort geschetste beleid vertoont sterke overeenkomst met de gedach-
ten zoals deze door de Raad van Advies voor de Ruimtel i jke Ordening wor-
den uiteengezet, zodat een grondige en kritische heroverweging, zoals door 
de Raad van Advies voor de Ruimteli jke Ordening voorgesteld, achterwege 
kan bl i jven. Dit neemt niet weg dat de Regering beseft dat in de loop van de 
t i jd , als meer onderzoek is gedaan en meer gegevens over de effecten van 
voorgenomen maatregelen bekend zijn, een nadere ontwikkel ing van het be-
leid en eventueel bi jstel l ing mogel i jk moet zijn. Voorts kan het gewenst zijn 
op grond van opgedane ervaring beleidsli jnen en ui tgangspunten om te zet-
ten in meer gekwanti f iceerde normen zoals van diverse kanten is bepleit. 

Middelgrote en kleine steden 

Aan de middelgrote en kleine steden is in het Structuurschema minder 
tekst gewi jd dan aan de grote stadsgewesten. Dit betekent niet dat hieraan 
door het Rijk onvoldoende aandacht word t besteed. De problemen van de 
grote stadsgewesten komen in de middelgrote en kleine steden in beperkte-
re omvang voor, zijn althans in deze steden veelal relatief gemakkeli jker op 
te lossen. Met de constatering dat de schaal van de ru imteproblemen, auto-
overlast etc. in de middelgrote en kleine steden geringer is, w i l geenszins 
gesteld zijn dat het belang ervan voor die steden word t onderschat. Ter ver-
duidel i jk ing van het beleid ten aanzien van de middelgrote en kleine steden 
is de tekst van de pkb op dit punt aangepast. In de pkb is aangegeven dat het 
pakket maatregelen dat door de Regering is gekozen voor de grote stadsge-
westen voor de middelgrote en kleine steden voor zover mogeli jk van over-
eenkomstige toepassing is verklaard. Dit betekent onder andere dat het 
langzaam verkeer en het openbaar vervoer hier een rol zullen moeten bli jven 
vervul len. 
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Voor het beleid ten aanzien van de relaties tussen de middelgrote en klei-
ne steden en de aangrenzende gebieden (grote stadsgewesten, landelijke 
gebieden) word t verwezen naar hetgeen in het begin van deze paragraaf is 
uiteengezet. 

Landelijke gebieden 

Ter verduidel i jk ing van het beleid in het Structuurschema inzake de lande-
lijke gebieden is het volgende op te merken. 

Zoals hiervoor reeds is uiteengezet, geldt ook voor de landeli jke gebieden 
het beleidsui tgangspunt: aan de vraag naar vervoer word t tegemoet geko-
men uitsluitend voor zover de bi jdrage aan het welzi jn van de gemeenschap 
per saldo positief is. Hierbij zal de zorg voor de verkeersvei l igheid en een 
goed leefmil ieu voorop staan. In het Structuurschema Landinr icht ing zal dit 
beleidsuitgangspunt ten aanzien van plattelandswegen nader worden uitge-
werkt. 

Het is zaak een beleid te voeren dat voldoende mogel i jkheden tot verplaat-
sing via collectief en individueel vervoer biedt en aantasting en doorsni jd ing 
van de landelijke gebieden zoveel mogel i jk beperkt c.q. voorkomt . 

Evenals in de grote stadsgewesten en de middelgrote en kleine steden 
word t voor de landelijke gebieden in streekplannen, projectnota's etc. ge-
streefd naar afs temming van wonen , werken en voorzieningen met daaraan 
aangepaste vervoervoorzieningen. 

17.6. Verkeersvei l igheid 

Behalve naar aanleiding van de richtl i jnen word t ook meer in het alge-
meen het beleid in het Structuurschema bezien met het oog op verkeersvei-
l igheidsaspecten. 

De Raad van Advies voor de Ruimteli jke Ordening besteedt met name 
aandacht aan de verkeersvei l igheid in zijn aanvul lend advies inzake de pro-
jecten in het Structuurschema. Volgens de Raad dienen de projecten nader te 
worden getoetst aan een aantal criteria. Tot deze criteria behoren het al dan 
niet een bijdrage leveren aan verhoging van de vei l igheid in bestaande si-
tuaties. In dit verband pleit de Raad voor een genuanceerde toepassing. Rea-
lisatie van geheel nieuwe wegen, liefst met gescheiden r i jbanan, is alles be-
halve een opt imaal middel in het licht van allerlei andere belangen. Boven-
dien kan bij een veil iger inr icht ingsprincipe het wegennet als totaal en over 
langere t i jd bezien impulsen op het autogebruik veroorzaken, die niet alleen 
in str i jd zijn met het streven naar beperking van het autogebruik maar zelfs 
het streven naar grotere verkeersveil igheid per saldo kunnen doorkruisen. 
De Raad meent dat de technische vormgev ing van een weg in de eerste plaats 
dient samen te hangen met de functie van die weg. 

De Raad van de Waterstaat is van oordeel dat het aanbevel ing verdient in 
de pkb aandacht te besteden aan de bevordering van de verkeersveil igheid 
met name voor de meest kwetsbare verkeersdeelnemers. 

In het bestuurli jk overleg is erop gewezen dat bij de afweging van de ver-
schil lende mogel i jkheden in verband met projecten de effecten voor de ver-
keersveil igheid van deze mogel i jkheden mede in de afweging worden be-
trokken. Terughoudendheid bij de aanleg van ri jkswegen kan leiden tot be-
langrijke gevolgen voor het onderl iggende wegennet, waardoor de ver-
keersveil igheid negatief kan worden beïnvloed. In het bestuurl i jk overleg is 
gepleit voor voldoende financiële armslag ten einde die maatregelen te ne-
men die noodzakelijk zijn ter bevordering van de verkeersvei l igheid. Tijdens 
het bestuurl i jk overleg is naar voren gebracht dat het van belang is te komen 
tot een grotere vergeli jkbaarheid van de verkeerscirculat ieplannen, onder 
andere om verkeersveil igheidsstudies te kunnen verr ichten. 

In de inspraak word t de verbeter ing van de verkeersvei l igheid met name 
van het langzaam verkeer als onderdeel van het beleid ten aanzien van de 
grote stadsgewesten, de middelgrote en kleine steden en de landelijke ge-
bieden in het algemeen kritisch onderschreven. Met nadruk wordt gewezen 
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op het belang van een verdere bevordering van het openbaar vervoer uit 
een oogpunt van verkeersveiligheid en op de verkeersonveiligheid als uit-
vloeisel van de voortgaande groei van het massale autoverkeer. Sommige 
insprekers achten een te laag afwikkelingsniveau op het hoofdwegennet on-
gewenst uit een oogpunt van verkeersveiligheid. Andere insprekers zijn van 
oordeel dat lagere reissnelheid juist gunstig is, bezien vanuit het gezichts-
punt van de verkeersveiligheid. Door een inspreker wordt de verwijzing in 
het Structuurschema naar het Beleidsplan voor de Verkeersveiligheid onvol-
doende geacht. Geattendeerd wordt op het ontbreken van een analyse van 
de voornaamste oorzaken van ongelukken. De verantwoordelijkheid voor de 
verkeersveiligheid mag niet zonder meer naar de lagere overheden worden 
doorgeschoven als de financiële middelen niet worden aangereikt. 

Zoals in hoofdstuk 15 aangegeven wordt door de Regering de bevordering 
van de verkeersveiligheid van grote betekenis geacht voor het lange-ter-
mijnbeleid en voor het korte-termijnbeleid, met name bij het stellen van 
prioriteiten bij de uitvoering. Hierbij doet zich het probleem voor dat pro-
gnoses op lange termijn ten aanzien van het buitengewoon complexe ver-
schijnsel van verkeersonveiligheid nauwelijks mogelijk zijn. Bijsturing van 
de in het Beleidsplan Verkeersveiligheid en het Meerjarenplan Personenver-
voer genoemde prioriteiten op basis van trendanalyses is echter wel moge-
lijk en geschiedt dan ook. 

De Regering beseft dat de verwachte toename van het autokilometrage 
van 55 mld. in 1975 tot 80 mld. in het jaar 2000 dwingt tot voortzetting van 
een krachtig verkeersveiligheidsbeleid, waarmede bij iedere beleidsbeslis-
sing ten aanzien van het verkeer en vervoer op elk bestuursniveau terdege 
rekening moet worden gehouden. 

De grondslagen voor het verkeersveiligheid zijn geformuleerd in het 
Beleidsplan voor de Verkeersveiligheid van de eerste ondergetekende als 
Coördinerend Minister voor de Verkeersveiligheid. 

Voor het Structuurschema zijn de lange-termijnopties van dit Beleidsplan 
van belang. In dit verband moet worden gewezen op de uitwerking van het 
activiteitenprogramma verkeersveiligheid. Dit activiteitenprogramma 
wordt opgesteld aan de hand van een model dat de invloeden van verkeers-
en vervoermaatregelen op de verkeersveiligheid kwantificeert. Zowel het 
onderling verband van deze maatregelen als de effecten daarvan worden in 
dit model zichtbaar gemaakt, waardoor een goede prioriteitsbepaling moge-
lijk wordt. Met dit model als instrument wordt beoogd de tot nog toe betrek-
keiijk ongrijpbare factor verkeersonveiligheid concreet in te voeren in de be-
leidsvoorbereidende arbeid en in de beslissingsprocedures ten aanzien van 
de verkeers- en vervoerproblematiek. 

Een recente pilot-studie heeft voorts bevestigd dat de veiligheid van het 
interlokale autoverkeer in belangrijke mate gediend is met concentratie van 
dit autoverkeer op bestaande of nieuw aan te leggen autosnelwegen, waar 
dit gezien de verkeersintensiteiten verantwoord is. Een meer uitgebreide 
studie naar de kwantitatieve invloed van de aanleg van een autosnelweg op 
de veiligheid van het onderliggende wegennet en naar de veronderstelde 
toename van het totale verkeersaanbod wordt thans uitgevoerd. Hierbij zal 
vooral worden nagegaan hoe de veiligheid op het onderliggende wegennet 
na het aanleggen van een autosnelweg is gewijzigd ten opzichte van de si-
tuatie voor de aanleg van deze autosnelweg. Met het maximaal benutten 
van de capaciteit van zwaar belaste autosnelwegen door toepassing van ver-
keerssignalering wordt bovendien beoogd de bestaande verkeersveiligheid 
op deze wegen nog te verbeteren. 

In het recente verleden, tussen de jaren 1972 en 1975, bleek een scherpe 
daling van het aantal verkeersslachtoffers door landelijk genomen maatre-
gelen mogelijk. Een verdere daling kan in gang worden gezet door een 
krachtig en doelgericht verkeersveiligheidsbeleid van de lagere overheden 
waartoe de rijksoverheid de helpende hand kan bieden door het verschaffen 
van de nodige instrumenten. 

Voor wat betreft het verkeer en vervoer en de verkeersveiligheid in de ste-
den gaat het voor de middellange termijn om de uitvoering van verkeerscir-
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culatieplannen en de toepassing van de uit de experimenteerprojecten ver-
kregen kennis over de herinrichting van verkeers- en verblijfsgebieden, 
vooral ten aanzien van de verkeers- en veiligheidseisen. 

Daarnaast ware door de gemeenten een doelgericht «black-spot»-onder-
zoek te verrichten, gebruik makende van de landelijke verkeersongevallenre-
gistratie en van in het buitenland reeds beproefde methodieken. Dit «black-
spot»-onderzoek belooft de meeste vruchten af te werpen binnen de be-
bouwde kom en vooral ten aanzien van het kwetsbare langzame verkeer. 

Voorts moet worden gememoreerd dat toepassing van de inmiddels op-
gestelde ontwerp-normen voor de verschillende categorieën wegen (inclu-
sief fietspaden) buiten de bebouwde kommen op de middellange termijn 
een gunstige invloed op de verkeersveiligheid kan uitoefenen. 

Het openbaar vervoer speelt in dit beleid ter bevordering van de verkeers-
veiligheid een belangrijke aanvullende rol. Het verschaft degenen die voor 
hun verplaatsingen niet over een eigen vervoermiddel kunnen of willen be-
schikken een veilige vervoermogelijkheid. 

In het bijzonder biedt het goede alternatieve vervoermogelijkheden in de 
verbindingen tussen en in de grote steden, waar het verkeer in de spitsuren 
vaak te lijden heeft van verkeerscongesties met het (op interlokale wegen) 
daarmee gepaard gaande verhoogde risico van verkeersongevallen. 

Samenvattend kan worden gesteld dat wat het lange-termijnbeleid betreft 
de verwachte toename van het autokilometrage noopt tot een krachtig en 
doelgericht verkeersveiligheidsbeleid op alle bestuursniveaus, waarbij de 
rijksoverheid stimulerend en coördinerend optreedt en behulpzaam kan zijn 
bij het onderzoek naar criteria en richtlijnen ten behoeve van een systemati-
sche aanpak. Deze noodzaak tot het voeren van een krachtig en doelgericht 
verkeersveiligheidsbeleid is expliciet in de planologische kernbeslissing ver-
woord. 

17.7. Verkeers- en vervoeronderzoeken en studies 

De Raad van Advies voor de Ruimtelijke Ordening acht het belangrijk dat 
het fundamentele onderzoek ter vergaring van kennis van verkeers- en ver-
voergedrag en het functioneren van verkeers- en vervoersystemen in sa-
menhang met de maatschappelijke ontwikkeling in haar verschillende ver-
schijningsvormen en de mogelijkheden om daarop invloed uit te oefenen 
wordt voortgezet. De nadruk moet daarbij meer komen te liggen op de ver-
anderbaarheid van onder andere de geografie van menselijke activiteiten en 
het verkeers- en vervoergedrag in al zijn aspecten. Het experiment moet als 
een belangrijke methode van onderzoek daarvoor worden beschouwd. Te-
vens wijst de Raad van Advies voor de Ruimtelijke Ordening op de noodzaak 
van nader onderzoek dat inzicht moet leveren dat nodig is om goederenver-
voer en ruimtelijke ordening beter op elkaar af te stemmen. 

Ook insprekers zijn voorstanders van het doen van onderzoek op het ter-
rein van verkeer en vervoer en noemen als onderzoeksonderwerpen: analy-
se van de groei van de mobiliteit gedifferentieerd naar verplaatsingsmotie-
ven en -afstanden, opstelling van één rekenkundig model voor de planning 
van hoofd-, secundaire en tertiaire wegen. Bovendien wordt door insprekers 
gepleit voor invoering in het Besluit op de Ruimtelijke Ordening van de ver-
plichting tot het instellen van onderzoek naar vervoerconsequenties van in 
de ruimtelijke plannen opgenomen bestemmingen c.q. gebiedsonderdelen. 

Verkeers- en vervoerstudies in het algemeen 

Zoals al in het Beleidsvoornemen (blz. 158/160) is vermeld, wordt hetfun-
damentele verkeers- en vervoeronderzoek, dat onder auspiciën van de 
Stuurgroep Verkeer en Vervoer wordt uitgevoerd, in grotere mate dan voor-
heen gericht op een verklaring van waargenomen reizigersgedrag. Het gaat 
daarbij om de bewuste en onbewuste beweegredenen van mensen bij hun 
beslissingen over verplaatsingen van zich zelf en anderen, privé of beroeps-
halve, de daarbij te kiezen bestemmingen, vervoerwijzen en route. Uit ver-
keers- en vervoeronderzoek is al een en ander bekend maar om met meer ze-
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kerheid de toekomst te kunnen verkennen van een maatschappij in snelle 
verandering is het nodig een zo goed mogelijk inzicht te hebben in de wijze 
waarop mensen tot hun beslissingen komen en hoe ze daarbij op omge-
vingsfactoren reageren. 

Een nieuw element in de studies is speurwerk naar de afhankelijkheid van 
woon- en arbeidsplaatskeuze van de verkeers- en vervoermogelijkheden 
daartussen. Ook wordt recentelijk meer aandacht besteed aan fundamentele 
parkeerstudies. In het onderzoekprogramma zullen in de toekomst ook stu-
dies worden opgenomen naar het verband tussen goederenvervoer en 
grondgebruik. 

Ook experimenten en evaluaties van bijzondere projecten kunnen bijdra-
gen tot een beter inzicht in de werking en de mogelijkheden van het ver-
keers- en vervoersysteem. In het Meerjarenplan Personenvervoer, zowel het 
vorige als het MPP dat binnenkort zal verschijnen, wordt een programma 
van experimenten aangekondigd. Voorbeelden van reeds ondernomen ex-
perimenten zijn de proefnemingen met alternatieve vormen van openbaar 
vervoer (buurtbusjes e.d.), het experimenteerproject Leidse Baan, het de-
monstratieproject fietsroutes Tilburg en Den Haag en de demonstratiepro-
jecten herindeling stedelijk gebied. 

Strategische studies 

Strategische studies, waarin globaal het effect van beleidsstrategieën 
wordt onderzocht, kunnen van veel belang zijn voor de beleidsvorming. Ten 
behoeve van het MPP 1976-1980 heeft het Projectbureau Integrale Verkeers-
en vervoerstudies strategische studies verricht naar het effect dat te verwach-
ten zou zijn op het autogebruik van een aanmerkelijke verhoging van het 
voorzieningenniveau van het openbaar vervoer of van een verlaging van de 
tarieven. 

Ook voor het beleid op lange termijn kunnen strategische studies bijdra-
gen tot de beleidsvorming. In de paragraaf over de energieproblematiek 
(17.2) is gewezen op het nut van scenario's voor het exploreren van de toe-
komst. De Stuurgroep Verkeer en Vervoer heeft een opdracht verleend tot 
het verder ontwikkelen van de scenariomethodiek ten behoeve van toe-
komstprojecties in de komende jaren. 

Ook strategische studies gericht op de beleidsvorming in een bepaald 
landsdeel, waar voor de komende jaren belangrijke ruimtelijke ontwikkelin-
gen worden voorzien en waarvoor in het Structuurschema met een grote uit-
breiding van de verkeers- en vervoervoorzieningen wordt rekening gehou-
den, kunnen van groot belang zijn. De Stuurgroep Verkeer en Vervoer heeft 
het initiatief genomen tot integratie van op rijksniveau verrichte ruimtelijke 
en verkeers- en vervoerstudies in het gebied van de zuidvleugel van de 
Randstad met het doel de ontwikkeling van beleidsstrategieën voor dit ge-
bied in de toekomst te bevorderen en te onderbouwen. 

Regionale en stedelijke verkeers- en vervoerstudies 

In het Beleidsvoornemen (blz. 30/31) is gewezen op het belang van ver-
keers- en vervoerplannen op regionale, stadsgewestelijke en stedelijke 
schaal. In deel B van deze nota is uiteengezet welke rol deze plannen spelen 
in de beleidsafstemming. De opstelling van deze plannen en het uitvoeren 
van het daartoe benodigde onderzoek is de taak van de provincies en de ge-
meenten, in vele gevallen in overleg of in samenwerking met betrokken 
rijksdiensten. In deze verkeers- en vervoerstudies en -plannen moet ook de 
door insprekers bepleite integratie van verschillende orde en van openbaar 
vervoer en goederenvervoer plaats vinden. 

Verkeers- en vervoerstudies en wettelijke regelingen op het gebied van de 
ruimtelijke ordening 

De suggesties om in het Besluit op de Ruimtelijke Ordening een verplich-
ting op te nemen tot het instellen van onderzoek naar de vervoerconsequen-
ties van in de ruimtelijke plannen opgenomen bestemmingen c.q. gebieds-
onderdelen lijkt overbodig. De artikelen 2 en 7 van dit besluit, waarin de 
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verpl icht ing is opgelegd tot onderzoek door provincies en gemeenten ter 
voorbere id ing van ruimtel i jke p lannen, is ru im gesteld. De betrokken over-
heden zullen met de vigerende hoofddoelste l l ing en r icht l i jnen voor het be-
leid voor ogen de verkeers- en vervoerconsequent ies van bestemmingen ze-
ker in de p lanvoorbereid ingen betrekken. Bepaalde bestemmingen kunnen 
immers door het ermee verbonden verkeer en vervoer een last of zelfs ge-
vaar voor hun omgev ing veroorzaken. Ten dele word t in een beoordel ing 
daarvan voorzien door andere wetsbepal ingen, met name die van de Hin-
derwet en de Wet Geluidhinder. 

17.8. Mogelijke bezwaren bij het realiseren van nieuwe wegverbindingen 
en raillijnen 

Aan het Beleidsvoornemen is een bij lage toegevoegd, bij lage C, die een 
eerste verkenning bevat van mogel i jke bezwaren bij het realiseren van nieu-
we verb ind ingen of verbredingen. 

In de inspraak word t waarder ing ui tgesproken over de benadering in het 
Structuurschema ten aanzien van mogel i jke bezwaren bij de aanleg van 
nieuwe verb ind ingen. Wel word t de wens geuit te verduidel i jken hoe de re-
sultaten van de benadering een rol spelen bij de beleidsbepal ing. Voorts 
meent een inspreker dat in de inventarisatie van bezwaren ten aanzien van 
de nieuwe (spoor)wegen ook de bestaande (spoor)wegen worden betrok-
ken. Het word t onjuist geacht de suggestie te wekken dat een dubbelspoor-
t re inverb ind ing net zoveel schade, overlast en vervui l ing zal geven als een 
zesbaansautoweg. 

Zoals al in het Beleidsvoornemen is aangegeven, betreft het hier een eer-
ste verkenning, gericht op mogel i jke bezwaren bij het realiseren van nieuwe 
wegverb ind ingen en rai l l i jnen. De methodiek was geënt op het relatief hoge 
abstract ieniveau van het Structuurschema. De uiteindeli jke afweging van 
een verb ind ing met de daarbij behorende tracéalternatieven v indt plaats in 
het kader van de tracéprocedure. Immers in een tracénota worden alle in het 
geding zijnde aspecten geïnventariseerd en worden de voor- en nadelen van 
de verb ind ing en van handhaving en eventuele u i tbouw van bestaande ver-
b indingen beschreven. Eveneens is het dan mogel i jk in concreto in te gaan 
op de maatregelen die nodig zijn om eventuele schade en/of hinder te be-
perken. 

De in het Beleidsvoornemen gepresenteerde bij lage beoogde dus niet zo-
zeer een concrete aanzet tot afweging van nieuwe verb indingen te geven 
maar veeleer een systematische inventarisatie te zijn van de bezwaren die 
verwacht kunnen worden als de hoofddoelste l l ing en de r ichtl i jnen worden 
gehanteerd ten aanzien van deze projecten. Daarnaast word t studie verr icht 
naar de voor- en nadelen verbonden aan het totale verkeer en vervoer. In dit 
verband kan gewezen worden op de door eerstgenoemde ondergetekende 
ingestelde werkgroep betreffende de Nationale Verkeers- en Vervoerreke-
n ing(NVVR). 

Deze werkgroep heeft tot taak het opstel len van een maatschappeli jke re-
kening met daarin een overzicht van alle voor het welzi jn relevante posit ieve 
en negatieve aspecten met betrekking tot het verkeer en vervoer. Deze reke-
ning beschrijft de bestaande situatie. 

Met betrekking tot het bovenstaande verr icht de werkgroep onder meer 
studie naar de geografische effecten van de weg , geluidhinder, luchtveront-
rein ig ing, verkeersongeval len en de baten van het verkeer. 

Wat betreft de vermeende suggestie dat een dubbelspor ige verb inding 
net zoveel schade, overlast en vervui l ing zal geven als een zesbaansautoweg 
is er van een misverstand sprake. De bij lage geeft het resultaat van een eer-
ste verkenning van de mogeli jke bezwaren van de nieuwe verb ind ingen. Uit 
de vergel i jk ing van scores voor de weg- en rai lprojecten blijkt dat de weg-
projecten veelal ongunst iger gescoord hebben. Dat neemt echter niet weg 
dat ook rai lprojecten nieuwe doorsni jd ingen kunnen geven waardoor nega-
t ieve effecten optreden. 

Tweede Kamer, zitt ing 1978-1979, 14390, nrs. 10-12 102 



18. HET GOEDERENVERVOER 

18.1. Algemeen 

De Raad van Advies voor de Ruimteli jke Ordening is van mening, dat het 
Structuurschema over het algemeen wein ig specifiek is over het goederen-
vervoer; de algemene beleidsli jnen in het Structuurschema kunnen vr i jwel 
alt i jd ook op het goederenvervoer van toepassing worden geacht. Als meer 
op het goederenvervoer gerichte algemene beleidsl i jnen noemt de Raad de 
uitspraken betreffende de keuze van de vervoertechniek (Beleidsvoorne-
men, par. 5.5.a) en betreffende de kosten van eventuele nieuwe spoorver-
bindingen ten behoeve van het goederenvervoer (Beleidsvoornemen, par. 
5.5.C). 

Hij stemt in met de doelstel l ing, zoals geformuleerd onder par. 5.3.5.d en 
constateert een inhoudel i jk redelijke onderl inge afs temming van het Struc-
tuurschema en de Beleidsnota Goederenvervoer. In de ui twerking van het 
beleid wordt volgens de Raad echter te wein ig recht gedaan aan de specifie-
ke belangen die met het goederenvervoer zijn gemoeid . Het betrekkelijk klei-
ne percentage vrachtverkeer in het wegverkeer ver tegenwoordigt een be-
lang dat een geheel eigen plaats verdient in de afweging met andere belan-
gen. Hij wi jst er met name op, dat van een beleid, dat het wegvervoer in de-
zelfde mate confronteert met infrastructurele knelpunten als het personen-
autoverkeer, slechts schadelijke gevolgen voor het bedri j fsleven en daarmee 
voor de samenleving kunnen worden verwacht. De vr i jheid van vervoerwi j -
zekeuze in het goederenvervoer is technisch-economisch momenteel veelal 
klein. Tegeli jkert i jd vindt de Raad echter dat het goederenvervoer niet onbe-
lemmerd behoeft te kunnen plaatsvinden. 

Verwijzend naar zijn «Nota over geïntegreerde beschouwing van goede-
renvervoer en ruimtel i jke ordening» van september 1976 constateert de 
Raad dat zowel voor de bestaande als voor de toekomst ige situatie het ru im-
telijk systeem veelal onvoldoende geanalyseerd word t op voor het goede-
renvervoer relevante elementen. Hij constateert tevens, dat het besef van ge-
volgen van beleid voor goederenvervoer en zakelijk verkeer nog te vaak ont-
breekt. Hij pleit ervoor goederenvervoer en ruimtel i jke ordening beter op el-
kaar af te s temmen, op lokaal niveau goederenvervoer meer aandacht te ge-
ven in het verkeers- en vervoerbeleid en geeft de wensel i jkheid aan van on-
derzoek met betrekking tot vele facetten van goederenvervoer. 

De internationale aspecten van het goederenvervoer hebben, gezien de 
grote internationale verwevenheid ervan, volgens de Raad van Advies voor 
de Ruimteli jke Ordening, onvoldoende aandacht gehad. Verder is hij van 
mening, dat in het in par. 5.5 van het Beleidsvoornemen gepresenteerde be-
leid de nadruk onevenredig sterk op het rai l transport is komen te l iggen. 

Ook de Raad van de Waterstaat meent, dat aan het goederenvervoer in het 
algemeen en het weggebonden goederenvervoer in het bijzonder onvol -
doende aandacht is geschonken. De ui tgangspunten die in het Beleidsvoor-
nemen zijn geformuleerd zijn veelbelovend, maar de nadere ui twerking is 
eenzijdig, slechts gericht op personenverkeer" en vervoer. Wil het verkeers-
en vervoerbeleid aanspraak kunnen maken op het predikaat «integraal» dan 
is een evenwicht iger benadering gewenst. 

De aanpak dient zich volgens de Raad van de Waterstaat te kenmerken 
door het onderscheiden van verkeerscategorieën in de probleemanalyse, de 
grensalternatieven en het uit te st ippelen beleid. Hij constateert, dat aan de 
gevolgen van de beleidsalternatieven voor het goederenvervoer en ander 
zakelijk verkeer slechts geringe aandacht is besteed. Volgens de Raad ont-
breekt de vraagstel l ing hoe het aanvaarden van congesties in het wegver-
keer in het algemeen en in de stadsgewesten in het bijzonder ui twerkt op het 
funct ioneren van de stedelijke centra en bedri jven. Bovendien mist hij een 
afweging van de positieve bijdrage van het (goederen)vervoer tegenover 
het cr i ter ium «hinder». De Raad pleit voor een zodanige bereikbaarheid van 
winkelgebieden, industrie- en bedri j fsterreinen en woonerven, dat deze 
overeenkomst met de waarder ing die het goederenvervoer toekomt. 
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Het relatief geringe aandeel van het goederenvervoer in de verkeersinten-
siteiten miskent volgens de Raad de functie van het goederenvervoer als 
hoofdverkeerscategorie. 

De Raad bepleit beïnvloeding van het ri jden door middel van fysieke maat-
regelen in plaats van pri jsmechanische beïnvloeding en wi jst op de sugges-
tie tot het instellen van een aparte ri jstrook voor het vrachtverkeer t i jdens de 
spitsuren en waar dit een goede doors t roming voor het goederenvervoer 
bevordert. 

Overigens merkt de Raad van de Waterstaat op dat het rai lvervoer als al-
ternatief voor het goederenvervoer over de weg voor zover het relatief korte 
afstanden betreft van geringe betekenis zal bl i jven. 

In het bestuurl i jk overleg word t er onder andere op gewezen, dat bij ver-
keersbeperkende maatregelen in stedelijke gebieden expedit ieverkeer mo-
gelijk moet bl i jven en dat omleggingen om bebouwde kommen ook voor het 
goederenvervoer een specifiek belang vo rmen. 

Voorts word t gevraagd een vervoer- en dist r ibut iecentrum als demonstra-
t iepro ject te overwegen. 

De eenzijdige gerichtheid van het Structuurschema op het personenver-
voer word t ook in de inspraak naar voren gebracht. De maatschappeli jke en 
economischewaardevan het goederenvervoer word t volgens sommige in-
sprekers niet erkend; het goederenvervoer is te wein ig in relatie tot de maat-
regelen ten aanzien van andere verkeerssoorten bekeken. Ook de functie van 
Nederland als belangri jk internationaal d istr ibut iecentrum word t onder-
gewaardeerd. Verder word t opgemerkt, dat h'et bele idsvoornemen vr i jwel 
ui ts lui tend over het goederenvervoer per spoor spreekt, terwi j l dit in feite een 
ondergeschikte rol speelt. 

Aandach tword t gevraagd voo rde volgende maatregelen: 
speciale r i jstroken voor goederenvervoer op wegen van meer dan twee ri j-
stroken en een landelijke aanpak van de problemen van het goederenvervoer 
in verbl i j fsgebieden. 

Het goederenvervoer over de weg en per rail word t in dit Structuurschema 
behandeld, voor zover het raakpunten heeft met de verkeers- en ruimtel i jke 
aspecten. Als zodanig vo rmt het hier onderdeel van het geïntegreerde ver-
keers- en vervoerbeleid. 

In afzonderli jke structuurschema's wi jd t de Regering aandacht aan het 
goederenvervoer via buisleidingen en via de binnenwateren in welk laatste 
schema ook de samenhang met de waterhu ishouding aan de orde is 
gesteld. De gesignaleerde wein ig specifieke aandacht voor het goederenver-
voer dient mede tegen deze achtergrond bezien te worden . 

Verder dient hierbij ook in aanmerking genomen te worden , dat over de 
wisselwerking tussen goederenvervoer en de verkeersinfrastructuur - en 
ru imer: tussen goederenvervoer en de ruimtel i jke spreiding van produktie 
en consumpt ie - nog wein ig inzicht bestaat. De Regering is van mening, dat, 
gelet op de funct ie die het goederenvervoer in onze samenleving vervult, na-
der onderzoek op dit terrein noodzakelijk is. 

Wat dit aangaat onderschri j f t zij hetgeen hierover is opgemerkt in de door 
de Raad van Advies voor de Ruimteli jke Ordening uitgebrachte Nota over 
een geïntegreerde beschouwing van goederenvervoer en ruimtel i jke orde-
ning. 

Ten behoeve van de vervoerwetenschappel i jke onderbouw van verkeers-
en infrastructurele maatregelen ten aanzien van het wegverkeer zal de Rege-
ring de mogel i jkheden van een benadering overwegen, waarbi j aan de be-
langen van het goederenvervoer meer recht word t gedaan. In dit verband 
kan als voorbeeld worden genoemd dat meer aandacht word t besteed aan 
goederenvervoer over de weg in het kader van de z.g. Zuid-Vleugelstudie. 
Het betreft hier een onderzoek naar de interregionale samenhang tussen de 
centrale agglomerat ie Ri jnmond, de Drechtsteden en het zuideli jk aangren-
zende gebied West-Brabant. 

Zoals ook in het Beleidsvoornemen van het Structuurschema is gesteld 
zullen bij deze beleidsbeslissingen ten aanzien van het goederenvervoer 
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maatschappelijke aspecten als milieu en dergelijke meer dan voorheen hun 
invloed doen gelden. 

De Regering zal de gedane suggesties inzake het oplossen van knelpun-
ten voor het vrachtautoverkeer bij haar infrastructuurbeleid in overweging 
nemen. 

Het instellen van aparte rijstroken voor het vrachtverkeer stuit op onoverko-
melijke verkeerstechnische problemen. Gezien de relatieve snelheid van het 
vrachtautoverkeer ten opzichte van het personenautoverkeerzou hiervoor 
uitsluitend de meest rechtse rijstrook in aanmerking kunnen komen. Door de 
vele aansluitingen moeten echter een groot aantal personenauto's via deze 
rijstrook de autosnelweg oprijden en verlaten. Dit betekent dat er voort -
durende uitwisselingen tussen de rechter rijstrook en de overige rijstroken 
moeten plaatsvinden, waardoor niet alleen de verkeersveiligheid ernstig in 
gevaar zou komen bij een concentratie van het vrachtverkeer op de rechter 
rijstrook, maar ook dit vrachtverkeer zelf, dattoch al niet kan inhalen in deze 
situatie, ernstig zal worden gehinderd door de geschetste noodzakelijke 
personenautobewegingen van dezelfde rechter rijstrook. 

De Regering zal ook bij de gemeenten meer aandacht vragen voor ge-
noemde wisselwerking tussen goederenvervoer en infrastructuur. In voor-
bereiding is de herziening van de richtlijnen voor de opstelling van verkeers-
circulatieplannen (vcp's). 

Deze herziening heeft mede ten doel te bevorderen, dat een belangenaf-
weging tussen de verschillende categorieën verkeersdeelnemers - waar-
onder de goederenvervoerders - , meer dan tot nu toe, geschiedt op basis 
van de functie die deze voor het bestaande of gewenste stedelijke activitei-
tenpatroon moeten vervullen. 

Van regeringswege wordt in dit verband het in het algemeen vrijwel onver-
vangbare karakter van het vervoer per vrachtauto voor de steden onderkend, 
hetgeen in duidelijk mindere mate voor het personenverkeer geldt. 

Over de rol van vervoercentra bij de oplossing van de (goederen)verkeers-
en vervoerproblematiek in stedelijke gebieden is de Regering de volgende 
mening toegedaan. 

Gezien de onderzoekresultaten en de praktijkervaringen tot nu toe, is een 
zorgvuldig onderzoek naar de wenselijkheid van dergelijke vervoercentra en 
de effecten ervan op de stedelijke verkeersafwikkeling een eerste vereiste. 
Dergelijk onderzoek is primair een aangelegenheid van de betrokken gemeen-
telijkec.q. regionale autoriteiten. Vanwege de algehele stedelijke inrichtings-
problematiek dient evenwel ook de rijksoverheid hierin betrokken te zijn. 

Wat betreft de internationale aspecten van het goederenvervoer zij verwe-
zen naar hetgeen hierover in 17.3 is opgemerkt. 

18.2 Keuze vervoertechniek 

De Raad van Advies voor de Ruimtelijke Ordening is van mening dat, ge-
zien de rol die maatschappelijke factoren behoren te spelen, er geen sprake 
kan zijn van een volstrekt vrije verladerskeuze. De overheid zal maatschap-
pelijke randvoorwaarden moeten stellen, waarbinnen de verlader moet ope-
reren. Die randvoorwaarden kunnen zowel door beheersactiveiten (tarife-
ring, infrastructuurbeleid, verkeersregeling, veiligheids- en milieu-eisen, so-
ciaal beleid etc.) als door inrichtingsactiviteiten (situering bedrijfsterreinen 
en overgangsfaciliteiten, criteria bij gronduitgifte etc.) gestalte krijgen. 

Door middel van een onderlinge afstemming van kwaliteitskenmerken van 
verschillende vervoerwijzen acht de Raad eveneens een eventueel gewenste 
correctie van het voertuigkeuzegedrag mogelijk. Deze wenselijkheid kan 
worden ingegeven door bij voorbeeld milieu- en energie-overwegingen. 
Volgens de Raad is er in dit licht aanleiding om met name op de lange af-
stand meer goederenvervoer per rail en binnenschip te laten plaatsvinden. 
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De overheid past ook hier echter geen dir igist isch beleid, maar vervoerkwal i -
teit en kostenniveau kunnen een dergeli jke verschuiving bevorderen. 

Verscheidene partners in het bestuurl i jk overleg signaleren een verschil 
tussen het in het Beleidsvoornemen geformuleerde ui tgangspunt, dat de 
keuze van de vervoertechniek in principe aan de verlader voorbehouden is 
en het feiteli jk gevoerde beleid, waar in de overheid een rol speelt met be-
trekking tot infrastructuur, tarieven en vergunningen. Ook vanuit de richtl i j-
nen zijn wel voorkeuren voor bepaalde vervoertechnieken af te leiden, zo 
word t geconstateerd. 

In de inspraak word t erop gewezen, dat beïnvloeding van de verladerkeu-
ze, zonder rekening te houden met de beperktheid van het spoorvervoer, on-
aanvaardbaar is. Er word t naar voren gebracht, dat de vervoerwijzekeuze af-
hankelijk is van mogel i jkheden en noodzakeli jkheden en dat in de praktijk de 
vri je keuze kunstmat ig word t beïnvloed of gestuurd. Gezien een groot aantal 
beperkende factoren is de vrachtauto binnen de regio's en stadsgewesten 
de enige reële vervoermogel i jkheid. Beïnvloeding van de keuze van vervoer-
techniek leidt volgens enkele insprekers slechts tot kostenopvoering. Andere 
insprekers daarentegen menen, dat goederenvervoer zoveel mogel i jk per 
spoor dient p laatste v inden, ter wi l le van het mil ieu en de leefbaarheid. 

Ui tgangspunt van het goederenvervoerbeleid is, dat de keuze van de ver-
voertechniek in principe voorbehouden blijft aan de verlader. Het vervoerbe-
leid van de overheid is erop gericht maatschappeli jke randvoorwaarden te 
stel len, waarb innen het vervoer moet plaatsvinden. Van het stellen van der-
geli jke randvoorwaarden kan invloed uitgaan op de keuze die de verlader 
doet; de keuzevri jheid wordt hierdoor niet aangetast. 

Overigens zal de overheid de keuze van de verlader niet in een bepaalde 
r ichting beïnvloeden, tenzij het resultaat van deze keuzehandeling ten op-
zichte van zaken van algemeen maatschappeli jk belang - waarbi j gedacht 
kan worden aan energie, mil ieu en vei l igheid - haar daartoe noopt. 

Ten aanzien van het tarieven- en capaciteitsbeleid kan van een tegenstel-
l ing tussen dit u i tgangspunt en het feiteli jk gevoerde beleid niet worden ge-
sproken. Dit beleid is niet gericht op beïnvloeding van de vri je keuze van de 
verlader, maar op het scheppen c.q. verbeteren van omstandigheden waar-
onder de vervoerondernemingen rendabel kunnen opereren. 

18.3. De verbindingen 

De Raad van Advies voor de Ruimteli jke Ordening is van mening, dat het 
Structuurschema niet als grensstellend kader kan fungeren voor goederen-
rail l i jnen en overslagpunten voor goederenvervoer in relatie tot railtrans-
port. De rechtsgevolgen van vermeld ing van de projecten in de pkb zullen 
slechts beperkt kunnen zi jn; voornamel i jk lijkt sprake te zijn van een signale-
r ingsfunctie. 

De grondslag van het gepresenteerde net van goederenl i jnen v indt de 
Raad geheel onduidel i jk. Onduideli jk is volgens de Raad bij voorbeeld waar-
om de spoorl i jn Lelystad-Groningen niet is ingetekend. 

Verder vraagt de Raad zich af of aftakkingen van het landelijk railnet ten be-
hoeve van het goederenvervoer waarmede geen nationaal belang is ge-
moeid , in het kader van het Structuurschema aan de orde moeten komen. 

In het bestuurl i jk overleg word t erop gewezen, dat op de l i jngedeelten 
Geert ru idenberg-Waalwi jk en Breda-Geertruidenberg geen goederenver-
voer kan plaatsvinden. Er wordt verder aangedrongen op opname van de li j-
nen Til burg-Turnhout,Ei ndhoven-Valkenswaard-Nederpel t , Delfzijl—Zuid-
broek en de aftakking van de lijn Uitgeest-Castr icum naar de Hoogoventer-
reinen. De bestaande goederenvervoerl i jnen Stadskanaal-Ter Apel en de 
verbinding tussen de li jnen Groningen-Hoogezand en Groningen-Assen bij 
Haren worden op de kaart gemist. 

Het is enkele insprekers niet duideli jk wat de functie van kaart 1 A is, mede 
vanwege het ontbreken van nadere gegevens. 

De opname van de l i jnen E indhoven-Ni jmegen, Delfzij l-Zuidbroek en Le-
lystad-Groningen word t in de inspraak bepleit. 
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Kaart 1 A geeft weer de rai l infrastructuur (inclusief de nieuwe l i jnen waar-
over de beslissing tot aanleg is genomen) die nu en in de toekomst ten be-
hoeve van het goederenvervoer gebruikt kan worden . 

In dit verband is het opnemen van aftakkingen die alleen ten behoeve van 
het goederenvervoer worden gebruikt van belang omdat deze aftakkingen 
de herkomst of bestemming van nationale en internat ionale vervoerst romen 
kunnen zijn. 

De in het verleden vastgestelde reserveringen van tracés van voormal ige 
(goederen)spoorl i jnen bl i jven gehandhaafd. Deze tracés zijn vermeld op blz. 
231. Het beleid bli jft erop gericht bij het opbreken van de spoor l i jnen het tra-
cé te reserveren met het oog op mogeli jke toekomst ige ontwikkel ingen van 
het reizigers- en/of goederenvervoer. Al leen in bepaalde geval len zal, na af-
weging, hiervan kunnen worden afgeweken. Het Structuurschema is ten 
aanzien van de rai l infrastructuur voor het goerenvervoer l imitatief. Met de 
Raad van Advies voor de Ruimteli jke Ordening is de Regering van mening, 
dat het Structuurschema in dezen ook indicatief is. Door de thans gereser-
veerde tracés zal f lexibel kunnen worden ingespeeld op de daadwerkel i jke 
behoefte. 

Overigens deelt de Regering mede, dat een ui tgebreid onderzoek zal wor-
den gestart naar de toekomst ige perspectieven van het goederenvervoer per 
spoor. Daarbij zal uiteraard rekening worden gehouden met de zwaartepun-
ten van economische bedr i jv igheid, zoals door de Raad van Advies voor de 
Ruimteli jke Ordening en in de inspraak is bepleit. Ook eventuele lokaties 
voor overlaadstations voor gecombineerd vervoer, in en buiten zeehavenge-
bieden, zullen hierbij betrokken worden. 

Betreffende de in het bestuurl i jk overleg en de in de inspraak naar voren 
gebrachte verbindingen merkt de Regering het volgende op. De spoorl i jn Le-
lystad-Groningen is niet ingetekend op kaart 1 A, omdat thans nog niet be-
kend is of bij een eventuele aanleg de lijn technisch zodanig zal worden uit-
gevoerd dat goederenvervoer mogel i jk is. In eerste instantie is deze lijn ge-
dacht als een reizigersli jn waarop met hoge snelheden gereden kan worden. 
Bij de realisering van deze lijn zal - indien daartoe aanleiding is - echter re-
kening gehouden worden met het goederenvervoer per spoor naar/van 
Drachten. 

Op het l i jngedeelte Geert ru idenberg-Waalwi jk vindt sinds 1972 geen goe-
derenvervoer meer plaats. De spoorl i jn is tussen Geertruidenberg en 
Raamsdonk over een afstand van ca. 4 ki lometer opgebroken. Op het l i jnge-
deelte Raamsdonk-Waalwi jk is het rai lvervoer gestremd. De verwachte om-
vang van het goederenvervoer op het l i jngedeelte Geer t ru idenberg-Waal-
wi jk is dermate ger ing dat hervatt ing van het goederenvervoer voor lop ig 
niet in aanmerking komt. 

Op het l i jngedeelte Breda-(Lage Zwaluwe)-Geer t ru idenberg v indt thans 
goederenvervoer plaats en er is van uitgegaan dat dit ook in de toekomst het 
geval zal zijn. 

Op de spoorl i jnen T i lburg-Turnhout en Eindhoven-Valkenswaard-Neder-
pelt v indt thans geen goederenvervoer meer plaats. Echter ook hier bl i jven 
de tracés gereserveerd met het oog op toekomst ige ontwikkel ingen in het 
personen- en goederenvervoer. 

Een spoorl i jn Delfzi j l -Zuidbroek zoals in het voorontwerp-streekplan voor-
komt, is, in verband met de vele bestaande onzekerheden, niet in het Struc-
tuurschema opgenomen. 

Voor het l i jngedeelte Musselkanaal-Val thermond-Ter Apel-West is aan 
NS toestemming gegeven om dit deel op te breken. Het tracé blijft ook hier 
gereserveerd. 

De verb indingsboog tussen de spoorl i jnen Assen-Gron ingen en Gronin-
gen-Hoogezand, ter hoogte van Haren, is alsnog op kaart 1 A aangegeven. 
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Of een aftakking van de lijn Uitgeest-Castricum naar het Hoogoventerrein 
er zal komen, zal afhangen van de ontwikkelingen in de staalindustrie. Op 
het ogenblik is in deze sector sprake van stagnatie. Alleen bij aanzienlijke 
groei van het produktieniveau van Hoogovens komt de aanleg van bedoelde 
spoorlijn in aanmerking. Met de mogelijkheid van aanleg in de tweede fase 
wordt rekening gehouden. Ook deze lijn is alsnog op de kaart aangegeven. 

Gelet op de toereikende capaciteit van de verbinding Eindhoven-Nijme-
gen via 's-Hertogenbosch is geen rekening gehouden met een rechtstreekse 
lijn Eindhoven-Nijmegen. 

18.4. Kosten (nieuwe) goederenvervoerverbindingen 

In het verlengde van hetgeen de Raad van Advies voor de Ruimtelijke Or-
dening stelde ten aanzien van de vrije keuze van de verlader (zie onder par. 
18.2) vindt de Raad de beleidslijn tot doorberekening van kosten van nieuwe 
goederenspoorlijnen in de exploitatie van bedrijfsterreinen of rechtstreeks 
aan de bedrijven onevenwichtig in die zin, dat in de planologische kernbe-
slissing alleen voor déze vorm van goederenvervoer een dergelijke beleids-
lijn voorkomt én dat daarmee de mogelijkheid tot het hanteren van kosten-
doorberekening als beleidsinstrument op voorhand wordt uitgesloten. 

De Raad constateert verder, dat deze beleidslijn niet overeenstemt met de 
situatie bij het watertransport en met hetgee.n is gesteld in de Beleidsnota 
Goederenvervoer omtrent gelijktrekking van de concurrentievoorwaarden 
wat betreft haven- en industrieterreinen. 

Enkele provincies wijzen er in het bestuurlijk overleg op dat het vaarwe-
genbeleid, zoals dit is neergelegd in het Structuurschema Vaarwegen, in een 
brede context wordt bezien en dan ook wordt afgestemd op onder andere 
een gewenste economische en ruimtelijke ontwikkeling, in tegenstelling tot 
de nogal sterk bedrijfseconomische benadering van het goederenvervoer 
per spoor in het Structuurschema. 

In de inspraak worden vraagtekens geplaatst bij de uitspraak, dat kaart 1 A 
aangeeft, waar in de toekomst goederenverkeer per spoor mogelijk zal zijn, 
afhankelijk van het feit dat verladers de kosten ervan voor hun rekening ne-
men. Deze beleidslijn zal de vestiging van bedrijven niet stimuleren, zo 
wordt gevreesd, en houdt bovendien geen streven naar gelijke concurrentie-
voorwaarden in. Er dreigt een ongelijke behandeling van weg- en waterver-
voer enerzijds en railvervoer anderzijds te ontstaan ten nadele van de laatste 
categorie. Een dergelijke beleidslijn wordt ten aanzien van nieuwe autosnel-
wegen niet toegepast, zo merkt een inspreker op. Ter zake wordt een afwijking 
met de Beleidsnota Goederenvervoer geconstateerd. 

De Regering erkent, dat ook de wijze van doorberekening van de kosten 
van de infrastructuur in de praktijk waarschijnlijk nog tot onvolkomenheden 
in de concurrentieverhouding tussen de verschillende vervoerwijzen leidt. 
De Regering blijft er in principe naar streven om ook op dit gebied zoveel 
mogelijk gelijke concurrentievoorwaarden tot stand te brengen. 

Het beleidsinstrument van de kostendoorberekening zal daarbij in begin-
sel voor alle vervoerwijzen moeten worden gehanteerd. Over de wijze waar-
op deze doorberekening zal moeten geschieden, worden onderhandelingen 
gevoerd aan de hand van een daartoe strekkend voorstel van de EG-com-
missie. De Regering zal, in het kader van dit doorberekeningsvraagstuk, de 
internationale concurrentiepositie van het Nederlandse goederenvervoer 
uitdrukkelijk in haar overwegingen betrekken. 

In het bestuurlijk overleg wordt het beleid inzake eventuele nieuwe railin-
frastructuur gekarakteriseerd als sterk bedrijfseconomisch, in tegenstelling 
tot het vaarwegenbeleid dat ruimer zou worden bezien (ruimtelijk-econo-
misch). De Regering is van mening, dat dit voor de totaliteit van de bestaan-
de netwerken een vermeende tegenstelling is. Zowel bij het beleid ten aan-
zien van de railinfrastructuur als ten aanzien van de vaarwegen spelen ook 
ruimtelijk-economische aspecten een rol. Vanuit deze optiek heeft de Rege-
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ring in het Structuurschema Vaarwegen gesteld dat het netwerk van vaarwe-
genverbindingen die van nationaal belang kunnen worden geacht (z.g. 
hoofdvaarwegennet) in zijn algemeenheid niet behoeft te worden uitge-
breid. Alle daartoe in aanmerking komende delen van Nederland zijn thans 
in voldoende mate door vaarwegen ontsloten. Voor het spoorwegnet kan 
dat, gelet op de ruimtelijke concentraties van economische bedrijvigheid, op 
dit moment oök worden gesteld. 

Ten aanzien van de aansluiting van industrieterreinen en van individuele 
verladers op de verschillende netwerken speelt de bedrijfseconomische be-
nadering een belangrijker rol. Dit komt tot uitdrukking in de doorberekening 
van de kosten van land- en waterwegen in de grondprijs van industrieterrei-
nen en de toerekening van aansluitkosten op het railnet aan individuele ver-
laders. Indien ten behoeve van concentraties van economische bedrijvig-
heid nieuwe infrastructuur dient te worden aangelegd, zal de Regering on-
derzoeken in hoeverre er verschillen in concurrentieverhouding ontstaan en 
op welke wijze eventuele verschillen verminderd kunnen worden. Overigens 
zij opgemerkt dat, indien belangrijke regionale belangen in het geding zijn, 
wel van de bovengenoemde uitgangspunten is afgeweken. 

18.5. Gecombineerd vervoer/overlaadstations 

Wat betreft de overslagpunten in het railnet voor goederenvervoer merkt 
de Raad van Advies voor de Ruimtelijke Ordening op, dat het schema zich 
beperkt tot stations voor gecombineerd vervoer buiten de zeehavens, en de 
formulering van de wenselijkheid van concentratie van containeroverslag in 
de desbetreffende zeehavens. De Raad acht het van belang voor vervoerbe-
drijven en verladers te weten waar, dan wel onder welke voorwaarden laad-/ 
losplaatsen voor het wegvervoer zullen worden gehandhaafd, gerealiseerd 
of opgeheven. 

De Raad benadrukt het voorlopig karakter van de aanwijzing van de in-
landse stations. Hij is van mening dat zwaartepunten van economische be-
drijvigheid hiervoor in aanmerking moeten kunnen komen. 

In het bestuurlijk overleg wordt gevraagd om een verduidelijking van de 
bedoelingen ten aanzien van het overlaadstation Blerick. 

Er wordt op gewezen, dat de belangrijke functie van Venlo niet veron-
achtzaamd mag worden. Door de provincie Groningen wordt aangedrongen 
op gecombineerd vervoer op de lijn Zuidbroek-Ter Apel. 

Ook in de inspraak wordt het voorlopige karakter van de aanwijzing van de 
overlaadstations onderstreept. Gewezen wordt op de mogelijkheden bij 
zwaartepunten van economische bedrijvigheid zoals Groningen, Leeuwar-
den, Hengelo, Grubbenvorst en Helmond. Over het overlaadstation Zwolle 
wordt wat betreft aard en omvang meer informatie gevraagd. Opgemerkt 
wordt, dat de noodzaak van inlandse overlaadstations niet wordt onder-
bouwd. Enkele insprekers zijn van mening dat dergelijke stations slechts 
voor goederenvervoer op langere afstand, voornamelijk voor internationaal 
vervoer, voordeel bieden. Wat betreft concentratie op één plaats voor over-
lading op spoor in zeehavens wordt gesteld, dat dit moeilijk realiseerbaar is 
gezien de veelzijdige vraag naar vervoer en de begeleiding van het scheep-
vaartverkeer door verschillende bevrachtings- en expeditie-ondernemingen. 

Met betrekking tot de door de Raad van Advies voor de Ruimtelijke Orde-
ning gewenste aanduiding van alle laad- en losplaatsen van de NS stelt de 
Regering zich op het standpunt, dat het Structuurschema niet is bedoeld om 
dergelijke gedetailleerde informatie te geven. 

De Regering onderschrijft de mening van de Raad en de in de inspraak ge-
maakte opmerkingen over het voorlopige karakter van de aanwijzing van de 
vermelde drie overlaadstations voor gecombineerd vervoer. 

Met betrekking tot in het bestuurlijk overleg gemaakte opmerkingen be-
treffende Blerick, Venlo en de lijn Zuidbroek-Ter Apel en de in de inspraak 
naar voren gekomen punten betreffende de lokaties Zwolle, Roosendaal, 
Blerick en mogelijke andere overlaadstations en de concentratie op één 
plaats voor overlading op spoor in zeehavens wordt verder verwezen naar 
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het onder par. 18.3. vermelde onderzoek inzake de perspectieven van het 
goederenvervoer per spoor. 

Hangende dit onderzoek worden thans in de pkb geen uitspraken gedaan 
over de concentrat ie in zeehavens. Eveneens is afgezien van vermeld ing van 
de drie genoemde overlaadstat ions in de pkb omdat in beginsel alle relevan-
te NS-terreinen voor deze functie in aanmerking kunnen komen. 

18.6. Vervoer gevaarlijke stoffen 

De Raad van Advies voor de Ruimteli jke Ordening is van mening, dat meer 
duidel i jkheid is gewenst over de verdel ing van de verantwoordel i jkheden 
over de diverse overheden ten aanzien van de aanwijzing van routes voor 
gevaarli jke stoffen. 

Verscheidene provincies brengen in het bestuurl i jk overleg naar voren, 
dat beschouwingen en aanbevel ingen over de afwikkeling van vervoer van 
gevaarli jke stoffen in het Beleidsvoornemen ontbreken. 

Uit het Beleidsvoornemen komt naar voren dat bij het vervoer van gevaar-
lijke stoffen de vei l igheid van dat vervoer prioriteit heeft. Om deze vei l igheid 
zoveel mogel i jk te garanderen zijn er door de Minister van Verkeer en Water-
staat per vervoertak wettel i jke voorschri f ten opgesteld, die nationaal en in-
ternationaal vr i jwel gel i jk luidend zijn. 

De basis hiervoor zijn de Wet Gevaarlijke Stoffen en het Reglement Ge-
vaarli jke Stoffen, waarbi j de volgende ui tvoeringsvoorschri f ten behoren: 

- voor het vervoer over de w e g : het VLG («Bepalingen betreffende het 
vervoer over land van gevaarli jke stoffen») 

- voor het vervoer over de b innenwateren: het VBG («Bepalingen betref-
fende het vervoer over binnenwateren van gevaarli jke stoffen»). 
Voor het vervoer per spoor is een eensluidende regeling van kracht, geba-
seerd op de Spoorwegwet , te weten het VSG («Reglement over het vervoer 
over de spoorweg van gevaarli jke stoffen»), bijlage 1 van het A lgemeen 
Reglement Vervoer. 

Deze voorschri f ten bevatten onder meer een indeling van de gevaarl i jke 
stoffen, voorts bepal ingen omtrent de verpakking en etikettering. Daarnaast 
zijn er constructie-eisen gesteld, waaraan de vervoermiddelen moeten vo l -
doen. 

Voor het wegvervoer over Nederlands grondgebied gelden nog aanvul-
lende voorschr i f ten, zoals een landelijk un i forme router ingsregel ing voor 
het vervoer van bepaalde gevaarli jke stoffen. Deze regeling geeft de ge-
meenten de bevoegdheid o m voor het vervoer van bepaalde gevaarli jke 
stoffen een verpl ichte route aan te wi jzen, ten einde dit vervoer zoveel mo-
gelijk uit de dichtbevolkte gebieden te kunnen weren (Zie ook par. 20.1.5). 

Door de Minister van Verkeer en Waterstaat zijn thans init iatieven geno-
men om te komen tot een risico-analyse van het vervoer van bepaalde ge-
vaarli jke stoffen (bij voorbeeld LPG). Deze analyses hebben betrekking op de 
drie vervoertakken weg, water en rail. 

Ten slotte kan hieraan nog worden toegevoegd dat over alle aangelegen-
heden die het vervoer van gevaarli jke stoffen betreffen de Minister van Ver-
keer en Waterstaat geadviseerd wordt door de vaste commissie voor ver-
voersaangelegenheden, ingesteld op basis van de Wet Gevaarlijke Stoffen. 
In deze commissie zijn zowel overheid als bedri j fsleven ver tegenwoord igd. 

18.7. Geluidhinder 

In het bestuurl i jk overleg word t de aandacht gevraagd voor gelu idhinder 
die optreedt ten gevolge van goederenvervoer per spoor. Reeds bij de afwe-
ging van het gebruik van spoorl i jnen voor goederenvervoer dient de gelu id-
hinderproblemat iek te worden betrokken. Het wordt bovendien als een ge-
mis ervaren, dat in de paragraaf «Financiële aspecten» niet is aangegeven 
op welke wijze de richtl i jn (29.c) met betrekking tot het verminderen van de 
geluidhinder in bestaande situaties zal worden geëffectueerd. 
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Naast hetgeen in het Beleidsvoornemen (blz. 31) is gesteld over de te be-
steden aandacht aan geluidhinder bij het heropenen van lijnen voor het goe-
derenvervoer deelt de Regering het volgende mede. In afwachting van het 
tot stand komen van een definitief beleid (waarvoor het wetsontwerp inzake 
geluidhinder in de artikelen 105 t/m 107 ten aanzien van het railverkeer de ju-
ridische basis vormt), zal in de loop van 1979 een circulaire verschijnen met 
richtlijnen voor een te voeren interimbeleid. Deze circulaire, welke tot stand 
zal komen in samenwerking tussen de Ministeries van Volksgezondheid en 
Milieuhygiëne, van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening en van Ver-
keer en Waterstaat, alsmede de Nederlandse Spoorwegen, heeft betrekking 
op woonbestemmingen in nieuwe situaties. Voor bestaande situaties, dat 
wil zeggen situaties waarin zowel de spoorlijn als de bebouwing reeds aan-
wezig zijn, zullen in een latere fase saneringsmaatregelen worden getroffen. 
Met het onderzoek dat deze maatregelen moet onderbouwen, is inmiddels 
een begin gemaakt. Over de toerekening van de kosten van maatregelen als 
gevolg van geluidzones langs spoorlijnen is thans nog geen beslissing ge-
nomen. Een algemene maatregel van bestuur ex. artikel 128 van de Wet Ge-
luidhinder zal hiervoor te zijner tijd regels geven. 

19. HET OPENBAAR VERVOER VAN PERSONEN OVER LANGERE 
AFSTANDEN 

19.1. Algemeen 

De Raad van Advies voor de Ruimtelijke Ordening bepleit, wat de project-
en lokatiekeuzen van het openbaar vervoer betreft, een meer structurele on-
derbouw van de te presenteren werken. Voor de in het Structuurschema ge-
presenteerde railnetten geldt, dat een algemene filosofie achter de netstruc-
tuur nauwelijks herkenbaar is, zij het dat enige filosofie wel herkenbaar is: 
zoveel mogelijk toekomen met de huidige infrastructuur. Hieraan zijn echter 
geen overwegingen betreffende bij voorbeeld de netstructuur op herkenba-
re wijze ten grondslag gelegd. 

Met betrekking tot de lijnennetten vraagt de Raad van Advies voor de 
Ruimtelijke Ordening verbetering van de vervoermogelijkheden van en naar 
solitaire voorzieningen, recreatiegebieden, verspreid voorkomende kanto-
ren en fabrieken e.d. Voorts meent de Raad van Advies voorde Ruimtelijke 
Ordening, rekening houdend met de beperkte financiële middelen, dat het 
van belang is dat latente mogelijkheden tot vergroting van het gebruik van 
bestaande openbaar-vervoerlijnen worden benut. Hierbij valt te denken aan 
nieuwe stations langs bestaande railverbindingen. De bedrijfseconomische 
rentabiliteit daarvan zou niet altijd op voorhand positief behoeven te zijn, al-
dus de Raad. 

De Raad van Advies voor de Ruimtelijke Ordening is van mening, dat het 
Structuurschema Verkeer en Vervoer als planfiguurbeleidsnormen dient te 
bevatten, die van belang zijn voor het lange-termijnbeleid met betrekking tot 
de verkeers- en vervoersector en die grotendeels de grondslag zullen moe-
ten vormen van de inrichtings- en beheersplanning met betrekking tot die 
sector. In dit verband gaat de Raad in het bijzonder in op het voorzieningen-
niveau van het openbaar vervoer, dat hij een beheersaspect van bijzondere 
betekenis acht. Door in het voorzieningenniveau een niet nader gespecifi-
ceerde vervoervraag centraal te stellen, wordt zijns inziens het probleem ge-
negeerd met betrekking tot de vraag hoe en door wie de vervoervraag dient 
te worden vastgesteld. Met het oog hierop bepleit de Raad van Advies voor 
de Ruimtelijke Ordening onderbouwing van het openbaar-vervoerbeleid 
met beleidsnormen. Op basis van het uitgangspunt van de vervoervraag 
zouden vele beleidsnormen denkbaar zijn, die zich kunen bewegen tussen 
normen op basis van de potentiële en actuele vervoervraag, globale norme-
ring van toelaatbare tekorten van een bepaald rayon afhankelijk van de ge-
ografische kenmerken ervan, en gedetailleerde normering van elementen 
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van het voorzieningenniveau, met als tussenvorm de afdekking van tekorten 
op basis van niet of globaal genormeerde plannen van vervoerbedrijven of 
lagere overheden. De Raad van Advies voor de Ruimtelijke Ordening heeft 
er begrip voor dat het doen van harde uitspraken met betrekking tot het 
wenselijke voorzieningenniveau en de bepaling daarvan vanwege de bud-
gettaire consequenties niet altijd eenvoudig is. Hij meent echter, dat de 
thans in de pkb opgenomen vage (niet verifieerbare) kwalitatieve uitspraken 
over het openbaar vervoer onvoldoende basis bieden om er op de verschil-
lendebestuursniveau'seen ruimtelijk beleid opte kunnen baseren. 

Naar de mening van de Raad zal het moeten komen tot een meer duidelij 
ke 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 be-
palen. Bij de eerste vorm acht de Raad het gewenst, dat uitspraken over het 
voorzieningenniveau van het openbaar vervoer worden gedifferentieerd 
voor de verschillende kwaliteitskenmerken ervan. De tweede vorm lijkt de 
Raad op den duur de meest wenselijke; daarbij zou de globale normering op 
het niveau van het Structuurschema betrekking hebben op bij voorbeeld de 
externe bereikbaarheid per openbaar vervoer van bepaalde kernen, de reis-
tijd per openbaar vervoer tussen woning en centrum in een stadsgewest, zo-
als deze in de Verstedelijkingsnota is opgenomen als uitgangspunt voor het 
verstedelijkingsbeleid enz. 

Het spoorwegennet heeft reeds in het verleden, toen de bevolking voor 
het vervoer over de langere afstand zowel voor het personen- als voor het 
goederenvervoer in belangrijke mate op de spoorwegen was aangewezen, 
zijn huidige vorm verkregen. Voor de bestaande bevolkingsconcentraties 
biedt dit net een goede hoofdinfrastructuur voor de uitvoering van treindien-
sten met een hoog voorzieningenniveau. Uitbreidingen, aanvullingen en 
verbeteringen op het spoorwegennet komen tot stand of zijn in overweging 
als verbinding met nieuwe nederzettingen of met concentraties van werkge-
legenheid, waarvan een zodanig vervoeraanbod verwacht wordt, dat een 
spoorweg als het daarvoor aangewezen middel van openbaar vervoer kan 
worden beschouwd. Op de langere termijn worden mogelijkheden openge-
houden voor structurele verbeteringen van het lijnennet. 

De Regering meent dat het gepresenteerde spoorwegennet te zamen met 
stadsgewestelijke railnetten een voldoende structurele onderbouw geeft 
voor de ruimtelijke ontwikkeling, zoals deze in de Verstedelijkingsnota wordt 
voorgestaan. 

Kleine geïsoleerde vestigingen zijn uit een oogpunt van een doelmatig ge-
bruik van de verkeers- en vervoervoorzieningen minder gunstig. Deze vesti-
gingen zullen daarom niet altijd met het openbaar vervoer kunnen worden 
ontsloten. Het ruimtelijke-ordeningsbeleid is erop gericht dergelijke vesti-
gingen te vermijden. 

Het ontwikkelen van specifieke normen voor het voorzieningenniveau van 
het openbaar vervoer is een gecompliceerde taak die zorgvuldige voorberei-
ding vereist. Hierbij wordt in eerste instantie gestreefd naar normering van 
de omvang van het aanbod in relatie met de vervoerbehoefte. 

De normen voor de omvang van het vervoeraanbod hangen samen met 
kwaliteitsaspecten van het openbaar vervoer, zoals bereikbaarheid, bezet-
tingsgraad en comfort. Deze aspecten worden daarom bij het formuleren 
van normen mede in beschouwing genomen. Ook het maatschappelijk ele-
ment speelt bij de normering een belangrijke rol. De normeringssystemen 
zullen, te zamen met het geformuleerde rijksbeleid, onderdeel vormen van 
het kader, waarbinnen het sturende verkeers- en vervoerbeleid van de ver-
schillende lagere overheden kan plaatsvinden. De hoogte van de normen in 
ieder systeem zal steeds geëvalueerd, en zo nodig bijgesteld moeten wor-
den. 
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Voor het spoorwegvervoer wordt gestreefd naar het formuleren van nor-
men, die gericht zijn op een betere afstemming van het aanbod op de vraag. 
Het beleid met betrekking tot handhaving/sluiting en oprichting van halte-
plaatsen en stations waarvoor de Raad van Advies voor de Ruimtelijke Orde-
ning aandacht vraagt, is gezien het karakter van het Structuurschema hier 
niet nader uitgewerkt. De factoren die naast het debiet tot bedoelde beleids-
beslissingen leiden, zijn bij voorbeeld de relatie tot het ruimtelijke-orde-
ningsbeleid van de rijksoverheid, de dienstregelingstechnische mogelijkhe-
den en de aan de voorziening gerelateerde kosten/opbrengstenverhouding. 
De beslissingen worden na afweging van deze factoren in het kader van het 
Meerjarenplan Personenvervoer genomen. 

19.2. Intercityverbindingen 

In paragraaf 5.6.2 van het Beleidsvoornemen worden een aantal maatre-
gelen aangekondigd met betrekking tot de exploitatie van het intercitynet. In 
het bestuurlijk overleg is naar voren gebracht, dat ten aanzien van de voor-
gestelde maatregelen alsmede ten aanzien van het niet meer opnemen van 
bepaalde spoorverbindingen (paragraaf 5.6.5) in het Beleidsvoornemen een 
dermate summiere toelichting wordt gegeven, dat een zinvolle beoordeling 
niet of nauwelijks mogelijk is. Tevens is ervoor gepleit op kaart 1 C (intercity-
net) de tot het intercitynet behorende stations op te nemen. 

In de inspraak ervaart men het als teleurstellend, dat ten aanzien van het 
landelijk spoorwegnet noch nieuwe verbindingen, noch oplossingen voor 
knelpunten worden voorgesteld, ledere aanzet tot verbetering van het inter-
citynet ontbreekt door te stellen, dat het voorzieningenniveau door de be-
hoefte zal worden bepaald. Dooreen inspreker wordt gesteld, dat de motive-
ring van de spoorlijn Zwolle-Emmen gebaseerd zou moeten zijn op de over-
weging dat deze op korte termijn gerealiseerd dient te worden om de econo-
mische achterstand in te halen. 

Uit het bestuurlijk overleg en de inspraak is de wens naar voren gekomen 
Gouda reeds thans volledig in het intercitynet op te nemen. Ook dient Zoe-
termeer vanaf 1985 in het intercitynet te worden opgenomen. Met het oog 
op verbetering van de bereikbaarheid van intercitystations ook voor de lan-
ge-afstandreizigers per auto («park-and-ride») bepleit de Raad van Advies 
voor de Ruimtelijke Ordening aanwijzing van nieuwe intercitystations, om-
dat de bestaande veelal in stedelijke centra liggen, waar autofaciliteiten 
moeilijk te realiseren en bezwaarlijk zijn. 

De in het Beleidsvoornemen vermelde uitbreiding van de dienst Zwolle-
Nijmegen-Roosendaal tot volledige intercitydienst wordt, ondanks het feit, 
dat een zinvolle beoordeling niet goed mogelijk wordt geacht vanwege het 
ontbreken van een voldoende toelichting, in het bestuurlijk overleg en de in-
spraak positief gewaardeerd. Een en ander vereist echter wel verdubbeling 
van het traject Oss-Wijchen, zo wordt gesteld. 

Met de in te stellen intercitydienst op de lijn Zwolle-Emmen wordt in het 
bestuurlijk overleg en de inspraak ingestemd. Ook hier wordt het bezwaar 
genoemd, dat voldoende motivering ontbreekt. De Raad van Advies voor de 
Ruimtelijke Ordening alsmede de provincie Drenthe constateren dat de fase-
ring in dezen onduidelijk is (op kaart 1 C staat aangegeven fase 2, in de pkt-
tekstfase 1); gewenst wordt ombouwing tot intercitylijn in fase 1. 

Zowel in het bestuurlijk overleg als in de inspraak wordt het wenselijk ge-
acht de lijn Nijmegen-Venlo-Roermond in het intercitynet op te nemen. Ook 
de Raad van Advies voor de Ruimtelijke Ordening bepleit ten aanzien van 
deze schakel van het landelijke railnet met de mogelijkheid van een intercity-
dienst rekening te houden. Derhalve zouden eventueel noodzakelijke verbre-
dingen in de pkb zijn op te nemen. 
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In het Beleidsvoornemen is gesteld, dat voor een viersporige Willemsver-
binding een ruimtelijke claim is gelegd. De Raad van Advies voor de Ruimte-
lijke Ordening stemt in met deze reservering, maar voegt hieraan toe, dat de-
ze gezien de aan de stedelijke ontwikkeling opgelegde claims zo snel moge-
lijk definitief moet worden gemaakt. Ook in het bestuurlijk overleg is instem-
ming betuigd met deze reservering. De provincie Zuid-Holland bepleit te-
vens een verdubbeling van het baanvak Rotterdam-Den Haag ten einde uit-
breiding van het aantal haltes aan deze lijn mogelijk te maken. 

Met de mogelijkheid van doortrekking van de lijn Amsterdam-Almere-Le-
lystad naar Groningen na 1990 wordt in het Beleidsvoornemen rekening ge-
houden, al wordt de doortrekking mede gelet op de geringe taakstelling van 
het Noorden niet waarschijnlijk geacht. De Raad van Advies voor de Ruimte-
lijke Ordening vraagt zich af of gelet hierop de vervoervraag een tweede ver-
binding tussen de Randstad en Groningen rechtvaardigt; hij acht, gelet ener-
zijds op de aanzienlijke verkorting van de bestaande verbinding en ander-
zijds op de taakstelling van centraal Groningen en het Eemsmondgebied, 
een nader onderzoek naar de noodzaak van de doortrekking naar Groningen 
gewenst. Overigens vindt hij de verbinding van een dusdanige betekenis, 
dat de in het ontwerp-streekplan Groningen opgenomen reservering moet 
worden gehandhaafd en dat realisering in de andere streekplangebieden 
niet fysiek onmogelijk gemaakt mag worden. 

In het bestuurlijk overleg wordt de weinig positieve opstelling van het Rijk 
ten aanzien van de doortrekking naar Groningen betreurd. Er wordt op ge-
wezen, dat deze verbinding een gunstig effect zal hebben op de sociaal-eco-
nomische ontwikkeling van het Noorden en dat een spoedige aanleg van 
een spoorbaan een niet geringe bijdrage zou kunnen leveren aan verminde-
ring van de werkloosheid in de wegenbouwsector. Derhalve wordt erop aan-
gedrongen deze belangrijke schakel met het midden en het westen van het 
land voor 1990 aan te leggen; het «overzicht openbaar vervoerverbindin-
gen» (pkb. 5.8) ware in die zin aan te passen. Het Openbaar Lichaam Zuidelij-
ke IJsselmeerpolders meent, dat op kortere termijn een (principe)-besluit 
dient te worden genomen over de doortrekking van deze spoorlijn tot aan 
Groningen. Het stelt tevens voor de benaming «Almere-spoorlijn» te wijzi-
gen in «Zuiderzeespoorlijn». De provincie Groningen wijst erop dat het re-
serveren van het tracé van de doortrekking naar Groningen in streek- en be-
stemmingsplannen moeilijkheden kan opleveren. Met name in die situaties, 
waarin vrij harde projecten moeten worden afgewogen tegen de onzekere 
reservering van deze lijn voor fase 2. Een mogelijk gevolg kan zich voordoen 
in de vorm van planschade. 

In de inspraak vallen over deze verbinding dezelfde geluiden te beluiste-
ren. Groot is ook hier de teleurstelling, dat de doortrekking naar Groningen 
voorlopig niet waarschijnlijk wordt geacht. Bijna alle insprekers menen, dat 
de aanleg van deze lijn van het grootste belang is voor ontwikkeling van het 
Noorden en dat spoedige realisering gewenst is. Aansluiting van de steden 
Emmeloord, Heerenveen en Drachten op het landelijk railnet wordt gewenst 
geacht. 

In het bestuurlijk overleg wordt door de provincie Groningen betreurd, dat 
in het Beleidsvoornemen een visie van het Rijk met betrekking tot de spoor-
verbinding van Groningen in de richting Bremen ontbreekt; het Beleidsvoor-
nemen schenkt ten onrechte geen aandacht aan weg- en railverbindingen 
met het buitenland. 

De Raad van Advies voor de Ruimtelijke Ordening bepleit een onderzoek 
in te stellen naar de exploitatiemogelijkheden van een rechtstreekse verbin-
ding tussen de twee belangrijke stedelijke concentraties Breda en Utrecht, 
welke verbinding tevens een schakel zou kunnen zijn in een doorgaande ver-
binding naar Zeeland, Antwerpen/Brussel en verder gelegen doelen. Naast 
verkorting van de reisafstand zal de verbinding verder Gorinchem aandoen 
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en een bijdrage kunnen leveren aan de oplossing van de thans bestaande 
knelpunten voor het autoverkeer. Eveneens ware na te gaan of als alternatief 
een snelbusdienst Utrecht-Gorinchem-Breda bestaansrecht heeft. 

Het in 1970 ingevoerde net van snelle verbindingen tussen de belangrijk-
ste stations, het zogenaamde intercitynet (IC-net), is opgezet om vervoer-
stromen over een afstand van 80 km of meer zo snel mogeli jk- gemiddelde 
snelheid minimaal 90 km/h. - e n met zo weinig mogelijk overstappen af te 
wikkelen. In het intercitynet zijn opgenomen: 

- alle stations waarvan de vervoeromvang gemiddeld meer dan 60 reizi-
gers per uur over een afstand van 80 km bedraagt; 

- alle stations die gezien het aantal reizigers per uur boven de 80 km be-
langrijke aansluitingsmogelijkheden bieden of die een bepaalde verhouding 
lange-afstandsreizen ten opzichte van het totaal aantal reizen hebben. 
Op basis hiervan zijn door de NS de relaties bestudeerd en is een selectie ge-
maakt van circa 40 voor het lange-afstandsvervoer belangrijkste stations. In 
een beperkt aantal gevallen worden door de IC-treinen stations bediend, die 
weliswaar niet aan de eisen voldoen, maar waartoe op dienstregelingstech-
nische of louter bedrijfseconomische gronden - bij voorbeeld om de nood-
zaak van een eventuele inleg van een extra stopdienst te ondervangen - be-
sloten is. Met name geldt dit voor de uitlopers van het spoorwegnet. In to-
taal worden nu circa 76 stations door IC-treinen bediend. Deze zijn ter infor-
matie op kaart 1 C aangegeven (niet als onderdeel van de pkb). 

De NS houdt voortdurend de ontwikkelingen in het vervoer bij ten einde te 
bezien of met inachtneming van bovengenoemde uitgangspunten wijzigin-
gen in het IC-net dienen te worden aangebracht. Daarbij zijn de voornaamste 
aandachtspunten: 

a. het opnemen/afstoten van stations in de bediening door IC-treinen; 
b. het differentiëren van het aanbod op bepaalde lijnen; 
c. het tot stand brengen van rechtstreekse verbindingen (eventueel ten 

koste van andere). 

De noodzaak van een ruimtelijke reservering van een aantal spoorverbin-
dingen die nog wel in de 2e Nota Ruimtelijke Ordening waren opgenomen, 
wordt niet meer door de Regering gezien vanwege ontwikkelingen die na 
het verschijnen van deze nota hebben plaatsgehad. Met name kan hierbij 
worden gedacht aan wijzigingen op het gebied van de bevolkingstoename 
en de regionale ontwikkeling, op financieel-economisch terrein en verande-
ringen in de gedachten over de afwikkeling van vervoerstromen. 

Aan nieuwe spoorwegverbindingen met een belangrijke IC-functie is aan-
dacht besteed. Die welke mogelijk nog in de 1e fase gerealiseerd worden, 
zijn de Schiphollijn tussen Leiden en Amsterdam-Zuid en de mogelijke aan-
sluiting op Amsterdam CS via de westelijke tak van de ringspoorbaan. Door 
Hemtunnel en mogelijke Willemsspoorverbinding zullen verder belangrijke 
knelpunten worden weggenomen waardoor verbeteringen in het voorzie-
ningenniveau mogelijk zijn. 

De oplossing van knelpunten in het spoorwegnet kan veelal worden ge-
vonden door spoorverdubbeling of het creëren van vrije kruisingen. In het 
Beleidsvoornemen is niet ingegaan op de ruimtereservering die noodzake-
lijk kan zijn voor verbreding van bestaande spoorlijnen, hetzij ten behoeve 
van een verhoging van het aantal sporen, hetzij om vrije kruisingen tussen 
sporen in verschillende richtingen tot stand te brengen. Enerzijds maakte het 
ontbreken van een afgerond inzicht in de toekomstige ruimtelijke ontwikke-
ling en het ontbreken van betrouwbare prognoses op lange termijn van de 
ontwikkeling van het spoorwegverkeer in de diverse relaties het bijzonder 
moeilijk deze behoefte te schatten; anderzijds is de plaats waar de behoefte 
zich voordoet sterk afhankelijk van de opzet van de dienstregeling, die uiter-
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aard aan veranderingen onderhevig is. Met name tijdens het bestuurlijk 
overleg is echter de wens naar voren gekomen om naast inzicht in de reser-
veringen ten behoeve van nieuwe spoorlijnen tevens meer duidelijkheid te 
scheppen met betrekking tot de reserveringen voor uitbreiding van de be-
staande spoorlijnen. In verband hiermede is onder vermelding van de moti-
vering per reservering een overzicht opgenomen van de voornaamste geval-
len waarin in de toekomst uitbreiding van het aantal sporen of vrije kruisin-
gen noodzakelijk kan zijn, opdat daarmede in de ruimtelijke plannen reke-
ning kan worden gehouden. 

Met nadruk wordt erop gewezen dat deze opsomming in belangrijke mate 
indicatief is en geen limitatief karakter heeft. De opname van een spoorlijn 
op de thans opgenomen lijst van reserveringen betekent dan ook niet dat 
over de gehele lijn het aantal sporen moet worden uitgebreid. In vele geval-
len zal kunnen worden volstaan met trajecten in de naaste omgeving van be-
langrijke knooppunten, dan wel enkele tussentrajecten waar de treinen el-
kaar kruisen of inhalen. Bij de vaststelling van ruimtelijke plannen langs be-
staande spoorlijnen dient derhalve zorgvuldig te worden bezien aan welke 
reservering van ruimte ten behoeve van uitbreiding van spoorlijnen behoef-
te bestaat. Uitbreiding tot dubbelsporige lijnen kan onder meer plaatsvinden 
op de volgende spoorlijnen of gedeelten daarvan: Zwolle-Emmen, Purme-
rend-Hoorn, Leiden-Alphen a/d Rijn, Olst-Deventer, Zutphen-Apeldoorn, 
Zevenaar-Doetinchem, Nijmegen-Roermond, Dordrecht-Geldermalsen en 
Heerhugowaard-Den Helder, alsmede op de oeververbindingen bij Deven-
ter, Westervoort, Zutphen en Ravenstein. Ten slotte is spoorverdubbeling 
van bepaalde goederenlijnen in het Rotterdamse havengebied mogelijk. 

Uitbreiding tot vier sporen kan met name nodig zijn op een aantal korte 
trajecten rond grote knooppunten, zoals tussen Amersfoort en Amersfoort 
aansluiting en tussen Gouda en Moordrecht aansluiting; voorts op de lijnen 
Leiden-Dordrecht, Boxtel-Eindhoven en bij bepaalde ruimtelijke ontwikke-
lingen wellicht ook op de lijn Gouda-Rotterdam. Vrije kruisingen kunnen 
noodzakelijk zijn rond de grote knooppunten in het spoorwegnet, bij aanslui-
tingen van nieuwe lijnen op het bestaande net alsmede bij de bestaande 
splitsingspunten waarvan hier als voornaamste worden genoemd Boxtel, 
Lage Zwaluwe, Moordrecht aansluiting, Schiedam, Harmeien aansluiting, 
Breukelen en Uitgeest. 

Een meer volledig overzicht van de naar ruimtegebruik belangrijkste re-
serveringen voor baanverdubbelingen en vrije kruisingen wordt gegeven in 
de in de pkb opgenomen lijst 8.b. De reserveringen zijn echter niet in detail 
aangegeven. Ook zijn de naar ruimtegebruik minder belangrijke werken ten 
behoeve van de benutting en de uitbreiding van de capaciteit van spoorver-
bindingen welke ter oplossing van knelpunten in het spoorwegnet kunnen 
dienen, zoals perronverlengingen en emplacementsuitbreidingen, niet in de 
lijst opgenomen. Voor deze naar ruimtegebruik minder belangrijke werken 
zijn echter veelal door de NS ruimtelijke claims gelegd bij de lagere overhe-
den. Bij de vaststelling van de ruimtelijke plannen zal in het overleg tussen 
de betrokkenen een nadere afweging over de wenselijkheid van reserverin-
gen van deze werken dienen plaats te vinden. 

Gouda en Zoetermeer voldoen thans niet aan de criteria om als volwaar-
dig IC-station te worden opgenomen. In het algemeen kan worden gesteld 
dat het te veelvuldig opnemen van stations in het intercitynet de reistijden 
verlengt en daardoor het karakter van de intercityverbinding aantast. Een in-
tensievere bediening door IC-treinen dan thans wordt geboden, is deson-
danks voor Gouda wel overwogen maar dienstregelingstechnisch niet mo-
gelijk daar hierdoor aansluitingen in Rotterdam verloren gaan als gevolg 
van diverse knelpunten op het traject Gouda-Rotterdam. In hoeverre bij een 
verdere ontwikkeling hiervoor oplossingen kunnen worden gevonden in de 
infrastructurele sfeer zal nader onderzocht worden. Overigens blijft de ont-
wikkeling van Gouda een aandachtspunt in het onderzoek naar dienstrege-
lingsprojecten, evenals de opneming van Zoetermeer in het IC-net. 
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Met het oog op de verbeter ing van de bereikbaarheid van intercitystations 
en de aanwijzing van nieuwe intercitystations is in het kader van het tweede 
MPP 1980-1984 overleg gepleegd tussen het Rijk, NS en de ANWB over de 
wenseli jkheid van nieuwe IC-stations met voorzieningen voor park-and-ride. 
Zoals onder par. 23.4 is gesteld zal in het MPP 1980-1984 een nationaal plan 
voor parkeren bij openbaar-vervoerhalten worden opgenomen. Geconsta-
teerd is dat ui tbreiding van de parkeervoorzieningen bij IC-stations in stede-
lijke centra confl icteert met het str ingente parkeerbeleid van de gemeenten, 
dat gericht is op beperking van lang-parkeerplaatsen in de centra. Op grond 
hiervan word t door NS nagegaan of een ui tbreiding van het IC-net met stati-
ons met park-and-ride-voorziening aan de rand van de stad het IC-karakter 
niet te zeer zal aantasten. 

De spoorverdubbel ing van het traject Herf te-Dalfsen, waardoor Harden-
berg in de sneldienst Zwo l l e -Emmen kan worden opgenomen, word t gefi-
nancierd in het kader van het st imuler ingsbeleid voor het noorden des 
lands. Met procedurele medewerk ing van de betrokken provincies zal wor-
den gestreefd naar elektrif icatie en gedeelteli jke spoorverdubbel ing van de 
spoorl i jn Zwo l l e -Emmen in 1987 ten behoeve van een intercitydienst. 

De uitbreiding van de bestaande dienst Zwol le -N i jmegen-Roosendaa l tot 
een vol ledige IC-dienst staat in verband met de toename van het vervoer 
tussen de landsdelen die deze lijn verbindt. Om deze versnel l ing mogel i j k te 
maken is nodig een spoorverdubbel ing op het traject Oss-Wi jchen, waar-
voor inmiddels aan de NS toes temming is gegeven. Deze verdubbel ing is te 
meer noodzakelijk aangezien door de versnel l ing toevoeging van een half-
uur-stopdienst tussen Ni jmegen en Den Bosch noodzakelijk is ten behoeve 
van de bediening van de stations Oss, Ravenstein, Wi jchen en eventuele nog 
te openen stations. 

De omvang en het karakter van de huidige c.q. in de toekomst te verwach-
ten reizigersstroom op de relatie N i jmegen-Ven lo -Roermond worden thans 
niet zodanig geacht dat dit een IC-dienst op deze lijn zou rechtvaardigen. On-
derzocht zal worden of door ontwikkel ingen in de toekomst met name in 
Midden-Gelderland een andere situatie zal ontstaan, die een IC-dienst recht-
vaardigt. 

De Regering bli jft van mening dat de mogel i jkheid van aanleg van de lijn 
Lelystad-Heerenveen-Drachten-Groningen voor de periode na 1990, als 
doortrekking van de spoorl i jn Weesp - A lmere-Le lys tad, die als resultaat van 
het bestuurli jk overleg thans Flevolijn genoemd word t , niet uitgesloten mag 
worden . Uitgaande van de geringe taakstell ing ten aanzien van de bevol-
kingsontwikkel ing in het noorden des lands in de Verstedeli jkingsnota in 
vergel i jk ing met de Tweede Nota over de Ruimteli jke Ordening word t de ca-
paciteit van de huidige verb inding met de Randstad als voldoende gezien 
voor de komende periode en word t de aanleg van deze nieuwe verbinding in 
de tweede fase op grond hiervan niet waarschi jnl i jk geacht. Gegeven even-
wel de voorziene t i jdwinst in de relatie met de Randstad die met deze recht-
streekse verbinding gerealiseerd kan worden en het mogel i jke positieve lan-
ge-termijneffect wat hiervan kan uitgaan voor de economische ontwikkel ing 
van het Noorden heeft de Regering zich in het ISP-kader (Integraal Structuur-
plan Noorden des Lands) bereid verklaard mee te werken aan een nadere 
studie naarde noodzaak van deze doortrekking. Het belang van aansluit ing 
van nieuwe stations, en met name Drachten zal daarbij worden meegewo-
gen. De Regering onderkent dat voor de lagere overheden bij de opstel l ing 
van hun ruimteli jke plannen zekere beperkingen ontstaan, wanneer zij hierin 
de doortrekking van de Flevoli jn fysiek niet onmogel i jk maken. De Regering 
acht het echter verantwoord de provincies te vragen bij de opstell ing en 
toetsing van hun ruimtel i jke plannen hiermede rekening te houden, opdat 
de mogel i jkheid tot realisering van deze lijn in de toekomst open wordt ge-
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houden. De uitvoering van de doortrekking ter bestrijding van de werkloos-
heid is niet mogelijk aangezien in dit kader alleen die werken in aanmerking 
komen waaraan vanwege hun invloed op de economische ontwikkeling 
reeds op korte termijn behoefte bestaat. Aangezien de beslissing tot aanleg 
van de Flevolijn genomen is op grond van een stadsgewestelijke vervoer-
functie en niet de overweging heeft gegolden deze spoorlijn als een eerste 
fase te zien van een eventuele Zuiderzeespoorlijn wordt een naamsverande-
ring in Zuiderzeespoorlijn niet overwogen. 

Het is onjuist te stellen dat in het Beleidsvoornemen geen aandacht wordt 
besteed aan weg- en railverbindingen met het buitenland. Voor wat betreft 
de spoorwegen kan gewezen worden op opmerkingen met betrekking tot 
het Europees hoge-snelheidsnet en de spoorlijn Heerlen-Aken. Met betrek-
king tot de relatie Groningen-Bremen kan worden opgemerkt, dat er thans 
van Nederlandse zijde geen plannen zijn tot opheffing van deze treinverbin-
ding. 

Wat betreft de opmerkingen van de Raad van Advies voor de Ruimtelijke 
Ordening over een railverbinding tussen Breda en Utrecht merkt de Rege-
ring het volgende op. Een rechtstreekse railverbinding Breda-Utrecht via 
Gorinchem wordt om velerlei redenen niet overwogen. Voor een dergelijke 
verbinding zouden veel voorzieningen getroffen moeten worden om het 
grondoppervlak in een aantal gebieden, waaronder de Biesbosch, geschikt 
te maken voor aanleg van het baanlichaam en om het grote aantal kruisin-
gen met wegen en vaarwegen te kunnen realiseren. Dit zal aanzienlijke scha-
de toebrengen aan landschap en natuurlijk milieu. Bovendien is deze verbin-
ding in de NEI-studie onderzocht en daarin maatschappelijk-economisch on-
rendabel bevonden. Met betrekking tot het gewenste onderzoek naar een 
mogelijke snelbusdienst in deze relatie zij verwezen naar paragraaf 19.4. Ook 
indien dit lijngedeelte wordt gezien als een schakel in het reizigersverkeer 
tussen Noord-Nederland en België/Frankrijk zijn de bedenkingen tegen deze 
nieuwe verbinding zeer groot. De relatie tussen de genoemde gebieden is 
beduidend kleiner dan de relatie van de Randstad (met zijn grote bevolkings-
concentraties en concentraties van activiteiten) met België en Frankrijk; in 
wezen zou hier een «bloedarme» verbinding worden gecreëerd, daar de be-
staande internationale noord-zuidverbinding met slechts één overstap een 
betere verbinding biedt. 

19.3. Spoorlijnen voor snelheden hoger dan 160 km/uur 

Ten aanzien van de aanleg van hoge-snelheidsspoorlijnen is in het Be-
leidsvoornemen aangegeven, dat, indien er een Westeuropees net van ho-
ge-snelheidsspoorlijnen komt, de Regering aansluiting van Nederland op 
dat net van belang acht. De Raad van Advies voor de Ruimtelijke Ordening 
spreekt als zijn mening uit, dat omtrent de realisering van de in de pkb ge-
noemde hoge-snelheidslijnen nog zoveel onzekerheid bestaat en dat van de 
realisering dusdanige landschappelijke consequenties moeten worden ver-
wacht, dat vooralsnog geen rechtsgevolgen in de bestemmingssfeer aan de 
beleidsvoornemens in dezen kunnen worden verbonden. Met de kaarten 
1b/1c kan worden ingestemd, maarniet met de tekst van de pkb (op de kaar-
ten zijn de hoge-snelheidsverbindingen niet opgenomen). Verder merkt de 
Raad ten aanzien van een eventueel Europees net van hoge-snelheidslijnen 
op, dat de realisering hiervan zal moeten worden bezien in nauwe samen-
hang met ontwikkelingen in en het beleid ten aanzien van het Europees 
luchtverkeer. 

Naar het oordeel van de Raad van de Waterstaat lijkt, gelet op de vooruit-
zichten voor realisering van een Europees net van hoge-snelheidslijnen, het 
openhouden van de mogelijkheden daartoe voor de periode na 1990verant-
woord; het is immers niet uitgesloten, dat zich in de toekomst ontwikkelin-
gen voordoen, die leiden tot de aanleg van dergelijke lijnen. 
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In het bestuurlijk overleg is enigszins afwijzend gereageerd op de reserve-
ring voor hoge-snelheidslijnen. Daar is vooral benadrukt dat aanvullende in-
formatie nodig zal zijn alvorens tot reservering kan worden overgegaan. De 
gemeente Amsterdam heeft zich ten aanzien van het openlaten van de mo-
gelijkheden voor deze verbindingen positief opgesteld. 

In de inspraakwordtdejuistheid van reservering voor hoge-snelheidslij-
nen in twijfel omdat deze in ons land toch maar beperkt zullen kun-
nen functioneren. Bovendien moet daarvan op stedebouwkundige en land-
schappelijke gronden een aantasting van het leefmilieu worden verwacht. 

Een mogelijke nieuwe internationale hoge-snelheidsspoorlijn is de lijn 
Amsterdam-Rotterdam-Belgische grens. In het bestuurlijk overleg is door 
de provincie Zuid-Holland naar voren gebracht, dat de eventuele aanleg 
hiervan een onaanvaardbare aantasting van «het groene hart» zou beteke-
nen; derhalve wordt ervoor gepleit om de hoge-snelheidslijn niet verder 
door te voeren dan tot Rotterdam (het reistijdverlies dat hierdoor optreedt in 
de relatie Amsterdam-Parijs is slechts ± 15 min. opeen totale reistijd van 
± 3 uur), waarna vervolgens over de bestaande infrastructuur (Schiphollijn) 
naar Amsterdam gereden kan worden (op deze wijze zou ook Den Haag op 
de hoge-snelheidslijn aangesloten zijn). Verder is er door de provincie 
Noord-Brabant op gewezen, dat de resultaten van nadere studies inzake mo-
gelijkheden en wenselijkheden van de hoge-snelheidslijn door Noord-Bra-
bant afgewacht zullen worden, voordat opname in het streekplan kan wor-
den overwogen. Ook uit een oogpunt van reservering kan opname in een 
streekplan thans niet gemotiveerd worden; daarvoor is bovendien een glo-
baal inzicht in het tracé noodzakelijk. 

Een andere in het Beleidsvoornemen genoemde mogelijke nieuwe inter-
nationale hoge-snelheidslijn is de lijn Amsterdam/Rotterdam-Utrecht-Duit-
se grens. Naar het oordeel van de provincie Gelderland kan thans nog niet 
bezien worden wat de aansluiting van Nederland op het Westeuropese net 
van hoge-snelheidslijnen voor consequenties heeft voor de spoorlijn via 
Utrecht en Arnhem. Een zorgvuldige belangenafweging zal nodig zijn, waar-
bij in ieder geval rekening dient te worden gehouden met bestaande stedelij-
ke gebieden en gewenste ontwikkelingen, met natuurwetenschappelijke 
waarden alsmede met mogelijke geluidhinder. 

Tegen de uitvoering van de eventuele doortrekking van de lijn Amsterdam-
Almere-Lelystad naar Groningen als hoge-snelheidsspoorlijn wordt in 
de inspraak over het algemeen geen bezwaar gemaakt. 

De Regering onderkent dat de onzekerheid ten aanzien van de realisatie 
van een Westeuropees net van hoge-snelheidslijnen problemen met zich 
brengt. Nederland is in dezen echter in feite afhankelijk van ontwikkelingen 
in het buitenland, met name waar dit de realisering van de Kanaaltunnel be-
treft. Daarnaast wordt de onzekerheid vergroot door de te verwachten ener-
gieschaarste, de ontwikkelingen en het te voeren beleid met betrekking tot 
de alternatieve vervoerwijzen (te weten het vliegverkeer over afstanden tot 
500 a 1000 km en het internationaal wegverkeer over grote afstanden). Ge-
geven echter het grote belang van een aansluiting van Nederland op een 
mogelijk tot stand te komen hoge-snelheidsnet acht de Regering het verant-
woord door middel van vermelding in ruimtelijke plannen te voorkomen dat 
dit in de toekomst onmogelijk wordt gemaakt. 

Voor een hoge-snelheidslijn tussen Amsterdam, Rotterdam en de Belgi-
sche grens is in samenwerking met de Nederlandse Spoorwegen en de pro-
vinciale planologische diensten een globale verkenning verricht naar de nog 
bestaande ruimtelijke mogelijkheden voor de bepaling van een tracé, waar-
uit een aantal alternatieve tracés naar voren zijn gekomen. Op basis hiervan 
kan geen tracé in de streekplannen worden gereserveerd. In afwachting van 
de resultaten van een nadere tracé-studie wordt van de provincies echter ge-

Tweede Kamer, zitting 1978-1979,14390, nrs. 10-12 119 



vraagd bij de opstelling en toetsing van ruimtelijke plannen de mogelijkhe-
den voor aanleg van deze verbinding fysiek open te houden. Bij de provinci-
ale planologische diensten zijn de alternatieve tracés bekend. Stuit het open 
houden op moeilijkheden dan zal nader overleg nodig zijn over inperking 
van het aantal alternatieven. Een en ander moet bekeken worden tegen de 
achtergrond van de aansluiting in België en de stedelijke ontwikkelingen in de 
zuidvleugel van de Randstad. Zo kan het aantal alternatieven beperkt worden 
tot die waarover principiële overeenstemming kan worden bereikt. Tevens 
kan dan ook de voor reservering noodzakelijke technische detaillering wor-
den verkregen. 

Het uitvoeren van de hoge-snelheidslijn Amsterdam-Rotterdam-België 
zonder het gedeelte Amsterdam-Rotterdam is mogelijk, maar zowel uiteco-
nomisch belang voor de Amsterdamse agglomeratie als vanuit het oogpunt 
van de betekenis van Amsterdam voor het internationale spoorwegvervoer 
niet wenselijk. Het verwachte reistijdverschil van een kwartier op de drie uur 
op de relatie Amsterdam-Parijs mag dan wel niet indrukwekkend zijn, op de 
relatie van Amsterdam met Rotterdam en met Antwerpen en Brussel is het 
reistijdverschil wel van betekenis. Bovendien wordt de druk op de oude lijn 
in de relatie Amsterdam-Rotterdam verminderd. Het is derhalve van belang 
de mogelijkheid van aanleg van het hoge-snelheidslijngedeelte 
Amsterdam-Rotterdam niet uit te sluiten. Wanneer de aanleg van dit ge-
deelte zal worden overwogen, zal door middel van een afweging in de meest 
ruime zin tussen nut en offers moeten blijken of hier sprake is van een on-
aanvaardbare aantasting van het «groene hart». 

Indien overwogen wordt door aanpassing van de bestaande lijnen Am-
sterdam/Rotterdam-Utrecht-Arnhem-Duitsland aan te sluiten op een Duits 
net van hoge-snelheidsspoorlijnen met een conventionele techniek zal een 
afweging plaatshebben tussen nut en offers van deze voorziening. Naast de 
voordelen voor de economische en culturele ontwikkeling van de grootste 
Nederlandse steden zullen dan ook de nadelen voor bestaande stedelijke ge-
bieden en gewenste stedelijke ontwikkelingen worden meegewogen, terwijl 
tevens aandacht dient te worden geschonken aan aspecten van natuuren 
milieu, zoals geluidhinder etc. 

19.4. De autobus op de langere afstand 

In het Beleidsvoornemen staat vermeld, dat het intercitynet zo nodig zal 
worden gecompleteerd met een aantal snelbusdiensten. Deze zullen voor 
wat betreft dienstregeling en presentatie een integrerend deel van het inter-
citynet uitmaken. Het voorzieningenniveau zal door de behoefte worden be-
paald. Verder zijn opgenomen de thans bestaande snelbusdiensten. 

In het bestuurlijk overleg is erop aangedrongen de snelbusverbinding Ter-
neuzen-Kruiningen in het schema op te nemen. 

De provincie Groningen merkt op, dat, nu de snelbusdiensten van Assen 
naar Veendam/Stadskanaal niet gehandhaafd konden worden wegens het te 
geringe gebruik, een frequentieverhoging van de bestaande gewone dien-
sten wenselijk wordt geacht. 

In de inspraak wordt het betreurd, dat nieuwe lijnen van snelbussen als 
aanvulling op het intercitynet niet worden genoemd. Concrete voorstellen 
worden gedaan ten aanzien van de invoering van snelbusdiensten tussen 
Assen-Veendam-Delfzijl, Eindhoven-Antwerpen en Gorinchem-Ooster-
hout-Breda. 

Aan de in het bestuurlijk overleg geuite wens om de bestaande snelbus-
verbinding Kruiningen-Terneuzen in het Structuurschema op te nemen 
wordt tegemoet gekomen. 

Met betrekking tot de andere in dit verband naar voren gebrachte relaties 
wordt onderzocht of het inzetten van een snelbusdienst wenselijk is. Daarbij 
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wordt bezien of naast eventuele stopdiensten dergelijke snelbusdiensten 
mogelijk zijn in die relaties, waarin het spoorwegnet geen adequate voorzie-
ning biedt. De mogelijkheid om deze snelbusdiensten op te nemen in het 
spoorboekje zal worden bezien. 

De Regering hecht grote waarde aan het bieden van een kwalitatief hoog-
waardig, comfortabel openbaar vervoer, zeker ook met betrekking tot de au-
tobusverbindingen over langere afstand. Naast genoemd onderzoek naar de 
mogelijkheden tot uitbreiding van het aantal snelbusdiensten wordt nage-
gaan of op daarvoor in aanmerking komende trajecten speciale bussen kun-
nen worden ingezet. Bij het streven naar een optimum aan kwaliteit en com-
fort wordt tevens aandacht besteed aan het tot stand brengen van een zeer 
snelle verbinding. Essentieel hierbij is, dat de bus via de kortst mogelijke 
route en eventueel met gebruikmaking van prioriteitsmaatregelen die de 
reistijd verkorten, rijdt tussen grotere gemeenten met een duidelijke onder-
linge relatie en een relatief grote vervoervraag. 

Met betrekking tot de door de provincie Groningen bepleite frequentiever-
hoging op de gewone diensten in de relatie Assen-Veendam/Stadskanaal zij 
opgemerkt dat voor de vaststelling van de frequentie van de interlokale au-
tobusdiensten het Normeringssysteem Voorzieningenniveau Streekvervoer 
(NVS) van kracht is. Aan de hand van dit systeem wordt de frequentie vast-
gesteld met als belangrijkste criterium de vervoerbehoefte (vervoerstroom). 
Indien toepassing van het NVS leidt tot frequentieverhoging wordt deze bij 
de eerstvolgende wijziging van de dienstregeling automatisch doorgevoerd. 

20. HET HOOFDWEGENNET 

20.1. Algemeen 

20.1.1. Structuur van het net 

De Raad van de Waterstaat heeft zich afgevraagd wat onder hoofdwegen-
net verstaan wordt. Volgens de Raad zou hierbij gedacht kunnen worden 
aan wegverbindingen die in zodanige mate bijdragen aan de gewenste soci-
aal-economische en ruimtelijke ontwikkelingen, dan wel de potentie hebben 
dit in de toekomst te doen, dat daaraan een nationale betekenis moet wor-
den gegeven. De Raad had graag gezien dat in het Beleidsvoornemen aan-
dacht besteed was aan de structuur van het net, de achterliggende gedach-
ten voor aanvulling van het bestaande net en een poging was gedaan tot be-
schrijving van de criteria die gehanteerd worden bij de overgang van projec-
ten van fase 1 naar de middellange-termijnplanning. Hierbij moet bij de be-
antwoording van de vraag of een verbinding terecht in het hoofdwegennet 
is opgenomen, getoetst worden aan zaken als de verwachting omtrent de 
verkeersdruk in het betrokken gebied, de verkeersveiligheid, enz. Tevens 
wijst de Raad erop dat de karakteristiek dat het hoofdwegennet landsdelen 
verbindt, betekent dat sommige regio's niet direct door een hoofdverbin-
ding ontsloten worden. Hoewel de Raad hier geen bezwaar tegen heeft, zal 
de verkeersontwikkeling op de voet gevolgd moeten worden ten einde grote 
verkeersstromen over wegen van lagere orde te voorkomen. De Raad acht 
als grondslag voor het Rijkswegenplan 1978 een verder gaande knelpunten-
analyse van het bestaande net gewenst. 

De Raad van Advies voor de Ruimtelijke Ordening acht de opgenomen on-
derbouwing van de projecten onvoldoende. Naar de mening van de Raad 
wordt niet duidelijk gemaakt waarom de gepresenteerde werken volgens de 
Regering het beste antwoord zijn op actuele en potentiële infrastructurele 
knelpunten en welke alternatieven daarbij zijn overwogen. Tevens acht de 
Raad een nadere precisering gewenst van de onder de karakteristiek van het 
hoofdwegennet gehanteerde geografische begrippen. In het aanvullend ad-
vies van de Raad wordt een nadere beschouwing over het hoofdwegennet 
gegeven, op basis waarvan enkele voorzichtige openingen gemaakt worden 
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voor alternatieve structuren en tot voorlopige inzichten over de projecten 
wordt gekomen. Door de Raad wordt in het aanvullende advies onderscheid 
gemaakt tussen nationale hoofdwegen, welke een aantal genoemde stedelij-
ke concentraties van nationale betekenis verbinden en landsdelige hoofd-
verbindingen, welke stedelijke concentraties ontsluiten die de schaal van de 
provincie duidelijk te boven gaan, zonder dat van een nationale betekenis 
gesproken kan worden. Tegen de achtergrond van de visie van de Raad van 
Advies voor de Ruimtelijke Ordening wordt een toetsing van de projecten 
gewenst geacht aan criteria betreffende de «schaal» van het project en crite-
ria die de maatschappelijke voor- en nadelen van een project tot uitdrukking 
brengen. 

In het bestuurlijk overleg is erop gewezen dat een systematische benade-
ring van het hoofdwegennet ontbreekt en dat geen alternatieve structuren 
zijn gepresenteerd. Hierbij zijn verschillende suggesties gedaan. Volgens het 
provinciaal bestuur van Groningen had de omschrijving van de verbindings-
functie van het hoofdwegennet concreet toegepast moeten worden. Op 
grond van deze omschrijving had een schematisch beeld van de hoofdver-
bindingen verkregen kunnen worden, waarna de concrete wegen ingevuld 
kunnen worden. Het provinciaal bestuur van Drenthe heeft als definitie van 
het hoofdwegennet het volgende voorgesteld: een wegennet van (internati-
onale) betekenis, hetwelk landsdelen met elkaar en met het buitenland ver-
bindt, alsmede kernen van landsdelige betekenis. Het provinciaal bestuur 
van Overijssel mist de toetsing van het hoofdwegennet aan hoofddoelstel-
ling en richtlijnen. Volgens het provinciaal bestuur van Gelderland is het ge-
wenst eenduidig vast te stellen wat als landsdelen en wat als grote woon- en 
werkconcentraties wordt gezien. Tevens worden gegevens van knelpunten 
op het bestaande wegennet gemist. Naar de mening van het provinciaal be-
stuur van Noord-Brabant ten slotte had de motivering gevonden kunnen 
worden in de omschrijving van de functie van het hoofdwegennet en de sa-
menhang met de overige wegen. 

Ook door een enkele inspreker wordt gewezen op het onvoldoende aange-
ven van de redenen, op grond waarvan een verbinding al dan niet in het 
hoofdwegennet is opgenomen. 

In het Beleidsvoornemen is onderscheid gemaakt in: 
- internationaal en nationaal verkeer; het verkeer tussen landsdelen en 

sociaal-culturele en sociaal-economische centra in binnen- en buitenland; 
- regionaal verkeer; verkeer tussen regio's en sociaal-culturele en soci-

aal-economische centra in een regio; 
- streekverkeer; het verkeer over korte afstanden binnen de stadsgewes-

ten en tussen de kleinere centra in de regio's. 
Het verkeer zelf kan, als men het eens is over de definitie van landsdelen, 

regio's, sociaal-culturele en sociaal -economische centra, duidelijk onder-
scheiden worden. Het punt van vertrek en aankomst bepalen hierbij de soort 
van verkeer. Het is moeilijker een onderscheid te maken tussen de functie 
van verbindingen, omdat in beginsel alle soorten verkeer (internationaal, na-
tionaal, regionaal, enz.) van één verbinding gebruik kunnen maken. Deson-
danks is wel een zeker onderscheid te maken, omdat van bepaalde verbin-
dingen naar verhouding tot de overige wegen veel verkeer van één soort ge-
bruik maakt. Op grond van deze overweging is in het Beleidsvoornemen als 
belangrijkste criterium voor het hoofdwegennet aangegeven dat het bestaat 
uit een samenhangend stelsel van verbindingen tussen landsdelen en grote 
woon- en werkconcentraties. Verwacht mag namelijk worden dat van deze 
wegen naar verhouding tot de overige wegen veel (internationaal) verkeer 
gebruik maakt, waarbij hoge eisen gesteld worden aan reistijd en comfort. In 
het onderstaande zullen de overwegingen welke geleid hebben tot dit alge-
mene criterium, nader uitgewerkt worden. Hierbij zij uitdrukkelijk vermeld 
dat het niet mogelijk is een eenduidig numeriek criterium voor de karakteri-
sering van het hoofdwegennet aan te geven. 
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Om tot een nadere uitwerking van het begrip «landsdelen en grote woon-
en werkconcentraties» te komen, kan in eerste instantie gedacht worden aan 
het verzorgingsniveau van de kernen in hun onderlinge samenhang. Hierbij 
geeft het begrip verzorgingsniveau van de kernen niet alleen een indicatie 
van het aantal inwoners en het aantal arbeidsplaatsen van de desbetreffen-
de plaats, maar ook van de omvang van de voorzieningen. Daarmee wordt 
een inzicht verkregen in het belang van de plaats in de regio en in Neder-
land. 

In de Atlas van Nederland wordt een dergelijke kerntypologie aangege-
ven. Hierbij worden drie typen kernen onderscheiden, te weten: 

- primaire of regionale hoofdcentra; 
- secundaire of grote regionale centra; 
- tertiaire of kleine regionale centra. 
In het rapport «Hiërarchie van kernen in Nederland» van de Rijksplanolo-

gische Dienst uit 1974 worden zes niveaus van kernen onderscheiden. De in 
dit rapport genoemde kernen van de hoogste categorie (niveau VI) zijn vrij-
wel dezelfde als de in de Atlas van Nederland vermelde primaire of regiona-
le hoofdcentra. Dit leidt tot de volgende hoofdcentra (primaire kernen). 

Groningen Amersfoort Middelburg 
Leeuwarden Amsterdam Breda 
Zwolle Haarlem Tilburg 
Enschede Alkmaar Den Bosch 
Apeldoorn Den Haag Eindhoven 
Arnhem Leiden Maastricht 
Nijmegen Rotterdam Heerlen 
Utrecht Dordrecht 

Tegen deze achtergrond zou men als nationaal verkeer kunnen omschrij-
ven: verkeer tussen de kernen met het hoogste verzorgingsniveau. In het 
verlengde hiervan ligt dat het hoofdwegennet deze hoofdcentra met elkaar 
en met het buitenland dient te verbinden. 

In bovengenoemde studies wordt de hiërarchie van de kernen aangege-
ven zoals deze ten tijde van de studie werd waargenomen. Voor de opzet 
van het toekomstige hoofdwegennet zal ook bezien dienen te worden wat 
naar verwachting de kernen met het hoogste verzorgingsniveau over enige 
tientallen jaren zullen zijn. Het lijkt onwaarschijnlijk dat de huidige categorie 
kernen met het hoogste verzorgingsniveau over enige tientallen jaren daar 
niet meer toe zal behoren. Wel zullen in verband met het planologische be-
leid mogelijk nieuwe kernen aan genoemde reeks toegevoegd kunnen wor-
den. Hoewel dit niet rechtstreeks uit de Verstedelijkingsnota blijkt, geeft deze 
wel een indicatie welke steden naar verwachting naar het hoogste verzor-
gingsniveau zullen kunnen toegroeien. 

In de eerste plaats mag verwacht worden dat de in de Verstedelijkingsnota 
genoemde steden, rond welke de Regering stadsgewestelijke ontwikkelin-
gen aanvaardt, tot deze categorie kunnen gaan behoren. In verband hiermee 
dienen aan de hiervoor genoemde 23 steden de plaatsen Hilversum en Sit-
tard toegevoegd te worden. 

Daarnaast is in de Verstedelijkingsnota een aantal groeisteden en groei-
kernen genoemd. Deze steden en kernen behoeven als gevolg van de ge-
dachte versterkte groei niet alle tot het hoogste verzorgingsniveau uit te 
groeien. Een groeistad is een stad die de vereiste groei van elders opvangt, 
zonder deel uit te maken van het gebied waar de groei vandaan komt. Een 
groeistad zal dan ook in beginsel een eigen (hoogwaardig) voorzieningenni-
veau krijgen. Een groeikern is daarentegen een nevenkern binnen een stads-
gewest, die in belangrijke mate de groei van het stadsgewest moet opvan-
gen. Een groeikern zal in verband hiermee voor zijn voorzieningen sterker 
gericht zijn op de centrale kern in het stadsgewest. Gelet op dit verschil in ka-
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rakter is het, in het kader van het voorgestane ruimtelijk beleid, gewenst ook 
de groeisteden bij de opstelling van het hoofdwegennet te beschouwen als 
kernen van «nationale betekenis». Dit zijn de steden Groningen, Zwolle, Bre-
da en Helmond. Hiervan heeft alleen Helmond thans nog niet het hoogste 
voorzieningenniveau. 

In de Verstedelijkingsnota is aangegeven dat uit de afweging in het streek-
plan zal moeten volgen of Roosendaal dan wel Bergen op Zoom als groei-
stad aangewezen zal worden. Tevens is Amersfoort als mogelijke groeistad 
vermeld. Bij de opzet van het hoofdwegennet is er rekening mee gehouden 
dat deze plaatsen als groeistad aangewezen kunnen worden. Bij de tracépro-
cedure voor de in het geding zijnde hoofdverbindingen zal ingespeeld moe-
ten worden op de dan aanwezige situatie. 

Naast een aantal groeisteden is in de Verstedelijkingsnota in het noorden 
een aantal belangrijke stedelijke concentratiepunten aangegeven, te weten 
Delfzijl, Emmen, Groningen en Leeuwarden. Bovendien zullen Emmen en 
Leeuwarden in economische zin worden gestimuleerd en is het beleid voor 
het Eemsmondgebied gericht op een snelle bevolkingsgroei. Van deze plaat-
sen zijn Emmen en het Eemsmondgebied nog niet in het voorgaande als pri-
maire kern of groeistad genoemd. Gelet op de speciale plaats van Emmen 
en het Eemsmondgebied in het planologische beleid zullen deze plaatsen 
door middel van het hoofdwegennet goed ontsloten dienen te worden. 

Bij beschouwing van de opgesomde steden blijkt een vrij onregelmatige 
verdeling over het land. In vrij grote gebieden komen geen kernen van «nati-
onale betekenis» voor, waardoor deze gebieden geen aansluiting zouden 
krijgen op het hoofdwegennet. In verband hiermee is een aantal gebieds-
indelingen in Nederland nader bezien: 

- de secundaire of grote regionale centra uit de Atlas van Nederland; 
- de kernen met niveau V zoals genoemd in het rapport Hiërarchie van 

Kernen in Nederland; 
- de COROP-gebieden (Coördinatie Commissie Regionaal Onderzoek Pro-

gramma) ten behoeve van de ruimtelijke en regionaal-economische plan-
ning. Deze gebiedsindeling geeft een indeling, rekening houdend met de 
provinciegrenzen, op basis van de gerichtheid van de bevolking op bepaalde 
kernen; 

- de concept-Structuurschets voor de bestuurlijke indeling, waarin onder 
meer op basis van de omvang van het als één woningmarkt fungerend ge-
bied, richting, omvang en samenstelling van de forensenbeweging, de voor-
zieningen, de recreatie en het vervoer een aantal mogelijke bestuursrayons 
zijn aangegeven. 

Bij beschouwing van deze gebiedsindeling blijkt er een zeer grote over-
eenkomst in de gebiedsindeling en kernen te bestaan. De volgende gebie-
den uit deze gebiedsindelingen zijn nog niet in het voorgaande begrepen: 

Zuidoost-Groningen (Veendam/Winschoten); 
Zuidwest-Friesland (Sneek); 
Zuidoost-Friesland (Heerenveen); 
Noord-Drenthe (Assen); 
Zuidwest-Drenthei Meppel/Hoogeveen); 
Twente (naast Enschede, Hengelo en Almelo); 
Zutphen/Deventer; 
Achterhoek; 
Zuidwest-Gelderland (Tiel); 
IJsselmeerpolders (Almere/Lelystad); 
kop van Noord-Holland (Den Helder); 
Zaanstad; 
Westland (Delft); 
Oost-Zuid-Holland (Gouda); 
Zuidoost-Zuid-Holland (Gorinchem); 
Goes; 
Zeeuwsch-Vlaanderen (Terneuzen); 
Noord-Limburg (Venlo); 
Midden-Limburg (Roermond). 
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Deze gebieden en kernen zijn nationaal gezien van zodanig belang dat de-
ze zoveel mogelijk door middel van het hoofdwegennet ontsloten dienen te 
worden, zonder dat deze kernen per se via het hoofdwegennet rechtstreeks 
onderling en met de primaire hoofdcentra en het buitenland verbonden be-
hoeven te worden. 

Daarnaast zijn er een aantal kernen, welke in het kader van het nationale pla-
nologische beleid een speciale positie innemen, zoals de groeikernen en de 
centrale kernen in de centrale open ruimte. Het betreft hier de volgende 
plaatsen, voor zover al niet eerder genoemd. 

Centrale kernen in de Groeikernen Mogelijke 
centrale open ruimte groeikernen 

Alphen a/d Rijn Huizen Duiven/Westervoort 
Woerden Nieuwegein Leidschendam 
Zierikzee Hellevoetsluis Haarlemmermeer 
Venray Capelle a/d IJssel 
Weert Zoetermeer 

Spijkenisse 
Hoorn 
Purmerend 
Houten 

Deze kernen zijn niet van zodanig belang dat deze door middel van het 
hoofdwegennet ontsloten moeten worden. Wel is het gewenst om deze ker-
nen zo mogelijk op het hoofdwegennet aan te sluiten. Dit zal vooral bij de 
tracering van de hoofdverbindingen een punt van overweging dienen te zijn. 

Gelet op het voorgaande heeft op grond van de hoofddoelstelling en de 
resultaten van de prognose een globale bij het karakter van het Structuur-
schema passende afweging plaatsgevonden, welke geleid heeft tot het in 
het Beleidsvoornemen opgenomen hoofdwegennet. Hierbij kunnen de alge-
mene overwegingen als volgt samengevat worden: 

- de primaire hoofdcentra, alsmede Hilversum, Sittard, Helmond en 
Roosendaal of Bergen op Zoom dienen door middel van het hoofdwegennet 
onderling en met het buitenland verbonden te worden; hierbij dient de om-
rijfactor beperkt te zijn; 

- het Eemsmondgebied en Emmen dienen goed op het hoofdwegennet 
aangesloten te worden, zonder dat deze beide kernen door middel van het 
hoofdwegennet met alle in de buurt liggende hoofdcentra verbonden be-
hoeven te worden; 

- de secundaire centra, de groeikernen en de centrale kernen in de centra-
Ie open ruimte dienen zoveel mogelijk door middel van het hoofdwegennet 
ontsloten te worden zonder dat deze kernen per se onderling en met de pri-
maire hoofdcentra door middel van het hoofdwegennet rechtstreeks ver-
bonden behoeven te worden; 

- uitgegaan is van het bestaande, in voorbereiding of in uitvoering zijnde 
(autosnel)wegennet; door dit uitgangspunt ligt het systeem van het hoofd-
wegennet reeds grotendeels vast en gaat het alleen nog om een aanvulling 
daarop ter verbinding of aansluiting van de in het voorgaande genoemde 
kernen, alsmede in verband met de te verwachten verkeersbelasting van het 
net; 

- gezocht is naar een bundeling van verschillende relaties op één verbin-
ding, vooral bij de doorsnijding van de open ruimten, zoals genoemd in de 
Verstedelijkingsnota; 

- het hoofdwegennet is, gelet op zijn functie, grofmazig en waar mogelijk 
gesloten. Bovendien zullen in het hoofdwegennet bij voorkeur geen discon-
tinuïteiten voorkomen in de vorm van wegen met een lage ontwerp-karakte-
ristiek. Discontinuïteiten in de vorm van daarvoor niet bestemde en ingerich-
te wegen van lagere orde geven niet alleen tijdverlies voor het verkeer, maar 
hebben ook een ongunstige invloed op het leefmilieu langs en de verkeers-
veiligheid op deze wegen; 
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- de hoofdwegen dienen ten opzichte van de kernen een tangentiële lig-
ging te hebben; de overwegingen welke tot dit uitgangspunt geleid hebben, 
worden in par. 20.1.3 uitvoerig behandeld; 

- noodzakelijke capaciteitsuitbreiding wordt zo mogelijk eerst door uit-
bouw van bestaande verbindingen bereikt. Dit gelet op pkb 3.3.f. Van deze 
verbredingen zijn in het Structuurschema alleen die verbredingen van be-
staande hoofdwegen vermeld, welke naar verwachting aanzienlijke ruimte-
lijke consequenties zullen hebben. 

De opneming van een verbinding (of een verbreding van een weg) in de 
eerste of de tweede fase is bepaald door de te verwachten verkeersontwik-
keling. Ook het al of niet aanwezig zijn van een parallel lopende intercitylijn 
is bij de fasering in de beschouwing betrokken. Daarnaast heeft de ligging 
van een verbinding in de open ruimte bij de overwegingen een rol gespeeld. 
Verder is ervan uitgegaan dat het in de eerste fase opgenomen hoofdwegen-
net een functioneel geheel dient te zijn. De opstelling van het net van de eer-
ste fase heeft dan ook in beginsel op dezelfde wijze plaatsgevonden als in 
het voorgaande is beschreven voor het totale hoofdwegennet, maar dan 
voor een meer beperkte verkeersontwikkeling. 

20.1.2. Kwaliteit van de verbindingen 

De Raad van de Waterstaat acht een afwikkelingsniveau C op het hoofd-
wegennet aanvaardbaar. Een afwikkelingsniveau D, grens E, is naar zijn me-
ning in zoverre aanvaardbaar, dat wel een naar plaats en tijd gefaseerde af-
weging dient te worden gemaakt, waarin de elementen verkeersveiligheid, 
bereikbaarheid, afwikkeling en milieu moeten worden betrokken. 

De Raad van Advies voor de Ruimtelijke Ordening acht een nadere preci-
sering gewenst van de onder de karakteristiek van het hoofdwegennet ge-
hanteerde geografische begrippen (stadsgewestelijk, stedelijk). Bovendien 
is het naar de mening van de Raad gewenst aan te geven gedurende welke 
uren de afwikkelingsniveaus gewenst of acceptabel zijn. Hij is van mening 
dat in de spitsuren lagere eisen kunnen worden gesteld dan in de overige 
uren. Tevens is de Raad van Advies voor de Ruimtelijke Ordening van me-
ning dat lagere ontwerp-snelheden een betere kans voor een goede ruimte-
lijke inpassing van wegen geven. Hierbij vraagt de Raad zich af of de ont-
werp-snelheid door recente ontwikkelingen niet verlaagd moet worden. Ten 
slotte meent de Raad dat niet onder alle omstandigheden het hoofdwegen-
net uitautosnelwegen en autowegen behoeftte bestaan. Hij is van mening 
dat de ruimtelijke gevolgen van het ongelijkvloers maken van kruispunten 
steeds afgewogen moeten worden tegen het kwaliteitsstreven voor de weg-
gebruiker. Naar zijn mening kan de met de gelijkvormigheid gediende ver-
keersveiligheid evenzeer bereikt worden met andere verkeerstechnische op-
lossingen. 

In het bestuurlijk overleg met de provincies is voorgesteld enig onder-
scheid in de verbindingsfuncties van het hoofdwegennet aan te brengen en 
daardoor de uitvoering en de normering van de kwaliteit binnen het nette 
nuanceren. Daarnaast is de wens uitgesproken tot een eenduidige definitie 
van het begrip autoweg. Naar de mening van één provincie kunnen alleen 
de afwikkelingsniveaus A of B voor hoofdwegen als goed beoordeeld wor-
den. Ook is gewezen op de noodzaak om bij de beoordeling van de infra-
structuur ook het kwaliteitsbegrip te hanteren. 

In de inspraak zijn vergelijkbare opmerkingen gemaakt. 

Voor de verkeersveiligheid is het noodzakelijk dat de verschillende ele-
menten van de weg (vormgeving, bebakening, verkeerskarakteristieken, 
etc.) in samenhang met elkaar een voor de weggebruiker voorspelbaar en 
derhalve uniform en samenhangend geheel vormen. Het rijgedrag van de 
weggebruiker is afgestemd op dit verwachtingspatroon, waarbij afwijkingen 
hiervan aanleiding geven tot verkeersonveilige situaties. De gewenste uni-
formiteit kan bereikt worden door het opstellen en consequent toepassen 
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van stringente richtlijnen, die niet alleen gericht zijn op de geometrische ele-
menten afzonderlijk, maar ook op de samenhang tussen de verschillende 
elementen van de weg. Bij de opstelling van deze richtlijnen moet ook reke-
ning gehouden worden met de functies van de weg binnen het wegennet en 
de verschillende verkeerskarakteristieken, zoals intensiteit, verkeerssamen-
stelling, enz. Ten einde dit te bereiken is door de commissie «Richtlijnen voor 
het ontwerpen van niet-autosnelwegen» (RONA) voor het wegennet buiten 
de bebouwde kom een voorlopige categorie-indeling opgesteld. In deze ca-
tegorie-indeling wordt onderscheid gemaakt in autosnelwegen, autowegen, 
wegen gesloten voor langzaam verkeer en de overige wegen. 

Gelet op het gebruik van het hoofdwegennet door relatief veel lange-af-
standsverkeer met hoge snelheden dient het hoofdwegennet uit een oog-
punt van verkeersveiligheid te bestaan uit wegen met een hoge ontwerp-ka-
rakteristiek. In verband hiermee zijn in het hoofdwegennet alleen autosnel-
wegen en autowegen opgenomen. Een enkelbaans autoweg is alleen opge-
nomen als te verwachten is dat het verkeer zich via een dergelijke weg vol-
doende kan afwikkelen. Verder is gestreefd naar een zoveel mogelijk geslo-
ten net van autosnelwegen (ook in de eerste fase), omdat de overgang van 
een autosnelweg naar een autoweg uit een oogpunt van verkeersveiligheid 
als blijvende oplossing ongewenst is. 

Overeenkomstig het voorstel van de RONA wordt onder autoweg ver-
staan, een weg met ongelijkvloerse kruisingen en gelijkvloerse aansluitingen 
(of aan het karaktervan de weg aangepaste ongelijkvloerse aansluitingen), 
die alleen toegankelijk is voor snelverkeer. In het voorstel van de RONA voor 
de categorie-indeling is voor autowegen in het landelijk gebied alleen voor-
zien in de enkelbaans uitvoering. Dubbelbaans autowegen zijn niet opge-
nomen omdat deze voor de weggebruiker een te sterke gelijkenis vertonen 
met een autosnelweg en daardoor een rijgedrag oproepen, dat met name op 
de (gelijkvloerse) kruispunten tot een toenemende onveiligheid leidt. Hierbij 
wordt opgemerkt dat het niet mogelijk is met andere verkeerstechnische mid-
delen de verkeersveiligheid op niet-autosnelwegen gelijkte maken aan die op 
autosnelwegen. In een stedelijke omgeving kan de dubbelbaans autoweg 
wel geaccepteerd worden, aangezien het rijgedrag hier door de verschijnings-
vorm van de weg en omgeving beter op de werkelijke situatie is afgestemd. 

Bij de tracéstudie alsook bij de daarna plaatsvindende uitwerking en uit-
voering wordt grote zorg besteed aan de landschappelijke inpassing van el-
ke nieuwe c.q. te verbreden hoofdverbinding. Het is hierbij gebleken goed 
mogelijk te zijn het project op een aanvaardbare wijze landschappelijk in te 
passen, zonder dat aan de ontwerp-snelheid van de weg getornd wordt. Me-
de gezien ook het feit dat een belangrijk deel van het autosnelwegennet 
reeds aanwezig is, bestaat er op dit moment geen aanleiding de ontwerp-
snelheid voor het hoofdwegennet te wijzigen en daarmee een stuk uniformi-
teitte verliezen. 

Zoals in het voorgaande reeds is aangegeven, heeft een afweging op basis 
van een aantal criteria geleid tot het in het Beleidsvoornemen opgenomen 
hoofdwegennet. Aangezien deze criteria voor alle verbindingen gelden, is er 
geen aanleiding om binnen het hoofdwegennet een nader onderscheid te 
maken tussen verbindingen. 

De Regering is van mening dat de toepassing van de hoofddoelstelling 
van het verkeers- en vervoerbeleid voor de bepaling van het op het hoofd-
wegennet aanvaardbaarte achten afwikkelingsniveau, leidttot een differen-
tiatie van dit afwikkelingsniveau al naargelang de ligging van de weg. De in 
het Beleidsvoornemen aangegeven aanvaardbare afwikkelingsniveaus gel-
den voor de werkdagen. Dit is thans in de pkb vermeld. Hierbij wordt in het 
landelijk gebied afwikkelingsniveau C aanvaardbaar geacht. Bij dit niveau is 
de verkeersafwikkeling nog regelmatig en de snelheid nog betrekkelijk hoog. 
Wel is de keuzevrijheid met betrekking tot de snelheid en het al of niet inha-
len beperkt. Voor de stadsgewestelijke omgeving geeft een keuze van afwik-
kelingsniveau D een situatie, waarbij een onregelmatige verkeersafwikkeling 
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wordt benaderd. De keuzevrijheid van de weggebruiker is reeds zeer be-
perkt. Een lager afwikkelingsniveau op het hoofdwegennet in de stadsge-
westen is naar de mening van de Regering zeer ongewenst, omdat het eco-
nomisch belangrijke personen- en goederenverkeer dan te veel hinder zal 
gaan ondervinden, het gevaar ontstaat dat de stadsgewesten te slecht be-
reikbaar worden en het gebruik van sluiproutes, met alle nadelige gevolgen 
van dien, te zeer gestimuleerd wordt. Voor de omvang van de stadsgewes-
ten kan gedacht worden aan de in de structuurschets voor de verstedelijking 
aangegeven stadsgewesten. Voor die hoofdwegen welke door hun ligging 
voor de automobilist duidelijk in de stedelijke sfeer liggen en een belangrijke 
functie vervullen voor de afwikkeling van het stedelijk verkeer, wordt afwik-
kelingsniveau D, grens E aanvaardbaar geacht. Het accepteren van afwikke-
lingsniveau D, grensEinde stedelijke omgeving betekent dat enige conges-
tie op het hoofdwegennet wordt aanvaard. Een afwikkelingsniveau D, grens 
E kan een ongunstige invloed op de verkeersveiligheid op het hoofdwegen-
net hebben. In verband hiermee zal toepassing van verkeersbeheersings-
systemen moeten worden overwogen. 

20.1.3. Capaciteit van het hoofdwegennet 

De Raad van de Waterstaat onderkent duidelijk een ontwikkeling naar een 
grofmazig hoofdwegennet. Wel vraagt hij zich af in hoeverre aan deze ont-
wikkeling de beleidsombuiging heeft bijgedragen, naast veranderde demo-
grafische, economische en sociaal-culturele gegevens. 

De Raad van Advies voor de Ruimtelijke Ordening wijst erop dat de be-
staande structuur, tezamen met de feitelijk reeds vaststaande uitbreidingen 
daarvan in zijn uiterste omvang nog een belangrijke verdichting zal onder-
gaan. De doorwerking van het sturend verkeers- en vervoerbeleid is naar de 
mening van de Raad onvoldoende vast te stellen. De totaliteit van het moge-
lijk toekomstige wegennet zal dan ook onvoldoende remmende invloed op 
de voortgaande schaalvergroting hebben. Bovendien acht de Raad het stu-
rend effect van een beperkte wegcapaciteit zodanig essentieel, dat uitbrei-
ding van de capaciteit van de hoofdwegen rond stedelijke concentraties in 
nauwere samenhang met het stedelijk verkeers- en vervoerbeleid bezien 
moet worden dan in het kader van het Structuurschema mogelijk is. 

In het bestuurlijk overleg is er door enkelen op gewezen dat er in het Be-
leidsvoornemen, gelet op het geformuleerde beleid, onvoldoende terughou-
dendheid is betracht ten aanzien van de opneming van nieuwe hoofdverbin-
dingen in de Randstad. 

Ook een enkele inspreker stelt dat het hoofdwegennet te omvangrijk is, 
gezien de opvangcapaciteit van het stedelijk wegennet. Ook wordt het ach-
terwege laten van elke verbetering van het hoofdwegennet gezien als een in-
strument om de groei van de automobiliteit terug te dringen. 

Het verkeers- en vervoerbeleid is, zoals in de hoofddoelstelling is gefor-
muleerd, gericht op het tegemoet komen aan de vraag naar vervoer van per-
sonen en goederen uitsluitend voor zover de bijdrage aan het welzijn van de 
gemeenschap positief is. Uit deze doelstelling blijkt dat de mobiliteit als een 
belangrijk aspect voor de welvaart en het welzijn van de maatschappij wordt 
onderkend, alsmede dat grote betekenis wordt gehecht aan de vrije keuze 
van reizigers en verladers. Zoals onder meer uit de strategische studies ten 
behoeve van het Meerjarenplan Personenvervoer 1976-1980 is gebleken, 
kunnen ook in de sterk verstedelijkte gebieden het openbaar vervoer en de 
auto elkaar niet zonder meer vervangen. Ook uit bijlage B bij het Beleids-
voornemen blijkt, dat in alle grensalternatieven de auto van belang blijft als 
verplaatsingsmiddel. In het verlengde hiervan ligt de noodzaak om de stads-
centra voor de auto, die daar beslist moet zijn, bereikbaar te houden. Dit ten 
einde de hoofdfuncties van de centra te behouden of te versterken. Met deze 
randvoorwaarde zal in het beleid rekening gehouden dienen te worden. Wel 
zal met name in de binnensteden van de grote stadsgewesten de beschikba-
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re ruimte in de eerste plaats toegedeeld kunnen worden aan de fiets en de 
voetganger, vervolgens aan het openbaar vervoer en ten slotte aan de auto. 

De beperkte mogelijkheden die uit een oogpunt van ruimtegebruik en mi-
lieu in stadsgewesten voor het verkeer en vervoer aanwezig zijn leiden tot 
een streven, naarmate de centra van de grote stadsgewesten dichter worden 
benaderd, de modal splitten gunste van het openbaar vervoer en het lang-
zaam verkeer te wijzigen. Dit zal naar de mening van de Regering bereikt die-
nen te worden door een pakket maatregelen. Tot deze maatregelen behoren 
onder meer een herinrichting van de ruimte in de steden tot verkeersruimten 
en verblijfsgebieden, een adequaat parkeerbeleid en een verhoging van de 
omloopsnelheid en de regelmaat van het openbaar vervoer. Door deze 
maatregelen wordt een selectief autogebruik bevorderd. Tot een dergelijk 
pakket maatregelen behoort in beginsel niet het autoverkeer eenvoudig vast 
te laten lopen in milieu-aantastende congestie. Wel zal congestie op sommi-
ge plaatsen gedurende bepaalde tijden geaccepteerd moeten worden. Hier-
bij wordt opgemerkt dat congestie met name op het hoofdwegennet de vol-
gende nadelen heeft. 

Het hoofdwegennet wordt naar verhouding veel gebruikt door het econo-
misch belangrijke zakelijke en beroepsgoederenverkeer. Veelvuldig voorko-
mende congestie op het hoofdwegennet zal dan ook van invloed kunnen zijn 
op de welvaart van de maatschappij, alsmede de vrije keuze van vooral de 
verladers beïnvloeden. Congestie op autosnelwegen heeft daarnaast nog 
andere bezwaren. Zo zal bij congestie het verkeer zich via allerlei andere we-
gen een route kunnen gaan zoeken naar zijn bestemming, waardoor het ge-
hele wegennet in de stedelijke en landelijke omgeving belast wordt met 
«doorgaand verkeer». Daar deze wegen veelal een overheersende erffunctie 
hebben zal dit het leefmilieu langs en de verkeersveiligheid op deze wegen 
aanzienlijk doen verslechteren. Bedacht hierbij dient te worden dat bij een 
verschuiving van een klein deel van het verkeer van een tot aan zijn capaci-
teit belaste autosnelweg naar een weg van lagere orde, deze laatste al snel 
tot tegen zijn capaciteit belast wordt. De uit een oogpunt van leefmilieu aan-
vaardbare intensiteit is dan al lang overschreden. In het verlengde van het 
voorgestane beleid voor de stedelijke omgeving, waarbij een herinrichting 
van het gebied in verkeersruimten en verblijfsgebieden wordt voorgestaan, 
zal ook voor het landelijk gebied overwogen moeten worden of door een ge-
richt beleid het gebruik van wegen met een overwegende erffunctie door 
doorgaand verkeer beperkt kan worden. Het bieden van een behoorlijke in-
f rastructuur voor het doorgaande verkeer is een van de belangrijke midde-
len om het gebruik van de overige wegen door doorgaand verkeer te beper-
ken. Voorts is het zo dat congestie op een autosnelweg een grotere verkeers-
onveiligheid op deze weg zelf tot gevolg heeft. De erkende knelpunten op 
het autosnelwegennet vallen dan ook samen met de gezien het aantal onge-
vallen onveilige wegvakken. 

Door een aantal insprekers is naar voren gebracht dat de aanleg van nieu-
we hoofdwegen de verkeersdruk op de centra van de stadsgewesten zou 
doen toenemen. Naar aanleiding hiervan wordt opgemerkt dat ondanks de 
aanzienlijke groei van het autopark in het afgelopen decennium de intensi-
teit van het autoverkeer van en naar de centra van de stadsgewesten zelf niet 
of nauwelijks is toegenomen. Dit wordt veroorzaakt door de in de centra op-
tredende woonverdunning en de verplaatsing van fabrieken en kantoren, 
welke grote hoeveelheden autoverkeer aantrekken, naar buiten de centra. 
Ook de aanleg van randwegen rond de steden is mede oorzaak van het stabi-
liseren van de omvang van het autoverkeer in de stadcentra. Het verkeer met 
een bestemming in de centra zelf zal namelijk, bij een redelijk vlotte ver-
keersafwikkeling op de randweg ten opzichte van het stedelijk wegennet, 
een route kiezen waarbij zoveel mogelijk gebruik gemaakt wordt van de 
randweg en zo min mogelijk van het stedelijk net. Ook krijgt het verkeer dat 
geen herkomst of bestemming in de centra zelf heeft door de randwegen 
een alternatieve route rond het centrum. Door al deze effecten ontstaat ruim-
te voor verkeer van en naar de centra die voor het functioneren van deze 
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centra als essentieel beschouwd moet worden. Er dient voor gewaakt te 
worden dat door congestie op het randwegenstelsel verkeer met een be-
stemming (of herkomst) in het centrum niet meer het randwegenstelsel gaat 
benutten maar het onderliggende stedelijk wegennet. Ook het ten opzichte 
van het centrum doorgaande verkeer zou bij congestie op de randwegen het 
stedelijk net weer kunnen gaan gebruiken. Hierdoor wordt het stedelijk we-
gennet onnodig zwaar belast, wat niet alleen ongunstig is voor het milieu in 
de stad, maar waardoor ook de bereikbaarheid van het centrum voor het es-
sentiële verkeer wordt verslechterd. 

Op een kordon rond de grote stadsgewesten is in het afgelopen decenni-
um wel een groei van het autoverkeer te constateren, zij het minder dan in 
de echt landelijke gebieden. Van het verkeer op de randwegen heeft een 
belangrijk deel een bestemming in het gebied buiten het centrum zelf. Naar 
dit gebied zijn een aantal van de oorspronkelijke activiteiten uit het centrum 
zelf verplaatst. Door de veelal ruimere opzet van deze gebieden, welke gro-
tendeels na de oorlog zijn gebouwd, zijn de bezwaren tegen het gebruik van 
de auto hier minder dan in de centra zelf. Daarnaast zijn deze gebieden door 
de meer gespreide bebouwing vooral van buiten het stadsgewest minder 
goed per openbaar vervoer ontsloten. Gelet op de hoofddoelstelling behoeft 
er tot op zekere hoogte geen bezwaar tegen te bestaan, dat de auto voor de 
bereikbaarheid van deze gebieden een belangrijkere plaats inneemt dan 
voorde centra. 

Een hoofdwegennet, bestaande uit randwegen waarop de radiaal gerichte 
hoofdwegen aansluiten, is dan ook van belang "voor een goede bereikbaar-
heid van zowel het centrum als de perifere gedeelten van het stadsgewest. 

Alvorens tot uitbreiding van de capaciteit van het hoofdwegennet beslo-
ten wordt, zal steeds een zorgvuldige afweging aan de hoofddoelstelling 
dienen plaats te vinden. Hierbij zal ook het door het stadsgewest voorgesta-
ne verkeers - en vervoerbeleid in de beschouwing betrokken moeten wor-
den. 

Zoals in par. 20.1.3 is uiteengezet, wordt in de stadsgewestelijke omge-
ving op het hoofdwegennet een afwikkelingsniveau D geaccepteerd en bin-
nen stedelijke gebieden D, grens E. Dit laatste afwikkelingsniveau betekent 
dat binnen stedelijke gebieden op sommige tijden als gevolg van fluctuaties 
in het verkeersaanbod congestie op het hoofdwegennet geaccepteerd 
wordt. Tezamen met de in hoofdstuk 16 aangegeven verlaging opdetoege-
paste modelberekening van 10% a 20% geeft dit in feite een reductie van het 
hoofdwegennet van 20% a 40% ten opzichte van het autogrensalternatief. 

Dat ondanks deze reductie op de modelberekening en de aanvaarde lage-
re afwikkelingsniveaus in de Randstad een aantal nieuwe hoofdwegen of 
verbreding van bestaande wegen is voorzien, wordt mede veroorzaakt door 
de huidige zware belasting van dit net. Dit blijkt uit het volgende staatje. 

Gemiddelde etmaalintensiteit op de telpunten in het autosnelwegennet 

Jaar Binnen Randstad Buiten Randstad 

1970 32 900mv t /e tm 14 600mv t /e tm 
1976 42 700 mvt/etm 18 600mvt /e tm 

Door met name de Raad van Advies voor de Ruimtelijke Ordening wordt 
de vrees uitgesproken dat het mogelijk toekomstige hoofdwegennet onvol-
doende remmende invloed op de voortgaande schaalvergroting zal hebben. 
Hierbij wordt er kennelijk van uitgegaan dat door de aanleg van een nieuwe 
hoofdverbinding (of vergroting van de capaciteit van een bestaande hoofd-
weg) aanzienlijke hoeveelheden nieuw verkeer ontstaan. Gebleken is echter 
dat de aanleg van een nieuwe hoofdverbinding in eerste instantie vooral een 
wijziging van de routekeuze tot gevolg heeft en slechts weinig echtzgn. 
nieuw verkeer oproept1. Op langere termijn kan een dergelijk effect mogelijk 
wel optreden. Dit zal in eerste instantie tegengegaan dienen te worden door 

1 Zie rietartikel «Consequenties van opening 
nieuwe autosnelwegen» van J. A. L. M. Goderie 
en J. H. Jenezon in Verkeerstechniek, 29ste 
jaargang, september 1978. 
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andere maatregelen op het gebied van de ruimtelijke ordening zoals in de 
Verstedelijkingsnota zijn aangegegeven. Ook zal met name bij de tracering 
van een nieuwe verbinding aan dit aspect aandacht besteed worden. Be-
dacht dient te worden dat een onvoldoende bereikbaarheid van de stadsge-
westen een verdere deconcentratie van de activiteiten vanuit het stadsge-
west naar buiten kan veroorzaken. Hierdoor kan het draagvlak van de centra 
van de stadsgewesten aangetast worden. 

20.1.4. Recreatieverkeer 

In het bestuurlijk overleg is er op aangedrongen in het Structuurschema 
meer aandacht te besteden aan het recreatieverkeer. 

Bij de opzet van het hoofdwegennet is, gezien de functie van dit net, niet 
expliciet rekening gehouden met de ligging van de recreatiegebieden. Bij de 
studie naar de tracering van de hoofdverbindingen wordt echter de ligging 
van de recreatiegebieden wel in beschouwing genomen. 

Bij de dimensionering van de hoofdverbindingen en de aansluitingen op 
het onderliggende net wordt in eerste instantie uitgegaan van de belasting 
in de normale spitsperiode op werkdagen. Het dimensioneren op bij voor-
beeld recreatieverkeer, dat slechts gedurende korte perioden optreedt, ligt 
niet voor de hand omdat dit veelal grote investeringen vraagt met een rela-
tief laag rendement. Wel zal steeds bij de dimensionering van de projecten 
uit het hoofdwegennet bezien worden in hoeverre door beperkte aanpassin-
gen in het ontwerp de afwikkeling van piekverkeer verbeterd kan worden. 

De recreatiegebieden zullen door middel van het onderliggende net ont-
sloten zijn en eventueel op het hoofdwegennet aangesloten worden. Hierbij 
dient wel steeds een afstemming gezocht te worden tussen de «opnemings-
capaciteit» van het recreatiegebied enerzijds en van de verwerkingscapaci-
teit van het (hoofd)wegennet anderzijds. 

Ten einde het toenemend belang van het recreatieverkeer bij de uitwer-
king van het hoofdwegennet aan te geven, is de pkb in par. 7.2. aangevuld, 
door aan te geven dat bij de bepaling van de behoefte op basis van verkeers-
prognoses ook de verkeersafwikkeling op niet-werkdagen bezien kan wor-
den. 

20.1.5. Routes voor vervoer gevaarlijke stoffen 

De Raad van Advies voor de Ruimtelijke Ordening heeft de wens uitge-
sproken dat er meer duidelijkheid ontstaat over de verdeling van de verant-
woordelijkheden over de diverse overheden voor de aanwijzing van routes 
voor gevaarlijke stoffen. 

Het vervoer van gevaarlijke stoffen is gebonden aan vervoervoorschriften, 
verpakkingseisen, samenladingsverboden, etc. zoals geregeld in de Wet Ge-
vaarlijke Stoffen en haar uitvoeringsbesluiten (zie ook par. 18.6). Indien aan 
deze voorschriften wordt voldaan, mag vervoer plaatsvinden over in princi-
pe alle wegen. Voor transporten met bepaalde - voor de mens - gevaarlijke 
stoffen kan de lokale overheid (gemeente) een route voorschrijven, indien zij 
meent dat de veiligheid van de bevolking een dergelijke maatregel verlangt. 
Dit komt er in de praktijk op neer, dat een dergelijke maatregel pas zin heeft 
als frequent vervoer van de bedoelde gevaarlijke stoffen door de bebouwde 
kom plaatsvindt. In de meeste provincies coördineert de Commissaris der 
Koningin de instelling van de bedoelde routes. De resultaten van deze activi-
teiten zijn in kaart gebracht. Het Ministerie van Verkeer en Waterstaat heeft 
deze informatie aan het bedrijfsleven onlangs ter beschikking gesteld. 
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20.1.6. Knelpuntenanalyse, hoofdwegennummering 

De Raad van de Waterstaat acht als grondslag voor het Rijkswegenplan 
1978 een verder gaande knelpuntenanalyse van het bestaande net gewenst. 

Door een aantal provincies is de wens uitgesproken binnen de projecten 
van fase 1 een nadere tijdsaanduiding aan te geven. 

De afweging van prioriteiten binnen de fase 1 van het hoofdwegennet zal 
plaatsvinden inde sectorale korte- en middel lange-termijnplannen: Meerja-
renplan Personenvervoer en Rijkswegenplan. In het nieuwe Rijkswegenplan 
zal dan ook een nadere fasering gegeven worden. Hierdoor zal de verlangde 
grotere duidelijkheid in de planning naar voren komen. Bij de planning van 
deze fasering zullen de bestaande en de te verwachten knelpunten op het 
wegennet één van de basisgegevens vormen. Aan de door de Raad van de 
Waterstaat uitgesproken wens om het nieuwe Rijkswegenplan te baseren op 
een verdergaande knelpuntenanalyse zal dan ook tegemoet gekomen wor-
den. 

Gelet op het voorgaande wordt in par. 20.2 niet nader ingegaan op opmer-
kingen vanuit het bestuurlijk overleg en de inspraak om aan de aanleg van 
bepaalde projecten uit de 1e fase prioriteit te geven of de aanleg ervan uitte 
stellen. 

Door de Raad van State is bij zijn advies over het Rijkswegenplan 1968 het 
volgende gesteld. «De Raad meent verder niet onvermeld te mogen laten 
dat het ontwerp in niet onbelangrijke mate van het Rijkswegenplan 1958 af-
wijkt voor wat betreft de nummering van de wegen. Het ontgaat de Raad in 
hoeverre voor zodanige vernummeringen, die verwarrend kunnen werken -
bij voorbeeld wanneer men wil nagaan hoever de uitvoering van het plan 
van 1958 gevorderd en dit in het nieuwe plan overgenomen i s - , steekhou-
dende redenen bestaan die ertoe nopen dit inconveniënt te aanvaarden.». 
Bij de nummering van de wegen in het Beleidsvoornemen is met deze op-
merking zoveel mogelijk rekening gehouden, daar het nieuwe Rijkswegen-
plan overeen zal komen met de eerste fase van het hoofdwegennet. Bij het 
nogmaals bezien van het hoofdwegennet op dit punt is gebleken dat voor 
een tweetal wegen in het Beleidsvoornemen nummers gebruikt zijn, die mo-
menteel in gebruik zijn voor andere wegen van het Rijkswegenplan 1968. Dit 
is verwarrend. In verband hiermee is de nummering op twee punten gewij-
zigd 

- met A 21 is in het Beleidsvoornemen de weg Haarlem-Leiden (A4) aan-
gegeven, terwijl rijksweg 21 in het Rijkswegenplan 1968 de zuidelijke rand-
weg Rotterdam is; thans heeft de weg Haarlem-Leiden het nummer A 22 ge-
kregen. 

- met A 42 is in het Beleidsvoornemen de weg Zurich-Leeuwarden-
-Drachten aangegeven, terwijl dit in het Rijkswegenplan 1968 de weg Gro-
ningen-Nieuwe Schans is; thans heeft de weg Zurich-Leeuwarden-Drach-
ten het nummer A 31 gekregen. 

Naast de uit het voorafgaande volgende wijzigingen in het pkb-hoofdstuk 
is nog een aantal feitelijke onjuistheden gecorrigeerd. Hierop wordt niet af-
zonderlijk ingegaan. 

20.1.7. Tracering van verbindingen 

In de inspraak gaat een groot aantal reacties over de exacte tracering van 
de verbindingen. Gelet op de nadere tracéprocedure, welke zal plaatsvinden 
voordat tot aanleg van een verbinding volgens een bepaald tracé besloten 
wordt en het abstractieniveau van het Structuurschema wordt op deze reac-
ties niet nader ingegaan. 
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20.2. De afzonderlijke verbindingen in het hoofdwegennet 

20.2.1. Wegen in Friesland, Groningen en Noord-Drenthe 

Zoals uit par. 20.1.1 blijkt, zijn Leeuwarden en Groningen de primaire ker-
nen in Friesland, Groningen en Noord-Drenthe. Daarnaast dient het Eems-
mondgebied als belangrijk stedelijk concentratiepunt een goede ontsluiting 
door het hoofdwegennet te krijgen. Belangrijke gebieden, welke zoveel mo-
gelijk aangesloten dienen te worden op het hoofdwegennet zijn: 

- Zuidwest-Friesland (Sneek) 
- Zuidoost-Friesland (Heerenveen) 
- Zuidoost-Groningen (Veendam/Winschoten) 
- Noord-Drenthe (Assen). 
De opneming van de grotendeels als autosnelweg gereed zijnde A 7 ligt 

als oost-west lopende verbinding vanaf de Afsluitdijk, via de secundaire ker-
nen Sneek en Heerenveen en de primaire kern Groningen naar de in Duits-
land geprojecteerde hoofdverbinding A 22 nabij Nieuweschans voor de 
hand. Ten einde Leeuwarden een verbinding met de Afsluitdijk te geven, is 
de gedeeltelijk in aanleg zijnde A 31 (in het Beleidsvoornemen opgenomen 
onder nummer A 42) in het hoofdwegennet opgenomen. Voor de onderlinge 
verbinding tussen Leeuwarden en Groningen zijn verschillende mogelijkhe-
den denkbaar. Door gebruik te maken van de grotendeels als autoweg ge-
reed zijnde weg Leeuwarden-Drachten wordt voor het gedeelte Drachten-
Groningen een bundeling verkregen met de A 7. 

Op deze oost-west lopende hoofdwegenstructuur dient in zuidelijke richting 
een aantal hoofdwegen aan te sluiten, ten einde Leeuwarden, Groningen en 
het Eemsmondgebied te verbinden met de zuidelijker gelegen primaire ker-
nen (Amsterdam, Hilversum, Amersfoort, Zwolle, Enschede), alsmede Em-
men. In het hoofdwegennet zijn daartoe de volgende grotendeels aanwezige 
wegen opgenomen: 

- A 32 verbindt Friesland (Leeuwarden) met Zuid- en Oost-Nederland 
(Zwolle, Enschede); 

- A 50 verbindt Friesland en Groningen met het noordelijk en oostelijk 
deel van de Randstad (Amsterdam, Utrecht); 

- A 28 verbindt Groningen met Zuid- en Oost-Nederland (Zwolle, Ensche-
de); 

- A 34 verbindt Groningen met Emmen. 
In Groningen was deze wegenstructuur in het Beleidsvoornemen uitge-

breid met de A 41 (rijksweg 41), welke een verbinding geeft van Groningen 
met het Eemsmondgebied. Thans is in plaats van rijksweg 41 de bestaande 
provinciale weg Groningen-Eemshaven in het hoofdwegennet opgenomen. 
De A 33 geeft een aansluiting van het Eemsmondgebied via de A 7 op het 
Duitse hoofdwegennet, alsmede een verbinding van de Eemsmond met 
Zuidoost-Groningen, Noord-Drenthe en Emmen (via A 34). 

A46, rijksweg 41 
De Raad van Advies voor de Ruimtelijke Ordening komt in zijn aanvullend 

advies tot de voorlopige conclusie dat de Eemshavenweg een aantrekkelijk 
alternatief is voor de A 33 tussen Appingedam en de Eemshaven, alsmede 
voorde A41. 

In de inspraak en het bestuurlijk overleg is erop aangedrongen de hoofd-
wegenstructuur zodanig te wijzigen dat de provinciale weg Groningen-
Eemshaven in het hoofdwegennet wordt opgenomen in plaats van het ge-
deelte Appingedam-Eemshaven van de A 33. Dit op grond van de overwe-
ging dat de Eemshavenweg een goede verbinding geeft van de Eemshaven 
via Groningen in de richtingen Assen (A 28) en Drachten (A 7). 

In het Beleidsvoornemen zijn voor de aansluiting van het noordoostelijk 
deel van Groningen (Eemsmondgebied) twee verbindingen aangegeven, te 
weten de bestaande rijksweg 41, Groningen-Delfzijl in westelijke richtingen 

Tweede Kamer, zitting 1978-1979,14390, nrs. 10-12 133 



en de A 33, Zuidbroek-Appingedam-Eemshaven in zuidwestelijke richting. 
Gelet op de geringe oppervlakte van dit gebied en het betrekkelijk geringe 
aantal inwoners (ca. 55 000) zijn twee hoofdverbindingen reeds relatief veel. 

Dat toch twee hoofdverbindingen waren opgenomen vindt zijn oorzaak in 
het feit dat door de Regering veel waarde wordt gehecht aan de ontwikke-
ling van de industriegebieden in de Eemshaven en Delfzijl. Bij het voorstel 
uit het bestuurlijk overleg lopen er twee hoofdverbindingen op korte afstand 
min of meer parallel, te weten de provinciale weg en rijksweg 41. Noch de 
omvang van het te ontsluiten gebied, noch de te verwachten verkeershoe-
veelheid wettigt de opneming van twee hoofdverbindingen in zuidwestelijke 
richting. Op grond hiervan zal de keuze niet moeten gaan tussen het gedeel-
te Appingedam-Eemshaven van de A 33 of de provinciale weg, maar gericht 
worden op de vraag of de provinciale weg of de A 41 in het hoofdwegennet 
opgenomen moet worden. 

In het overleg over het Integraal Structuurplan voor het Noorden des Lands 
is overeengekomen dat gestreefd zal worden naar een ruil tussen de Eems-
havenweg en de bestaande rijksweg 41 en over de met deze ruil gepaard 
gaande kosten tussen het Rijk en de provincie Groningen. Vooruitlopend op 
het resultaat van het nadere overleg met de provincie is in het hoofdwegen-
net thans de Eemshavenweg als A 46 aangegeven in plaats van de bestaan-
de rijksweg 41. De Eemshavenweg sluit momenteel aan op het stedelijk we-
gennet van Groningen. Te zijner tijd zal nog nader bezien moeten worden of 
en zo ja op welke wijze de Eemshavenweg door middel van een passende 
schakel op de A 7 kan worden aangesloten.' 

A 34, weg Veendam-Ter Apel 
De Raad van Advies voor de Ruimtelijke Ordening ziet volgens zijn aanvul-

lend advies in de weg Veendam-Ter Apel een mogelijk alternatief voor de 
verbreding van de A 34. 

In het bestuurlijk overleg is erop aangedrongen de geprojecteerde verbin-
ding Veendam-Ter Apel in het Structuurschema op te nemen, omdat via de-
ze weg een goede route ontstaat met de in Duitsland geprojecteerde noord-
zuid lopende Emslandlinie. Bovendien zou deze weg een alternatief kunnen 
zijn voor de in de tweede fase voorziene verbreding van de A 34. 

In het «Bedarfsplan für die Bundesfernstrassen» is geen verbinding opge-
nomen tussen de weg Veendam-Ter Apel met de Emslandlinie anders dan 
via de bestaande B 402. Bovendien is uit het met Duitsland gevoerde overleg 
gebleken dat de B 402 van het «Bedarfsplan» afgevoerd zal worden, als de 
verbinding van de A 37 met de in Duitsland geprojecteerde Emslandlinie 
door middel van de B 402-n gereed is. 

Op grond hiervan heeft de weg Veendam-Ter Apel dan ook alleen een 
functie voor de ontsluiting van Zuidoost-Groningen. Dit wordt bevestigd 
door de resultaten van het Duits-Nederlands grensonderzoek, waaruit blijkt 
dat de grensovergang Ter Apel nagenoeg geen betekenis voor het door-
gaande verkeer heeft. 

Daar de verbreding van de A 34 tot autosnelweg eerst in de tweede fase 
van het Structuurschema is voorzien, is het overwegen van deze alternatieve 
mogelijkheid thans niet opportuun. Overigens zal te zijner tijd bij de eventu-
ele beslissing over de verbreding van de A 34 ook de mogelijkheid van alter-
natieve verbindingen in de beschouwing betrokken kunnen worden. 

Rijksweg 9 
Volgens het aanvullend advies van de Raad van Advies voor de Ruimte-

lij ke Ordening kan dein het Rijkswegen plan 1968 opgenomen rijksweg 9, 
Leeuwarden-Groningen, buiten het hoofdwegennet worden gelaten. 

In de inspraak is erop aangedrongen rijksweg 9 in het hoofdwegennet te 
handhaven, daar het niet opnemen van deze verbinding in het hoofdwegen-
net een ongunstig effect zal hebben op de streek. Tevens wordt het Rijk aan-
sprakelijk gesteld voor de verkeerssituatie waar de weg door de dorpskern 
loopt. 
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Zoals in het voorgaande is aangegeven, dient het hoofdwegennet onder 
meer Leeuwarden en Groningen onderling te verbinden. Hiervoorzijn in be-
ginsel twee mogelijkheden, via rijksweg 9 of via de in het Structuurschema 
opgenomen A 31enA 7 (via Drachten). Voor de in het Structuurschema 
aangegeven structuur is gekozen omdat voor het gedeelte Drachten-Gro-
ningen een bundeling wordt verkregen met de A 7 en de weg Leeuwarden -
Drachten grotendeels als autoweg (met de uitbreidingsmogelijkheid tot au-
tosnelweg) gereed is. Hierdoor kan een nieuwe doorsnijding door de aanleg 
van een nieuwe hoofdweg voorkomen worden. Bovendien worden door de 
A 31 ook Leeuwarden en Drachten via een hoofdverbinding met elkaar ver-
bonden. 

Naast de A 31/A 7 zal de bestaande weg Leeuwarden-Buitenpost-Gro-
ningen als belangrijke regionale verbinding blijven bestaan. Zolang de be-
staande weg niet is overgedragen, blijft het Rijk uiteraard als wegbeheerder 
verantwoordelijk voor de bestaande weg. 

A 7 
Uit de inspraakreacties met name van de instanties, alsook in het bestuur-

lijk overleg is er sterk op aangedrongen de omlegging Sneek van de A 7 in 
de eerste fase op te nemen omdat gevreesd wordt dat de bestaande stedelij-
ke rondweg anders een knelpunt in het hoofdwegennet zal worden. Daar-
tegenover wordt in inspraakreacties ook twijfel uitgesproken over de nood-
zaak van de omlegging. 

De bestaande rondweg met zijn met verkeerslichten geregelde kruispun-
ten wordt (evenals de gelijkvloerse kruispunten bij Joure en Heerenveen) als 
een discontinuïteit in de autosnelweg ervaren. Bovendien zal bij een verdere 
uitbreiding van Sneek ten zuiden van de rondweg het gebruik van de rond-
weg door doorgaand verkeer in steeds sterkere mate een hinderlijk element 
in de stedelijke structuur kunnen worden. Op grond van deze overwegingen 
is de rondweg nabij Sneek thans in de eerste fase opgenomen. In een nadere 
studie zal nog bezien dienen te worden of door optimalisering van de be-
staande rondweg de aanleg van een geheel nieuwe autosnelweg in de tijd 
kan worden verschoven. 

A 32 
Door de Raad van de Waterstaat is geadviseerd te bezien of opneming van 

de tweede rijbaan van het gedeelte Heerenveen-Leeuwarden in de tweede fa-
se verantwoord is. Naar de mening van de Raad van Advies voor de Ruimte-
lijke Ordening zal deze weg het karakter van een autoweg kunnen krijgen. 

In het bestuurlijk overleg is er sterk op aangedrongen de ombouw tot au-
tosnelweg in de eerste fase op te nemen. Dit onder meer in verband met de 
te verwachten verkeersintensiteiten en het belang van deze weg voor de ver-
binding van Leeuwarden met oost- en zuid-Nederland. Ook in de inspraak is 
op een spoedige reconstructie tot autosnelweg aangedrongen. 

In het Beleidsvoornemen is aangegeven dat onder autowegen worden 
verstaan wegen met één rijbaan en met ongelijkvloerse kruisingen. De aan-
sluitingen op de autoweg worden in beginsel gelijkvloers uitgevoerd. 

De huidige rijksweg 32, Leeuwarden-Heerenveen, voldoet hier momenteel 
niet aan, zodat reconstructie van deze weg tot een (hoogwaardige) autoweg 
noodzakelijk is. 

Hierbij zal prioriteit gegeven worden aan het opheffen van de ergste knel-
punten, zoals de kruising met het Prinses Margrietkanaal. Verwacht wordt 
dat na reconstructie van de bestaande weg tot een autoweg het verkeer zal 
kunnen worden verwerkt en in het spitsuur het afwikkelingsniveau niet lager 
dan C zal worden. Gelet op de onzekerheid over de verkeersontwikkeling en 
het belang van deze verbinding voor de relatie van Leeuwarden met het oos-
ten en zuiden van Nederland is de ombouw van rijksweg 32 tot autosnelweg 
thans in de tweede fase voorzien. De te verwachten intensiteiten rechtvaar-
digen niet de opname van deze ombouw in de eerste fase. 
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A 33 
In het bestuurlijk overleg is erop aangedrongen de ombouw van de A 33 tus-

sen Veendam en Zuidbroek tot autosnelweg te versnellen, ten einde het ge-
bruik van sluiproutes tegen te gaan. In het aanvullend advies komt de Raad 
van Advies voor de Ruimtelijke Ordening tot de conclusie dat van ombouw 
tot autosnelweg voorlopig niet behoeft te worden uitgegaan. 

In de inspraak is ook twijfel uitgesproken over de noodzaak van een om-
bouw tot autosnelweg. 

Gelet op de te verwachten intensiteiten is ombouw in de eerste fase niet 
noodzakelijk. Het huidige gebruik van sluiproutes zal vermoedelijk mede een 
gevolg zijn van het oponthoud door verkeerslichten op de bestaande enkel-
baans rijksweg 42, Hoogezand-Zuidbroek. Verwacht mag worden dat vooral 
de ombouw van deze weg tot autosnelweg (de A 7), welke in de eerste fase 
is voorzien, de route via de A 7 en A 33 aantrekkelijker maakt. Daarnaast zal 
door verkeersbeperkende maatregelen op de sluipwegen zelf het verkeer ge-
dwongen kunnen worden het hoofdwegennet te gebruiken. Het hoofdwe-
gennet is dan ook op dit punt niet herzien. 

A 7 
Naar de voorlopige mening van de Raad van Advies voor de Ruimtelijke 

Ordening zal de eventuele verbetering van de A 7 ten oosten van Hooge-
zand-Sappemeer in samenhang bezien moeten worden met de fasering van 
het Duitse hoofdwegennet. Een fase 2-aanduiding lijkt daarmee voorshands 
beter in overeenstemming. 

Eén inspreker pleit voor een enkelbaans uitvoering van de A 7 ten oosten 
van de A 33. 

Zoals hiervoor reeds is aangegeven, is een ombouw van de A 7 tot auto-
snelweg tussen Hoogezand en de A 33 in de eerste fase gewenst om de rou-
te van Hoogezand via de A 7 en de A 33 naar Veendam aantrekkelijker te 
maken ten opzichte van de thans gebruikte sluiproute. Daarnaast is uit het 
overleg van de eerste ondergetekende met zijn Duitse ambtgenoot gebleken 
dat de opneming van het onderhavige deel van de A 7 in de eerste fase 
goed aansluit bij het vermoedelijke tijdstip van aanleg van het aansluitende 
Duitse hoofdwegennet. Gelet hierop is het Structuurschema op dit punt niet 
gewijzigd. 

A 31 
Volgens het aanvullend advies van de Raad van Advies voor de Ruimte-

lijke Ordening kan voor het gedeelte Leeuwarden-Drachten van de A 31 uit-
gegaan worden van een autoweg, eventueel later uit te bouwen tot een au-
toweg met gescheiden rijbanen. In aansluiting daarop kan volgens de Raad 
de zuidelijke en oostelijke rondweg om Leeuwarden worden opgevat als ste-
delijke autoweg. Ook een enkele inspreker pleit voor deze beperking. 

Zoals in par. 20.1.2 is aangegeven is in het voorstel van de RONA voor de 
indeling van het wegennet in een beperkt aantal wegcategorieën geen dub-
belbaans autoweg buiten verstedelijkte gebieden voorzien. In verband hier-
mee is in het Structuurschema rekening gehouden met een autosnelweg. 
Hierbij wordt opgemerkt dat bij het ontwerp van de enkelbaansweg 
Leeuwarden-Drachten rekening is gehouden meteen mogelijke uitbouwtot 
autosnelweg. 

Uit continuïteitsoverwegingen is het gewenst de beide geprojecteerde au-
tosnelwegen ten westen en ten oosten van Leeuwarden door middel van 
een autosnelweg te verbinden. Bij de tracéstudie voor deze verbinding zal 
ook nagegaan worden in hoeverre de randwegen van Leeuwarden in het tra-
cé opgenomen kunnen worden. Daar voor deze afweging een gedetailleerde 
kennis van de plaatselijke situatie noodzakelijk is, is in het Beleidsvoorne-
men een autosnelweg aangegeven. 
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20.2.2. Wegen in Zuid-Drenthe en Overijssel 

De primaire kernen in Zuid-Drenthe en Overijssel zijn Zwolle en Enschede. 
Daarnaast dient Emmen als belangrijk stedelijk concentratiepunt een goede 
ontsluiting door middel van het hoofdwegennet te krijgen. Belangrijke ge-
bieden, welke zoveel mogelijk ontsloten dienen te worden op het hoofdwe-
gennet zijn: 

- Zuidwest-Drenthe (Meppel/Hoogeveen); 
- Hengelo en Almelo in Twente; 
- Zutphen/Deventer. 
Van de bestaande of in aanleg zijnde autosnelwegen loopt een tweetal 

verbindingen globaal van het zuidwesten naar het noordoosten. 
De A 6 en de A 50 aan de rand van het hier beschouwde gebied geven 

een verbinding tussen het noordelijke en centrale deel van de Randstad met 
Friesland en Groningen. De hieraan min of meer parallel lopende A 28 ver-
bindt het centrale en zuidelijke deel van de Randstad via Zwolle en Drenthe 
(Meppel) met Groningen. 

Daarnaast is er de oost-west lopende A 1, welke een rechtstreekse verbin-
ding geeft van de Randstad, via Zutphen/ Deventer en Twente met Noord-
Duitsland. In het Beleidsvoornemen zijn in de kop van Overijssel aan deze 
grotendeels bestaande structuur twee min of meer noord-zuid lopende ver-
bindingen toegevoegd, te weten de A 32 en de A 50, beide tussen de A 28 
en de A 7. Deze beide verbindingen kunnen een functie vervullen in de ver-
binding van Zwolle en Zuid-Nederland met Leeuwarden. Hierbij geeft de 
A 32 ook een verbinding van Meppel met Friesland. Mede in verband hier-
mee is in het Beleidsvoornemen aangegeven, dat nog nader bezien zal wor-
den aan welke van deze beide verbindingen prioriteit gegeven zal worden. 

Dit hoofdwegennet, bestaande uit de A 1,A 6, A 28, A 32 en A 50, is in 
het Beleidsvoornemen uitgebreid met de A 34enA 37 in Drenthe en de 
A 35enA 48 in Overijssel. 

Hierbij hebben de A 34enA 37, welke beide grotendeels gerealiseerd 
zijn, vooral de functie Emmen aan te sluiten op het hoofdwegennet. Boven-
dien krijgt de A 37 via de in Duitsland geplande B 402-n een aansluiting op 
de Emslandlinie. 

Door middel van de in Overijssel in het Beleidsvoornemen aangegeven 
wegen, de A 48 en A 35, worden Twente (Enschede, Hengelo, Almelo), 
Drenthe en Zwolle onderling verbonden. Bovendien ontstaat bij dit hoofd-
wegennet in Overijssel een verbinding tussen Arnhem/Nijmegen met Dren-
the, Groningen en Friesland, alsmede van Twente in noordelijke richting. 
Door dit in het Beleidsvoornemen opgenomen wegennet, dat de vorm van 
een kruis heeft, worden een groot aantal relaties gebundeld. Thans is aan dit 
net de grotendeels gereed zijnde rijksweg 36 voorlopig toegevoegd. Daar-
naast heeft de doortrekking van de A 35 ten zuiden van de primaire kern En-
schede naar Duitsland een functie als randweg van Enschede en krijgen 
Friesland en Overijssel een verbinding met Duitsland in zuidoostelijke rich-
ting (Ruhrgebied). 

A 48, rijksweg 36 
De Raad van de Waterstaat geeft in zijn advies in overweging omtebe-

zien of in samenhang met de mogelijke tracering van de A 48 (tussen de 
A 1 en A 35) en de A 35, rijksweg 36 toch in het hoofdwegennet opgeno-
men moet worden. Volgens het aanvullend advies van de Raad van Advies 
voor de Ruimtelijke Ordening moet in Midden-Overijssel een complex van 
vervoersrelatiesineen wegenstructuur vertaald worden. De Raad is van me-
ning dat de A 35 een voor de hand liggende hoofdweg is, waarbij groten-
deels gebruik gemaakt kan worden van de bestaande weg. Opneming van 
rijksweg 36 tussen Almelo en Hoogeveen ligt naar de voorlopige mening 
van de Raad ook ruimtelijk functioneel gezien in de rede. Dit is in mindere 
mate het geval voor rijksweg 34, Witte Paal-Holsloot. 
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In het bestuurlijk overleg is er door de provincie Drenthe op aangedron-
gen de bestaande rijksweg 34, gedeelte Holsloot-Witte Paal, alsmede de 
grotendeels bestaande rijksweg 36, Witte Paal-Almelo (A 35), in het hoofd-
wegennet op te nemen. De provincie Overijssel heeft in het overleg een 
voorkeur uitgesproken voor opneming van rijksweg 36 in het hoofdwegen-
net met een doortrekking vanaf Witte Paal naar Hoogeveen. Deze provincie 
wil zich echter in verband met de problemen rond de doortrekking in de rich-
ting Hoogeveen wel schikken in de door Drenthe voorgestelde variant. De 
beide provincies achten het namelijk noodzakelijk dat Twente een recht-
streekse verbinding krijgt met Drenthe en Groningen. 

Uit de inspraakreacties zijn bezwaren tegen het niet meer opnemen van 
rijksweg 36 in het hoofdwegennet naar voren gekomen. Ook het laten ver-
vallen van rijksweg 34 tussen Holsloot en Witte Paal heeft bezwaren opge-
roepen. 

Bij de voorstudie voor het hoofdwegennet is een aantal mogelijke alterna-
tieve structuren voor het hoofdwegennet in Overijssel in beschouwing ge-
weest. Hierbij zijn ook de door de beide provincies voorgestelde varianten 
bezien. 

Bedacht dient evenwel te worden dat: 
- door het opnemen van rijksweg 36 en het gedeelte Witte Paal-Holsloot 

van rijksweg 34 de verkeersdruk op rijksweg 34, De Punt-Holsloot-rijksweg 
36, vergroot kan worden. Hierdoor zal het eerder noodzakelijk kunnen wor-
den het wegvak De Punt-Holsloot tot autosnelweg om te bouwen. Deze om-
bouw wordt uit onder meer het oogpunt van natuur en landschap als be-
zwaarlijk gezien; 

- afhankelijk van de tracering van het gedeelte Witte Paal-Hoogeveen 
van rijksweg 36 wordt mogelijk een natuurwetenschappelijk waardevol ge-
bied doorsneden. 

Deze overwegingen gelden thans nog onverkort. Bij de in het Beleidsvoor-
nemen opgenomen hoofdwegenstructuur is verondersteld dat bij een rela-
tief noordelijke tracering van de nieuw aan te leggen A 35 Twente via de 
A 35enA 48 een vrij goede verbinding met het noorden krijgt. Wel is het 
juist, zoals in het bestuurlijk overleg naar voren gebracht is, dat zolang de 
A 35 in deze noordelijke tracering niet gereed is, de verbinding van Twente 
met het noorden feitelijk via rijksweg 36 zal blijven lopen. 

In verband hiermee is rijksweg 36 thans voorlopig in het hoofdwegennet 
gehandhaafd. Nadat het tracé van de A 35 bekend is, zal opnieuw bezien 
dienen te worden of gekozen dient te worden voor een hoofdverbinding van 
Twente naar het noorden via de A 35 en A 48, dan wel via rijksweg 36. Alvo-
rens het tracé van de A 35 vastgesteld wordt zal de gebruikelijke uitgebreide 
tracéprocedure gevolgd worden. Hierbij zal ook de mogelijkheid van om-
bouw van de bestaande weg bezien worden. 

In het hoofdwegennet is thans eveneens een aansluiting van rijksweg 36 
via een aan te leggen wegvak op de A 35 nabij Almelo voorzien, alsmede op 
de A 48 door de aanleg van een wegvak ten noorden van Witte Paal. Gelet 
op het voorgaande zal een eventuele studie naar het tracé van deze beide 
wegvakken eerst plaatsvinden nadat een definitieve beslissing is genomen 
over het handhaven van rijksweg 36 in het hoofdwegennet. 

Mocht uiteindelijk besloten worden rijksweg 36 definitief in het hoofdwe-
gennet op te nemen, dan heeft de A 48 tussen Raalte en Hoogeveen geen 
functie meer voor de verbinding van Twente met het noorden. In dit geval 
kan overwogen worden of dit deel van de A 48 in het hoofdwegennet ge-
handhaafd moet blijven of dat in het hoofdwegennet volstaan kan worden 
met een verbinding Arnhem-Zutphen/Deventer-Zwolle. In het laatste geval 
zal het tracé-onderzoek voor de A 48 tussen Deventer en Zwolle moeten uit-
wi jzenofdeA 48 in de omgeving van Raalte op de A 35 moet aansluiten of 
meer westelijk. 
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A 37, rijksweg 34 
Volgens het aanvullend advies van de Raad van Advies voor de Ruimte-

lijke Ordening kan voorshands volstaan worden met de voltooiing van de 
A 37 tussen Holsloot en de Duitse grens en ligt de opneming van rijksweg 
34, Witte Paal-Holsloot, ruimtelijk functioneel gezien in mindere mate in de 
rede. 

Tijdens het bestuurlijk overleg alsook in de inspraakreacties is erop aange-
drongen van de min of meer parallel aan rijksweg 34 lopende A 37 in ieder 
geval het gedeelte Hoogeveen-Holsloot als autosnelweg in het hoofdwe-
gennet op te nemen. Dit onder meer in verband met de wens om Emmen 
rechtstreeks op het autosnelwegennet aan te sluiten. Tijdens de inspraak-
procedure is door een aantal gemeenten bezwaren aangetekend tegen het 
afvoeren van rijksweg 34 tussen Zwolle en Wiite Paal (Holsloot) van het 
hoofdwegennet. Dit vooral gelet op de belangrijke structurele functie die de-
ze weg voor het gebied zou hebben. 

Door het opnemen van de A 37, Hoogeveen-Emmen-Duitsland, krijgt Em-
men een goede aansluiting op het Nederlandse en Duitse autosnelwegen-
net, waardoor de betekenis van het onderhavige deel van rijksweg 34 voor 
het doorgaande verkeer zal afnemen. In verband hiermee is dit weggedeelte 
niet in het hoofdwegennet opgenomen. Deze weg zal uiteraard wel als se-
cundaire weg zijn streekontsluitende functie kunnen blijven vervullen. 

De te verwachten verkeersintensiteiten op de A 37 rechtvaardigen niet de 
ombouw van het gedeelte Hoogeveen-Holsloot tot autosnelweg. Gelet op 
het belang van dit wegvak voor Emmen, wat nog versterkt wordt door het 
niet opnemen van rijksweg 34, Holsloot-Zwolle, in het hoofdwegennet, is de 
ombouw van dit deel van de A 37 tot autosnelweg thans in de tweede fase 
voorzien. 

Uit het Duits-Nederlandse grensonderzoek, alsmede uit het resultaat van 
het overleg met Duitsland blijkt dat voor het grensoverschrijdende gedeelte 
de aanleg van een autosnelweg niet noodzakelijk is. Het hoofdwegennet is 
op dit punt dan ook niet gewijzigd. 

A 34 
In het bestuurlijk overleg heeft de provincie Drenthe aangegeven de uiter-

ste terughoudendheid te willen betrachten met de ombouw van de A 34 tot 
autosnelweg. 

In de inspraak is dit enerzijds in verband met de natuur- en milieubelangen 
onderschreven; door andere is er echter op aangedrongen de ombouw tot 
autosnelweg in de eerste fase op te nemen i.p.v. in de tweede fase. 

Met de zienswijze van de provincie kan worden ingestemd. Gelet op de te 
verwachten intensiteiten is het echter nog niet mogelijk om de noodzaak van 
ombouw tot autosnelweg volledig uitte sluiten. In verband hiermee dient 
deze mogelijkheid in de tweede fase opengehouden te worden. 

A 48 
De Raad van Advies voor de Ruimtelijke Ordening is in zijn aanvullend ad-

vies verdeeld over de vraag of de noodzakelijke verbetering van de verbin-
ding Deventer-Zwolle deel moet uitmaken van de ononderbroken doorlo-
pende noord-zuid hoofdverbinding Arnhem-Zutphen/Deventer-Hooge-
veen. 

Uit de inspraakreacties en het bestuurlijk overleg blijkt instemming met 
het opnemen van de A 48 tussen Deventer en Raalte in het hoofdwegennet 
en het laten vallen van rijksweg 32. Er is echter ook in de inspraakreacties be-
zwaar gemaakt tegen het hoofdwegennet op dit punt. 

Daarnaast is in het bestuurlijk overleg verzocht de A 48 in de tweede fase 
als autosnelweg op te nemen. 
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Zoals in het voorgaande reeds is opgemerkt, wordt momenteel niet uitge-
sloten dat volstaan kan worden met een verbinding Amhem-Zutphen/De-
venter-Zwolle. In dat geval zal het tracé-onderzoek voor de A 48 moeten uit-
wijzen of in de omgeving van Raalte op de A 35 wordt aangesloten. 

Bij dit onderzoek zal ook bezien worden of een bajonet in de A 48 ter 
plaatse van de kruising met de A 1endeA 35 mogelijk en gewenst is. Bij 
het onderzoek zal onder meer grote aandacht besteed worden aan de land-
schappelijke waarden van het doorsneden gebied. Mocht uit de ten behoeve 
van dit tracé-onderzoek opgestelde prognose blijken dat de A 48 zo zwaar 
belast wordt, dat de aanleg van een autosnelweg op de lange duur gewenst 
is, dan zal hiermee bij een volgende herziening van het Structuurschema re-
kening gehouden worden. 

A 1,A 35 
Volgens het aanvullend advies vindt de meerderheid van de Raad van Ad-

vies voor de Ruimtelijke Ordening de A 1 de belangrijkste grensoverschrij-
dende verbinding en de realisatie van de A 35 ten zuiden van Enschede pri-
mair een Enschede's belang. De minderheid van de Raad acht de voortzet-
ting van de A 1 naar de grensovergang De Poppe onaanvaardbaar en vindt 
de A 35 verkeerskundig als belangrijkste grensovergang meer voor de hand 
liggen. 

In een aantal inspraakreacties is ingegaan op de vraag, welke van de twee 
grensoverschrijdende hoofdverbindingen in Twente als autosnelweg uitge-
voerd dient te worden. 

Ten tijde van het uitkomen van het Beleidsvoornemen was het tracé van 
rijksweg 15 (A 1) in Twente nog in procedure. In deze procedure was ook de 
vraag aan de orde of de E 8 als autosnelweg via de A 35 dan wel via de A 1 
geleid zou worden. Inmiddels is in het kader van deze tracéprocedure op 25 
mei 1977 beslist dat de A 1 vanaf Borne (A35) tot de Duitse grens als auto-
snelweg uitgevoerd zal worden. In verband met deze beslissing is het hoofd-
wegennet thans aangepast. De A 1 is volledig als autosnelweg opgenomen, 
terwijl de A 35 ten oosten van de A 15 als autoweg is aangegeven. Hierbij 
blijft het wel mogelijk de A 35 in Enschede als dubbelbaans autoweg uit te 
voeren. Ook in Duitsland wordt vooralsnog niet voorzien in de uitvoering 
van een op de A 35 aansluitende autosnelweg. De A 35 is in Twente in het 
hoofdwegennet opgenomen in verband met het belang van deze weg voor 
Almelo, Hengelo en Enschede en als verbinding van Friesland en Overijssel 
met Centraal en Zuid-Duitsland (o.a. Ruhrgebied). 

20.2.3. Wegen in Gelderland, Utrechten zuidelijke IJsselmeerpolders 

In Gelderland, Utrecht en de zuidelijke IJsselmeerpolders zijn de volgende 
primaire kernen gelegen: Amersfoort, Apeldoorn, Arnhem, Nijmegen en 
Utrecht. Daarnaast zijn de volgende gebieden en kernen met een speciale 
positie in het nationale planologisch beleid te onderscheiden, welke zoveel 
mogelijk aangesloten dienen te worden op het hoofdwegennet: 

- Zutphen/Deventer; 
- Achterhoek; 
- Zuidwest-Gelderland (Tiel); 
- Nieuwegein (groeikern); 
- Almere (groeikern); 
- Lelystad (groeikern); 
- Duiven/Westervoort (mogelijke groeikern). 

Gelderland en Utrecht worden door een aantal grotendeels gereed zijnde 
autosnelwegen doorsneden. De min of meer oost-west lopende wegen heb-
ben naast een verbinding tussen vorengenoemde primaire kernen vooral 
een functie als verbinding van de Randstad met het noorden en oosten van 
ons land, alsmede met Duitsland. Daarnaast is er een aantal min of meer 
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noord-zuid lopende verbindingen, welke tevens het noordelijk deel van de 
Randstad of Noord-Nederland verbinden met het zuiden van Nederland. Het 
betreft hier de volgende grotendeels gereed zijnde autosnelwegen: 

A 1 verbindt Noord-Holland en Amsterdam, via Hilversum, Amersfoort, 
Apeldoorn, Zutphen/Deventer met Twente en Duitsland; 

A 2 verbindt Amsterdam, via de stad Utrecht en de Betuwe (Tiel) met Bra-
bant/Limburg en België; 

A 6 verbindt Amsterdam via de groeikernen Almere en Lelystad met 
Noord-Holland; 

A 12 verbindt Den Haag/Rijnmond via Utrecht en Arnhem met Duitsland; 
A 15 het gereed zijnde deel verbindt het zuidelijk deel van Rijnmond en de 

Drechtsteden via de Betuwe (Tiel) met Arnhem/Nijmegen en Duitsland; 
A 27 verbindt de IJsselmeerpolders (Almere/Lelystad) via Utrecht met 

westelijk Noord-Brabant, Zeeland en België; 
A28 kan gezien worden als een aftakking van de A 12 (via een kort ge-

deelte van de A 27) en geeft een verbinding van Den Haag/Rijnmond via de 
stad Utrecht en Amersfoort met Zwolle en Noord-Nederland; 

A 50 verbindt Noord-Nederland via Apeldoorn, Arnhem en Nijmegen met 
Zuid-Nederland. 

Deze grotendeels bestaande autosnelwegen verbinden voor een belang-
rijk deel de vorengenoemde primaire kernen onderling en met overig Neder-
land en het buitenland. Aan deze wegen is een beperkt aantal nieuwe verbin-
dingen toegevoegd. Door de doortrekking van de A 15 wordt de Achterhoek 
op het hoofdwegennet aangesloten, terwijl ook een meer rechtstreekse ver-
binding ontstaat tussen Zuid-Nederland en Nijmegen met Twente. De A 30 
geeft een verbinding van Almere met Arnhem/Nijmegen, Limburg en Duits-
land. Het gedeelte tussen de A 1enA 12 geeft bovendien een nieuwe ver-
binding tussen Amsterdam via Hilversum en Amersfoort met Arnhem en 
Duitsland. De A 48 loopt min of meer parallel aan de A 50 en vormt een ver-
binding tussen Arnhem, Zutphen/Deventer en het noorden. 

Ter hoogte van Nijmegen splitst de A 50 zich volgens het Beleidsvoorne-
men in twee richtingen: de A 50 richting 's-Hertogenbosch (A 59)/Eindho-
ven (A 50) en de A 73 naar Limburg en België. Delen van de A 73, A 50 en 
A 15 vormen tevens een onderdeel in de voortzetting van de Duitse («Links-
rheinische») autosnelweg in Nederland. 

A 15, Pleyroute 
In het aanvullend advies komt de Raad van Advies voor de Ruimtelijke Or-

dening tot de voorlopige conclusie dat zolang mogelijk volstaan moet wor-
denmetdeA 50/A 1 als hoofdverbinding tussen Rijnmond-Arnhem/Nij-
megen-Twente-Duitsland. In tweede instantie ware volgens de Raad reke-
ning te houden met de mogelijkheid om ook de A 15-rijksweg 52-Pleyrou-
te-A 48-A 1 in deze vervoersrelatie te doen functioneren. Een minderheid 
van de Raad geeft echter de voorkeur aan de A 15 boven de Pleyroute. 

In het bestuurlijk overleg is gebleken dat de A 15 volgens de provincie 
Gelderland van groot belang is voor de externe ontsluiting van Oost-Gelder-
land, hetgeen de sociaal-economische structuur van dit gebied ten goede 
komt. Mede in verband hiermee wordt de aanleg van het gedeelte Ressen 
(rijksweg 52)-Babberich (A 12) in de eerste fase noodzakelijk geacht. 

In de inspraak is dit verzoek onderschreven. In andere inspraakreacties 
wordt er echter voor gepleit de A 15 tussen Ressen en Babberich niet in het 
hoofdwegennet op te nemen en daarvoor in de plaats rijksweg 52 tussen de 
A 15 en Arnhem op te nemen, alsmede de in het oostelijk deel van Arnhem 
geprojecteerdezgn. Pleyroute (S 102). Bij deze wegenstructuurwordtdein 
de Betuwe oost-west lopende A 15 via rijksweg 52 naar het noorden omge-
bogen en gericht op de aansluiting van de A 48 op de A 12. Volgens de re-
acties heeft deze wegenstructuur het voordeel dat het een uit oogpunt van 
natuur en landschap waardevolle gebied nabij de Rijn niet doorsneden 
wordt. Tevens wordt bij deze variant gebruik gemaakt van de in ieder geval 
aan te leggen S 102. 
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Bij de in het Beleidsvoornemen aangegeven hoofdwegenstructuur verde-
len de verkeersrelaties op de A 12 vanaf de Duitse grens zich via de A 12 
(Noord-en Midden-Randstad) en de A 15 (Nijmegen, Zuid-Randstad). Tevens 
ontstaat bij deze structuur een verbinding van Twente via de Achterhoek 
met Rijnmond, Zuid- en Zuidwest-Nederland. Hierdoor wordt de bereikbaar-
heid van de Achterhoek maar ook van Twente verbeterd. Dit past in een be-
leid dat onder meer gericht is op de opheffing van regionale achterstanden 
in de Achterhoek en Twente. De opneming van de door de provincie gepro-
jecteerde Pleyroute in plaats van de A 15 tussen Ressen en Babberich geeft 
in mindere mate een verbetering van de bereikbaarheid van de Achterhoek 
en Twente. Deze hoofdwegenstructuur is op dit punt dan ook minder gun-
stig. 

Daarnaast zal als de A 15 tussen Ressen en Babberich (A 12) vervalt de ver-
keersdruk op de A 12 ten noorden van Arnhem vergroot worden. Tevens zal 
een uitvoering van de Pleyroute als hoofdverbinding tot gevolg hebben dat 
meer verkeer tussen Zuid-Nederland en Noord-Nederland (incl. Twente) de 
A 48 zal kiezen in plaats van de A 50. Hierdoor kan op den duur de wens ont-
staan ook de gehele A 48 als autosnelweg uit te voeren. 

Ten slotte moet erop gewezen worden dat het laten vervallen van het on-
derhavige deel van de A 15 tot gevolg zal hebben dat de Pleyroute zwaarder 
belast wordt, met name door zwaar vrachtverkeer. Dit zal een ongunstige in-
vloed hebben op het woonmilieu langs de Pleyroute in Arnhem. 

Gelet op het voorgaande lijkt het gewenst de in het Beleidsvoornemen 
aangegeven hoofdwegenstructuur op dit punt niet te wijzigen. 

Niet ontkend kan worden dat het geprognotiseerde verkeer op het wegvak 
Ressen-Babberich relatief laag is. Bovendien is voor het doorgaande ver-
keer een redelijk alternatieve verbinding aanwezig via de A 50 en A 12. Hier-
bij wordt ervan uitgegaan dat de Pleyroute als een stedelijke verbindings-
weg wordt uitgevoerd, welke voor het meer doorgaande verkeer niet aan-
trekkelijk is. Hoewel uit een oogpunt van bereikbaarheid van de Achterhoek 
aan de aanleg van het onderhavige wegvak een zekere prioriteit toegekend 
zal worden, zijn de prognosecijfers van dien aard dat verkeerskundig geen 
hoge prioriteit aan de A 15 tussen rijksweg 52 en de A 12 gegeven kan wor-
den. Na ampele overweging is de Regering tot de conclusie gekomen het 
Beleidsvoornemen niet te wijzigen en het gedeelte Ressen-Babberich van 
de A 15 volledig in de tweede fase op te nemen. Bij een volgende herziening 
van het Structuurschema zal opnieuw bezien dienen te worden of een meer 
positieve reservering van dit deel van de A 15 gewenst is. 

A 73, Beuningenbrug 
In het bestuurlijk overleg is erop aangedrongen in het hoofdwegennet een 

rechtstreekse verbinding op te nemen tussen de A 73 nabij Nijmegen en de 
A 15 ten oosten van de A 50 via de zogenaamde Beuningenbrug. Deze ver-
binding is volgens de provincie gewenst om het stedelijk wegennet van Nij-
megen van doorgaand verkeerte ontlasten. In de inspraak hebben het 
Stadsgewest Nijmegen en de gemeente Nijmegen dit standpunt met klem 
onderschreven. 

Ten behoeve van het noord-zuid verkeer is in het hoofdwegennet in het 
oosten van Nederland de route A 50 - A 73 voorzien. Van deze route is het 
zuidelijk gedeelte (A 73) nog niet gereed. Verwacht mag worden dat naarma-
te de A 73 gereed komt, het doorgaande verkeer de A 73 zal kiezen in plaats 
van de route via rijksweg 52 en door Nijmegen. De Beuningenbrug zal dan 
ook, uitgaande van het in het Beleidsvoornemen aangegeven hoofdwegen-
net, primair een functie hebben voor het op Nijmegen gericht verkeer en 
kunnen dienen ter ontlasting van de bestaande Waalbrug voor herkomst- en 
bestemmingsverkeer van Nijmegen. In verband hiermee is de Beuningen-
brug met aansluitende wegvakken niet in het hoofdwegennet opgenomen. 
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Rijksweg 52 
Door de provincie is de vraag gesteld of rijksweg 52 (Arnhem-Nijmegen) 

terecht van het hoofdwegennet is afgevoerd, gezien de functie van deze weg 
als verbinding tussen Arnhem en Nijmegen. 

In het Beleidsvoornemen, alsmede in par. 20.1.1. is aangegeven dat het 
hoofdwegennet bestaat uit een samenhangend stelsel van verbindingen 
tussen landsdelen. Aan dit uitgangspunt voldoet rijksweg 52 niet, omdat de-
ze weg alleen een functie heeft als verbinding tussen Arnhem en Nijmegen 
en bij deze plaatsen geen aansluiting door middel van een hoogwaardige 
verbinding geeft op het hoofdwegennet. Bovendien heeft de weg een radia-
le ligging ten opzichte van Arnhem en Nijmegen, terwijl voor het hoofdwe-
gennet juist gestreefd wordt naar een tangentiële ligging ten opzichte van de 
kernen. Zeker als de doorgaande noord-zuid route (A 50-A73) volledig ge-
reed is, vervult rijksweg 52 geen functie meer voor het doorgaande verkeer. 
Op grond van deze overweging is rijksweg 52 niet meer in het hoofdwegen-
net opgenomen. 

A 15, Twenteroute 
De Raad van de Waterstaat geeft in zijn advies in overweging één rijbaan 

vandeA 15tussen Varsseveldende A 35 in de 1ste fase op te nemen (in 
plaats van een volledige autosnelweg in de 2de fase). Volgens het aanvul-
lend advies van de Raad van Advies voor de Ruimtelijke Ordening kunnen 
er, gezien de grootte van het door A 12, A 50, A 1 en A 35 omsloten gebied, 
beheerspolitieke redenen zijn om binnen dit gebied een aantal wegen in 
rijksbeheer te nemen/te houden en uit dien hoofde in het hoofdwegennet op 
te nemen. Het meestvoorde hand liggend isdan, volgens de Raad, naast de 
A 48, de Twenteroute. In het bestuurlijk overleg is door de provincie Gelder-
land voorgesteld voor het gedeelte van de A 15, Varsseveld-Groenlo, in de 
1ste fase de bestaande Twenteroute te gebruiken en het gedeelte Groenlo-
Eibergen als een aan te leggen autoweg in de 1ste fase op te nemen. Deaan-
leg van een autosnelweg zou dan in de 2de fase opgenomen kunnen worden. 
De provincie Overijssel heeft voorgesteld van het gedeelte van de A 15 in 
Twente één rijbaan (autoweg) in de 1ste fase op te nemen en de tweede rij-
baan in de 2de fase. De beide provincies komen tot deze voorstellen, ten 
einde de bestaande provinciale Twenteroute te ontlasten en te voorkomen 
dat ten behoeve van de verbetering van de doorstroming op deze weg aan-
zienlijke bedragen worden uitgegeven. 

In de inspraakreacties is enerzijds voorgesteld de A 15 van het hoofdwe-
gennet af te voeren en te volstaan met incidentele verbeteringen aan de pro-
vincialeTwenteroute. Door anderen is erop aangedrongen één rijbaan van 
een autosnelweg over het gehele wegvak of een gedeelte daarvan in de 1 ste 
fase op te nemen. 

Gelet op de kwaliteit van de bestaande Twenteroute en de te verwachten 
intensiteiten is de aanleg van de A 15 als autosnelweg ten noorden van Vars-
seveld in de Achterhoek niet urgent. 

Op grond van deze overweging is, mede gezien de in de Achterhoek aan-
wezige landschappelijke waarden, in het Beleidsvoornemen de A 15 als au-
tosnelweg in de 2de fase opgenomen. Hierbij werd tevens overwogen dat 
door het gedeelte van de A 15 tussen de A 12 en Varsseveld, welk wegvak 
gedeeltelijk gereed is en gedeeltelijk in uitvoering, de Achterhoek een goede 
verbinding krijgt met het autosnelwegennet in westelijke en zuidelijke rich-
ting. 

Niet ontkend kan worden dat in de Twenteroute plaatselijk knelpunten 
voorkomen. Door de A 15 geheel in de 2de fase op te nemen, overeenkom-
stig het Beleidsvoornemen, wordt de verantwoordelijkheid voor de wegin-
frastructuur en daarmee voor de verbetering van deze infrastructuur, voorlo-
pig volledig bij de provincie gelaten. Dit lijkt thans niet geheel overeen te ko-
men met de wens om de regionale achterstand van de Achterhoek op te hef-
fen. 
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In verband met het voorgaande is thans één rijbaan van de A 15 in de 1ste 
fase opgenomen. Met deze wijziging van het hoofdwegennet wil de Rege-
ring tot uitdrukking brengen dat zij een zekere verantwoordelijkheid ten aan-
zien van de infrastructuur in de Achterhoek en Twente aanvaardt. Tevens 
opent deze wijziging van het hoofdwegennet de mogelijkheid om met beide 
provincies te overleggen over de oplossing van de bestaande en te verwach-
ten knelpunten in de Twenteroute. Hierbij zou ook gedacht kunnen worden 
plaatselijk op het tracé van de A 15 een weg aan te leggen ter ontlasting van 
de knelpunten in de Twenteroute. 

Voor het gedeelte Varsseveld-Groenlo is thans niet zoals de provincie 
voorstelde, de bestaande Twenteroute aangegeven. Het aangeven van de 
bestaande weg zou betekenen dat deze weg in beheer en onderhoud over-
gedragen moet worden aan het Rijk. Als te zijner tijd besloten wordt toch 
een nieuwe hoofdverbinding naast de Twenteroute aan te leggen, welke 
mogelijkheid thans nog uitdrukkelijk open blijft, dan zou de Twenteroute we-
derom overgedragen moeten worden. Uit een oogpunt van doelmatig be-
stuur lijkt dit ongewenst. In het nader overleg met de provincie over de te ne-
men maatregelen om de knelpunten op de Twenteroute op te lossen kan ook 
de beheerssituatie bezien worden. 

A48, rijksweg 47, rijksweg 51 
Volgens het aanvullend advies van de Raad van Advies voor de Ruimte-

lijke Ordening kunnen er beheerspolitieke redenen zijn om, naast de meest 
voor de hand liggende A 48 en Twenteroute, eventueel ook rijksweg 47 
(Zutphen-Winterswijk) en rijksweg 51 (Doesburg-Doetinchem) in het hoofd-
wegennet op te nemen. 

In het bestuurlijk overleg is door de provincie Gelderland naar voren ge-
bracht dat, als de A 48 een hoofdverbinding is, ook de rijkswegen 47 en 51 in 
het hoofdwegennet opgenomen dienen te worden. Dit op grond van de 
overweging dat, als de kernen Zutphen, Deventer, Raalte en Hoogeveen 
groot genoeg zijn om door een hoofdverbinding verbonden te worden, dit 
ook opgaat voor de verbinding tussen de kernen Winterswijk en Zutphen 
(rijksweg 47), respectievelijk Winterswijk-Doetinchem (rijksweg 51). Tevens 
is de provincie van mening dat, als de A48 in het hoofdwegennet thuishoort, 
deze weg doorgetrokken dient te worden via de Pleyroute (S 102) en rijks-
weg 52 tot de A 15. 

Uit een enkele reactie in de inspraak blijkt dat dit standpunt voor wat be-
treft rijksweg 47 onderschreven wordt. 

De functie van de A 48 bestaat niet alleen uit het ontsluiten van het gebied 
langs de IJssel, maar vooral uit een verbinding van de primaire kern Arnhem 
via Zutphen/Deventer met de primaire kern Zwolle, Drenthe en Groningen. 
Op grond van deze verbindingsfunctie is de A 48 in het hoofdwegennet op-
genomen. Hierbij heeft tevens de overweging meegespeeld dat het Rijk al 
gedeelten van de A 48 als autosnelweg heeft aangelegd, te weten de weg-
vakken Arnhem-Dieren en nabij Zutphen. Door opnemen van de A 48 in het 
hoofdwegennet wordt aangegeven dat het Rijk bereid is deze verbinding 
verder af te bouwen. Door de A 15 verkrijgt de Achterhoek als geheel een 
goede verbinding met West-Zuid- en Noord-Nederland. 

In de Atlas van Nederland wordt in de Achterhoek alleen Doetinchem als 
zgn. tertiaire kern genoemd. In het rapport Hiërarchie van kernen in Neder-
land worden zes niveaus onderscheiden met niveau VI als hoogste niveau. 
Doetinchem heeft volgens dit rapport niveau IV en Winterswijk niveau III. Zo-
als aangegeven in par. 20.1.1 behoeven de kernen meteen verzorgingsni-
veau lager dan V niet op het hoofdwegennet aangesloten te worden. In ver-
band hiermee is volstaan de opneming van de A 15 in het hoofdwegennet en 
zijn de rijkswegen 47 en 51 niet opgenomen. Rijksweg 47 zou eventueel nog 
een functie kunnen hebben als verbinding tussen Duitsland via de Achter-
hoek met Zutphen/Deventer. Uit het Duits-Nederlandse grensonderzoek is 
echter gebleken dat deze relatie zo gering is, dat dit opneming van rijksweg 
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47 in het hoofdwegennet niet rechtvaardigt. Wel heeft de Duitse ambtgenoot 
van de eerste ondergetekende laten weten het op prijs te stellen als rijksweg 
47 in ieder geval tot de A 15 bij het Rijk in beheer blijft. Gelet op het voor-
gaande kan aan deze wens niet tegemoet gekomen worden. 

Doortrekking van de A 48 via de Pleyroute naar de A 15 als hoofdverbin-
ding betekent dat aan de Pleyroute hogere eisen qua verkeersafwikkeling 
gesteld zullen worden dan bij een uitvoering van de Pleyroute als stedelijke 
ontsluitingsweg. Hierdoor zal de Pleyroute moeilijker in te passen zijn in het 
stedelijk gebied. Bovendien zal de verkeersdruk op de A 48, rijksweg 52 en 
de stedelijke traverse door Nijmegen als alternatieve route voor de A 50 gro-
ter worden. Gelet op deze bezwaren is de A 48 niet als hoofdverbinding 
doorgetrokken naarde A 15. 

A30 
Volgens het aanvullend advies van de Raad van Advies voor de Ruimte-

lijke Ordening bieden de A 28 en A 1 via Hoevelaken een goed alternatief 
voorde in het Beleidsvoornemen opgenomen ontsluiting van Almere in 
zuidoostelijke richting door middel van de A 30 tussen de A 1 en A 28. 

In het bestuurlijk overleg is door de provincie Gelderland twijfel uitgespro-
ken over de noodzaak van de doortrekking van de A 30 vanaf de A 1 naar AI-
mere. Deze doortrekking is volgens de provincie strijdig met de hoofddoel-
stelling van het streekplan Velu we. In het bestuurlijk overleg metdezuidelij-
ke IJsselmeerpolders is erop aangedrongen de voorbereiding voor realise-
ring van dit wegvak snel ter hand te nemen. 

Ook in de inspraakreacties is bezwaar tegen dit wegvak aangetekend. Dit 
onder meer gelet op de ligging van deze weg in een zeer kwetsbaar gebied. 

De A 30 tussen de A1 en A 27 is in het Beleidsvoornemen in de 2de fase 
opgenomen om de mogelijkheid van een rechtstreekse verbinding van AI-
mere in zuidoostelijke richting open te houden. Of dit wegvak uiteindelijk 
noodzakelijk is, zal vooral afhangen van de groei van Almere en de ontwikke-
l ingvanhetverkeeropdeAL Hetisnl. niet uitgesloten dat op den duur de 
A 1 , ook als deze weg tot 2 x 3 rijstroken verbreed is, het verkeer niet meer zou 
kunnen verwerken. Met name het knooppunt tussen de A 1 en A 28 vormt 
een zwakke schakel in deze verbinding. Ten slotte heeft bij de beslissing om 
dit wegvak in de 2de fase op te nemen de volgende overweging meege-
speeld. De ontwikkeling en de ontsluiting van Almere zijn vooral in westelij-
ke en zuidelijke richting gedacht. Het is echter niet uitgesloten dat in verband 
met de voorgestane terugdringing van de bevolkingsgroei in Gelderland op 
den duur de wens ontstaat de zuidelijke IJsselmeerpolders ook in zuidooste-
lijke richting via het hoofdwegennet te ontsluiten. Gelet op het voorgaande 
is het onderhavige gedeelte van de A 30 in de 2de fase gehandhaafd ten ein-
de aan te geven dat het niet uitgesloten is dat op den duur aan een meer 
rechtstreekse verbinding van Almere in zuidoostelijke richting behoefte kan 
gaan ontstaan. Bij de tracéstudie zal t.z.t. bezien worden of een uit een oog-
punt van natuur en landschap aanvaardbaar tracé gevonden kan worden. 
Het verkeer van Almere in zuidoostelijke richting kan naar verwachting nog 
geruimte tijd via de A 27 en A 1 afgewikkeld worden. 

Bij een nadere bestudering van de A 30 tussen de A 12 en de A 1 is geble-
ken dat verwacht mag worden dat een enkelbaans autoweg naarverwach-
ting het verkeer nog geruime tijd zal kunnen verwerken, zeker zolang de A 30 
tussen Almere en de A 28 niet gereed is. In verband hiermee en gelet op de 
budgettaire mogelijkheden is van de A 30 thans de tweede rijbaan in de 2de 
fase opgenomen. In de 1ste fase is voorzien in een enkelbaans autoweg tus-
sen de A 12 en A 1 (dus inclusief het thans nog ontbrekende gedeelte ten 
westen van Ede). 

A2 
In de inspraakreacties zijn bezwaren geuit tegen de in het Beleidsvoorne-

men aangegeven mogelijke verbreding van de A 2 tussen Amsterdam en 
Vianen. Dit in verband met de bezwaren die aan deze verbreding verbonden 
zijn. 
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In het Beleidsvoornemen, alsook in par. 20.1.2 is aangegeven dat het uit 
een aantal overwegingen noodzakelijk is dat juist op het hoofdwegennet een 
zekere kwaliteit van de verkeersafwikkeling verzekerd is. 

De prognoses geven aan dat er ernstig rekening mee gehouden moet wor-
den dat op den duur deze kwaliteit van de verkeersafwikkeling op de A 2 zo-
danig verslechtert dat uitbreiding van de capaciteit in deze noord-zuidver-
binding noodzakelijk is. 

Hiertoe kan of een nieuwe weg aangelegd worden min of meer parallel 
aan de A 2 of de bestaande weg verbreed worden. Gelet op de bezwaren ver-
bonden aan de aanleg van een nieuwe weg heeft de Regering gemeend in 
beginsel de voorkeur te moeten geven aan een verbreding van de A2. In ver-
band hiermee is deze verbreding in de 1ste fase van het hoofdwegennet 
aangegeven. 

Een nadere studie zal te zijner tijd de noodzaak van deze verbreding moe-
ten aantonen. 

Verbinding tussen A 6 en A 28 
Volgens het aanvullend advies van de Raad van Advies voor de Ruimte-

lijke Ordening zal een landsdelige hoofdverbinding Lelystad-Dronten-Kam-
pen-Zwolle, zoveel mogelijk samenvallend met bestaande wegen, belang-
rijk kunnen bijdragen aan een grotere centraliteit en daarmede aan de ont-
wikkelingskansen van Lelystad. Volgens de Raad verdient opneming in het 
hoofdwegennet, afgezien van beheersoverwegingen, dan ook aanbeveling. 
Daarnaast merkt de Raad op dat er zich in de verdere toekomst ontwikkelin-
gen in de relatie Noord-Holland-Lelystad-Oost-Nederland kunnen voor-
doen (o.a. afhankelijk van een eventuele Markerwaard), die ter hoogte van 
Lelystad de behoefte aan een oost-westverbinding van het type autosnel-
weg kan doen ontstaan. Volgens de Raad zal dan niet alleen de relatie Lely-
stad-Zwolle en de daarmee samenhangende problematiek van de A 50 op-
nieuw moeten worden bezien, maar bovendien zal er extra aanleiding kun-
nen ontstaan voor de opname van een hoofdverbinding Lelystad-Harder-
wijk(A28). 

Door de Raad wordt een groot gewicht toegekend aan de centrumfunctie 
van Lelystad. In par. 20.1.1 en in de Verstedelijkingsnota is aangegeven dat 
de Regering Lelystad ziet als een groeikern in het noordelijk deel van de Rand-
stad. Als zodanig moet Lelystad mede de groei van de stadsgewesten Amster-
damen het Gooi opvangen. In verband hiermee zal Lelystad voor zijn voor-
zieningen voorlopig sterk gericht blijven op het noordelijk deel van de Rand-
stad. Na het bereiken van een redelijkvoorzieningenpeil kan de woning-
produktie volgens de Structuurschets voor de Verstedelijking in de jaren 
tachtig iets gematigd worden. Over de betekenis van Lelystad in het plano-
logisch beleid op langere termijn is op het ogenblik nog onvoldoende be-
kend. Vooralsnog is het daarom niet noodzakelijk dat Lelystad door middel 
van het hoofdwegennet met meer hoofdcentra verbonden wordt dan via de 
A 6 (en de daarop aansluitende A 30/A 27) het geval is. Bij de eerstvolgende 
herziening van het Structuurschema kan hieraan opnieuw aandacht besteed 
worden. 

Op grond van dezelfde overwegingen is er ook geen verbinding Lelystad-
Harderwijk in het hoofdwegennet opgenomen. Hierbij wordt opgemerkt 
dat deze verbinding nog minder voor opneming in het hoofdwegennet in 
aanmerking komt, omdat Harderwijk nationaal gezien geen kern is met een 
relatief hoog verzorgingsniveau en doortrekking over de Veluwe niet ge-
wenst is. 

Onderschreven wordt dat zich in de relatie Noord-Holland-zuidelijke Us-
selmeerpolders-Oost-Nederland ontwikkelingen kunnen gaan voordoen 
(Almere en de Markerwaard), die het te zijner tijd noodzakelijk maken om de 
structuur van het hoofdwegennet in deze relatie nader te bezien. De Rege-
ring wenst echter op geen enkele wijze hierop vooruit te lopen, met name 
niet op de beslissing over de Markerwaard. 
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20.2.4. Wegen in Noord-Holland 

In de provincie Noord-Hol land zijn de volgende pr imaire kernen gelegen: 
Alkmaar, Amste rdam, Haarlem en Hi lversum. Daarnaast zijn de volgende 
gebieden, alsmede kernen met een speciale posit ie in het nationaal planolo-
gisch beleid te onderscheiden: 

- kop van Noord-Hol land (Den Helder) 
- Zaanstad 
- Hoorn (groeikern) 
- Haar lemmermeer (mogeli jke groeikern) 
- Huizen (groeikern). 

Door de sterke verstedel i jking in Noord-Hol land word t het hoofdwegennet 
aanzienlijk zwaarder belast dan in minder dicht bevolkte gebieden. Dit mani-
festeert zich momenteel door f requent voorkomende congestieverschi jnse-
len op het hoofdwegennet . Vooral in de Randstad zal, gelet op het voorge-
stane verkeers- en vervoerbeleid, een zekere terughoudendheid betracht 
dienen te worden in de aanleg van nieuwe hoofdwegen. Als gevolg hiervan 
zal enige congestie op het hoofdwegennet binnen stedelijke gebieden op 
sommige t i jden geaccepteerd moeten worden . De omvang van deze con-
gest ie zal echter, gelet op het belang van een goed funct ionerend hoofdwe-
gennet, beperkt dienen te zi jn. 

Gelet op het voorgaande is, uitgaande van de bestaande of in aanleg zijn-
de wegen, het hoofdwegennet als volgt opgebouwd. 

Om Amsterdam, als sterkst verstedeli jkt gebied (ca. 4270 inw./km2 ) , is een 
r ingweg in het hoofdwegennet opgenomen, de A 10. Deze weg dient ter ver-
binding van een aantal, grotendeels gereed zijnde hoofdverb ind ingen, wel -
ke op Amsterdam zijn gericht. Daarnaast zal de A 10 vooral een funct ie ver-
vul len als verdeelweg voor het verkeer van en naar Amsterdam, alsmede 
voor een deel van het interne verkeer van deze stad. 

Op de A 10 sluiten de volgende grotendeels bestaande wegen aan: 
- A 1, geeft een verb ind ing met Hi lversum en het noorden en oosten van 

Nederland, alsmede Noord-Dui ts land; 
- A 2, geeft verb ind ing via Utrecht met Zuid-Neder land, Duitsland en 

Oost-België; 
- A 4, geeft een verb ind ing met Haarlem (via A 9), Den Haag, Ri jnmond, 

Zuidwest-Neder land en Centraal" en West-België; 
- A 8, geeft via Zaanstad een verbinding met Alkmaar e.o. 

Aan dit hoofdwegennet is ten zuiden van het Noordzeekanaal de A 9/A 6 
toegevoegd. Deze weg, welke grotendeels gereed is, vervul t ten zuiden van 
Amsterdam enerzijds een funct ie als rondweg van het zuidelijk deel van de 
agglomerat ie Amsterdam en anderzijds als verb ind ing van Alkmaar en Haar-
lem met Hi lversum en Midden-, Oost- en Zuid-Neder land. 

In verband met de thans reeds optredende congestie op de A 9 bij de Vel-
sertunnel is de op korte afstand geprojecteerde Wijkertunnel (A 22) in het 
hoofdwegennet opgenomen. Het deel van de A 22 ten zuiden van de A 9 ver-
vult , tezamen meteen deel van de A 9 een funct ie als randweg van de U-mond 
en de Haarlemse agglomerat ie en geeft tevens een meer rechtstreekse ver-
binding van Alkmaar en Umond/Haar lem met de Haagse agglomerat ie Rijn-
mond , Zuidwest-Neder land en België. 

De A 7 geeft een verb inding van Friesland en de kop van Noord-Hol land 
met Amsterdam. Nabij Purmerend splitst deze hoofdverb ind ing zich in twee 
delen, nameli jk via de A 25 naar de Zaanstreek en het westeli jk deel van de 
Amsterdamse agglomerat ie en via de A 7 naar het oostelijk deel van de A m -
sterdamse agglomerat ie, het Gooi en Utrecht. Door deze spli tsing word t een 
gel i jkmatige verdel ing van het verkeer over het noordeli jke gedeelte van de 
A 10, inclusief de beide oeververb indingen, verkregen. 

Daar het niet uitgesloten is dat de bestaande en geprojecteerde oeverver-
bindingen over het Noordzeekanaal het verkeer op den duur niet meer zullen 
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kunnen verwerken, is tussen de Wijkertunnel (A22)en deCoentunnel (A 10) 
nog een nieuwe oeververbinding met aansluitende wegvakken in de 2de fa-
se opgenomen (A 26). 

In het gebied ten noorden van de Umond en Groot-Amsterdam zijn in het 
hoofdwegennet twee noord-zuid lopende wegen opgenomen, de A 7 en de 
A 9. Deze beide hoofdwegen worden door middel van oost-westverbindin-
gen met elkaar gekoppeld: de A 23 en de A 9 tussen Den Helderen Den Oe-
ver. Door deze oost-westverbindingen is uitwisseling van verkeer tussen de 
beide noord-zuid lopende verbindingen via het hoofdwegennet mogelijk. 
Bovendien heeft de A 23 een functie als verbinding van Alkmaar en Umond 
met het oostelijk deel van de kop van Noord-Holland en het noorden van Ne-
derland. 

In het beleidsvoornemen is met een bijzondere aanduiding de rechtstreek-
se verbinding van Amsterdam via Gouda met Rotterdam, de A 3 aangege-
ven. 

A3 
De Raad van de Waterstaat acht het niet onwaarschijnlijk dat als de ver-

keersdruk op de secundaire en tertiaire wegen in het «groene hart» te groot 
wordt het beter is een nieuwe autosnelweg (de A 3) aan te leggen. De Raad 
meent, evenals het Interprovinciaal Overlegorgaan, dat de aangegeven re-
servering voorfase 2 de indruk wekt dat over de noodzaak van de aanleg van 
de overige verbindingen in fase 2 meer zekerheid bestaat dan in werkelijk-
heid het geval is. Hij pleit ervoor de A 3 ook op de kaart als 2de fase-verbin-
ding aan te geven. Volgens het aanvullend advies acht de Raad van Advies 
voor de Ruimtelijke Ordening de bezwaren van de A 3 zo ernstig, dat e r -
mede gezien de beschikbare alternatieven - geen rekening meer mee ge-
houden behoeft te worden. 

In het bestuurlijk overleg, alsmede uit de inspraakreacties blijken er grote 
bezwaren te bestaan tegen het opnemen van de A 3 tussen Amsterdam en 
Gouda in het hoofdwegennet. Dit vooral op grond van de overweging dat 
deze weg het zogenaamde «groene hart» van Holland doorsnijdt. 

Dit deel van de A 3 is met een bijzondere omschrijving in het Beleidsvoor-
nemen opgenomen, omdat het niet verantwoord werd geacht de aanleg van 
deze weg voor de toekomst onmogelijk te maken. Hierbij is onder meer 
overwogen dat het niet uitgesloten is dat op de hoofdwegen om het «groene 
hart» » (A 2, A4 , A 12), ook als deze wegen verbreed zijn, capaciteitsknelpun-
ten kunnen ontstaan. Mede als gevolg hiervan kan een grote druk ontstaan 
op de secundaire en tertiaire verbindingen. Bovendien bestaat er geen ze-
kerheid dat de verbreding van de A 4 gerealiseerd kan worden. Het is name-
lijk niet uitgesloten dat deze verbreding plaatselijk grote bezwaren kan op-
roepen. In dit geval kan het gewenst zijn de bezwaren van de A 3 af te wegen 
tegen de bezwaren van de verbreding van de A 4. Zoals reeds in het Beleids-
voornemen is vermeld, is van groot belang de mate waarin de beperking 
van de groei van het autogebruik mede door de bevordering van het gebruik 
van bestaande en in aanleg zijnde spoorlijnen en het beleid met betrekking 
tot de ruimtelijke ontwikkelingen effect zullen hebben. Hoewel het beleid 
van de Regering derhalve erop is gericht de aanleg van de A 3 overbodig te 
maken, is voorshands het openhouden van de mogelijkheid van aanleg ge-
wenst. 

De Regering onderschrijft het bezwaar dat door de bijzondere aanduiding 
van de A 3 de indruk wordt gewekt dat de aanleg van de overige 2de fase 
verbindingen zekerder lijkt dan in werkelijkheid het geval is. In verband hier-
mee is de A 3 nu op de kaart als een 2de fase-verbinding aangegeven. Zoals 
uit het voorgaande blijkt, mag hier niet uit afgeleid worden dat de A 3 nu 
«harder» is geworden. 
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Rijksweg 5 
Volgens de Raad van Advies voor de Ruimtelijke Ordening kan rijksweg 5 

niet van bij een structuurschema passende schaal worden geacht en is even-
tuele opneming in het hoofdwegennet primair een beheersvraagstuk. 

In het bestuurlijk overleg is bezwaar gemaakt tegen het afvoeren van rijks-
weg 5 van het hoofdwegennet, gelet op onder meer het bovenregionale ka-
rakter van deze weg. 

Rijksweg 5 heeft voornamelijk een functie als rechtstreekse verbinding 
tussen Haarlem en Amsterdam, alsmede als de ontsluiting van het langslig-
gende gebied (Halfweg, stadswijk Slotermeer). Hierbij is rijksweg 5 gericht 
op het hart van Amsterdam en van Haarlem, waardoor deze weg weliswaar 
twee grote centra verbindt, maar nauwelijks een functie heeft voor het ten 
opzichte van deze beide centra doorgaande verkeer. Dit blijkt onder meer uit 
het feit dat rijksweg 5 alleen in zuidelijke richting is aangesloten op de A 10. 
Op grond van deze overwegingen is het hoofdwegennet op dit punt niet ge-
wijzigd. 

A23 
De Raad van de Waterstaat kan instemmen met de opneming van de A 23 

in het hoofdwegennet. Volgens het aanvullend advies van de Raad van Ad-
vies voor de Ruimtelijke Ordening zal een hoofdverbinding Alkmaar-Hoorn-
Enkhuizen-Lelystad niet onmogelijk gemaakt mogen worden. Volgens de 
Raad ware voorshands de grootste nadruk te leggen op het gebruik van be-
staande wegen. In het bestuurlijk overleg is erop aangedrongen in het 
hoofdwegennet in het verlengde van de A 23 een verbinding op te nemen 
van Hoorn via Enkhuizen naar Lelystad. Daarnaast is verzocht de A 23 tussen 
de A 9 en de A 7 in de 1ste fase in plaats van in de 2de fase op te nemen. Ook 
in de inspraak is hierop aangedrongen. 

Vooralsnog verbindt de weg Alkmaar-Lelystad geen primaire centra zoals 
in par. 20.1.1 is aangegeven. In verband hiermee is deze weg Hoorn-Enk-
huizen-Lelystad niet in het Structuurschema opgenomen. Het belang van 
deze verbinding zal aanzienlijk toenemen bij inpoldering van de Marker-
waard en vooral als hierin de tweede nationale luchthaven gevestigd wordt. 
Aangezien over de beide projecten de pkb-procecure gaande is, c.q. zal 
plaatsvinden, is in het Structuurschema op geen enkele wijze met deze pro-
jecten rekening gehouden. Dit om te vermijden dat de indruk ontstaat dat op 
deze beslissingen vooruitgelopen wordt. Nadat een beslissing over de 
Markerwaard isgenomen,zal bij het volgende Structuurschema bezien wor-
den of opnemen van een verbinding zoals voorgesteld gewenst is. Hierbij zal 
ook de structuur van het hoofdwegennet in de kop van Noord-Holland, de 
eventuele Markerwaard en de zuidelijke IJsselmeerpolders bezien dienen te 
worden. 

Gelet op de te verwachten verkeersintensiteiten is de A 23 tussen Alkmaar 
en Hoorn eerst in de 2de fase als enkelbaans autoweg opgenomen. Hierbij 
heeft mede een rol gespeeld de onzekerheid over de eventuele doortrekking 
van de A 23 in oostelijke richting. Nadat over deze doortrekking meer zeker-
heid is verkregen, zal de prioriteit van de A 23 opnieuw bezien worden. Op-
gemerkt wordt dat als besloten wordt de A 23 niet in oostelijke richting te 
verlengen nagegaan zal moeten worden of de A 23 gericht dient te worden 
op Hoorn of meer in noordelijke richting moet worden omgebogen in de 
richting van de Afsluitdijk (Noord-Nederland). 

A6 
Volgens de Raad van de Waterstaat is het niet uitgesloten, dat de nood-

zaak van de A 6 tussen de A 1 en A 2 komt vast te staan in verband met het 
ontbreken van aanvaardbare alternatieven in de relatie Amsterdam-Almere-
Lelystad/Em meioord. In het aan vullend advies van de Raad van Advies voor 
de Ruimtelijke Ordening komt deze Raad tot de voorlopige conclusie dat voor 
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de verbinding tussen de A 1 en A 2 zolang mogelijk gebruik gemaakt moet 
worden van de Gaasperdammerweg. 

In het bestuurlijk overleg is er door de gemeente Amsterdam op gewezen 
dat dit deel van de A 6 pas aangelegd kan worden als de noodzaak absoluut 
is aangetoond. Dit in verband met de landschappelijke waarden in het des-
betreffende gebied. 

In de inspraakreacties is er om dezelfde reden op aangedrongen van de 
aanleg van dit deel via de A 6 af te zien. Hierbij is er onder meer op gewezen 
dat het verkeer zich via de in aanleg zijnde Gaasperdammerweg zal kunnen 
afwikkelen. In een enkele reactie is daarentegen de opneming van dit deel 
van de A 6 ondersteund. 

Als zuidelijke randweg van de agglomeratie Amsterdam is in het Struc-
tuurschema ten westen van de A 2 de A 9 opgenomen. Ten einde optimaal te 
kunnen functioneren is in het verlengde van de A 9 een verbinding tussen de 
A 2 en de A 1 gewenst. Deze kortsluiting tussen de A 1 en A 2 kan ook een 
functie vervullen voor de verbinding van de groeikern Almere met het ooste-
lijk deel van Groot-Amsterdam. Op grond van deze functies was in het Be-
leidsvoornemen in het hoofdwegennet de A 6 tussen de A 1 en de A 2 opge-
nomen, dit ondanks de aan deze weg verbonden landschappelijke bezwa-
ren. In de inspraakreacties is erop gewezen dat deze verbindingsfunctie ook 
vervuld kan worden door de in aanleg zijnde Gaasperdammerweg. Ook in 
een - in het kader van de behandeling in de Tweede Kamer van het tracé van 
de Flevolijn ingediende - motie van de leden der Tweede Kamer de heren 
Van Thijn en De Beer wordt op deze mogelijkheid gewezen. 

Hoewel oorspronkelijk ontworpen als stedelijke verbindingsweg, zal de 
Gaasperdammerweg inderdaad de functie van de A 6 kunnen vervullen. Op 
basis van de prognoses wordt echter verwacht dat op de route van de aan-
sluiting van de A 6 op de A 1 via de Gaasperdammerweg naar de A 9 op den 
duur capaciteitsknelpunten zullen kunnen gaan optreden. Of en wanneer de-
ze knelpunten zullen gaan optreden is onder meer afhankelijk van het groei-
tempo van Almere en Lelystad en de mate waarin de beperking van de groei 
van het autogebruik mede door realisering van gedeelten van de Flevolijn 
effect zal hebben. Hierover bestaat nog onvoldoende zekerheid. Bovendien 
is door de ligging van de Gaasperdammerweg in de stedelijke bebouwing 
aan verbreding van deze weg een aantal bezwaren verbonden. Hoewel het 
beleid van de Regering erop is gericht door beperking van de groei van het 
autogebruik van aanleg van dit wegvak af te zien, is, gelet op het voorgaan-
de, voorshands het openhouden van de mogelijkheid van aanleg gewenst. 
Dit deel van de A 6 is dan ook in de 2de fase opgenomen. Integrale studies 
zullen te zijner tijd moeten uitwijzen of de A 6 al dan niet moet worden aan-
gelegd. 

A7 ,A10 ,A26 
Naar het oordeel van de Raad van de Waterstaat zal, als de A 10 in het 

hoofdwegennet is opgenomen, ook de A 7 tussen Purmerend en Amster-
dam in het hoofdwegennet moeten worden opgenomen. 

Volgens de Raad van Advies voor de Ruimtelijke Ordening zal de A 7 tus-
sen Amsterdam en Purmerend zo mogelijk onnodig gemaakt moeten wor-
den door een geschikte uitvoeringswijze van de A 10 ten noorden en oosten 
van Amsterdam. Volgens de Raad zal de wenselijkheid van de A 26 in een 
geïntegreerde verkeers- en vervoerstudie voor het Noordzeekanaalgebied 
moeten worden bezien. 

In het bestuurlijk overleg is nog de suggestie gedaan om in plaats van de 
A 7 door Waterland, de A 25 naar de A 26 door te trekken, alsmede de A 26 in 
de 1 e fase van het hoofdwegennet op te nemen. 

Onder meer in verband met de doorsnijding van Waterland zijn tegen de 
opname van de A 7 in het hoofdwegennet een groot aantal bezwaren ge-
maakt. Een enkele reactie pleit daarentegen voor een snelle aanleg van dit 
wegvak. De opname van de volledige A 10 in het hoofdwegennet heeft 
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slechts tot een gering aantal reacties geleid. In het algemeen wordt gepleit 
voor een snelle aanpak. Een enkele reactie spreekt echter haar twijfel uit over 
de noodzaak van het noordoostelijk deel. In de inspraakreacties over de A 26 
wordt enerzijds aangedrongen op een spoedige beslissing over deze weg. 
Door anderen wordt twijfel uitgesproken over de noodzaak van deze oever-
verbinding gezien onder meer de parallel lopende in aanleg zijnde Hem-
spoortunnel. 

Bij de bestaande hoofdwegenstructuur is aan de noordzijde alleen de 
westkant van de A 10 aan het overige hoofdwegennet aangehaakt (de A 8). 
Hierdoor en als gevolg van de ligging van de woon- en werkconcentraties 
ontstaat er een zeer zware verkeersdruk op de westzijde van de ringweg 
(Coentunnel). Om deze verkeersdruk te beperken zijn - uitgaande van een 
voltooiing van de A 10 - een tweetal structuren denkbaar: 

- vergroting van de capaciteit aan de westzijde van Amsterdam (A 26); 
- gedeeltelijke afleiding van het verkeer naar de oostzijde van Amster-

dam. 
De vergroting van de capaciteit aan de westzijde van Amsterdam heeft als 

nadeel dat de verkeersdruk op de invalswegen in het westelijk deel van Am-
sterdam nog vergroot wordt. 

Het verkeer kan gedeeltelijk afgeleid worden naar de oostzijde van Am-
sterdam door ook de ringweg aan de oostzijde aan het hoofdwegennet aan 
te haken. Deze oplossing heeft als voordeel dat het autoverkeer primair ge-
leid wordt naar de twee randen van Amsterdam. Hierdoor wordt een betere 
verdeling van het verkeer over de ringweg, alsmede over de stedelijke in-
valswegen verkregen. Bovendien ontstaat bij deze structuur een betere rela-
tie van de groeikern Purmerend en het oostelijk deel van de kop van 
Noord-Holland met Midden- en Oost-Nederland. 

Gelet op het voorgaande is de A 7 tussen Amsterdam en Purmerend in het 
hoofdwegennet opgenomen; dit ondanks de landschappelijke en natuurwe-
tenschappelijke bezwaren verbonden aan de doorsnijding van Waterland. 
Bij de studie naar het tracé zal aan deze aspecten veel aandacht besteed wor-
den. Hierbij wordt ervan uitgegaan dat het knooppunt van de A 7 op de A 10 
een zodanige vorm krijgt dat het verkeer primair in oostelijke richting wordt 
geleid en dat de bereikbaarheid van de Utunnel vanaf de A 7 bemoeilijkt 
wordt. Dit komt overeen met de huidige plannen voor dit knooppunt. De vol-
tooiing van de A 10 als ringweg, ook aan de oostzijde, is urgent, ten einde 
het stedelijk wegennet aan de oostzijde te ontlasten. Dit zal vooral een gun-
stige invloed op het leefmilieu hebben. Daarnaast zal het door de ringweg 
beter mogelijk worden verkeersluwe gebieden in Amsterdam te creëren. 

Uitgaande van de voltooiing van de A 7 en de A 10 is de A 26 in de 2de fase 
opgenomen. Hoewel de behoefte aan deze verbinding mogelijk eerder zal 
optreden, meent de Regering dat een spoedige realisering van de A 26 niet 
past in het voorgestane verkeers- en vervoerbeleid. Met de mogelijkheid van 
aanleg van de A 26 op het tracé van de Nauernasche tunnel behoeft planolo-
gisch geen rekening meer gehouden te worden. 

A8 
Volgens de Raad van de Waterstaat lijkt voltooiing van de A 8 ter ontlas-

ting van de bestaande wegen noodzakelijk. In zijn aanvullend advies komt de 
Raad van Advies voor de Ruimtelijke Ordening tot de conclusie dat de vol-
tooiing van de A 8 zal moeten afhangen van een nadere afweging van ener-
zijds de kwaliteit van het woonmilieu langs de bestaande verbindingen en 
anderzijds van de doorsnijding van Assendelft en omstreken. Volgens de 
Raad moet hierbij ook overwogen worden dat de functie primair in de stads-
gewestelijke sfeer ligt. 

In de inspraakreacties wordt in verband met de landschappelijke bezwa-
ren, de doortrekking naar de A 9 afgewezen. Door anderen wordt de aanleg 
van dit wegvak ondersteund. 

De A 8 vormt een belangrijke schakel tussen Alkmaar e.o. en de Umond 
met Zaanstad, Groot-Amsterdam en (Noord-)Oost-Nederland. 
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Bovendien functioneert de A 8, tezamen met het noordelijk deel van de 
A 10, als kortsluiting tussen de oeververbindingen onder het Noordzeeka-
naal. Hierdoor kan het verkeer zich zodanig over de oeververbindingen ver-
delen, dat optimaal gebruik gemaakt kan worden van deze oeververbindin-
gen. Het tracé van deze weg is reeds vastgesteld. 

A22 
De Raad van de Waterstaat adviseert in de verder gaande planning te be-

zien of de A 22 (in het Beleidsvoornemen opgenomen als A 21) die prioriteit 
verdient die deze in het schema heeft verkregen en zo ja, of dan niet kan wor-
den volstaan met een enkele baan. 

Volgens de Raad van Advies voor de Ruimtelijke Ordening zal de wense-
lijkheid van de A 22 ten zuiden van de A 9 in het kader van een geïntegreerde 
verkeers- en vervoerstudie voor het Noordzeekanaalgebied moeten worden 
bezien; de A 22 lijkt volgens de Raad voorshands een minder aantrekkelijk 
alternatief. 

In de inspraakreacties zijn bezwaren geuit tegen de aanleg van de A 22. Dit 
onder meer in verband met de schade die deze weg zal toebrengen aan het 
landschap en de agrarische structuur. Door anderen is juist gepleit voor een 
snelle aanleg in verband met de ontlastende werking van de A 22 op de A 4. 

Zoals hiervoor reeds is aangegeven geeft de A 22 een rechtstreekse ver-
binding van Alkmaar e.o. en de Umond (Haarlem) met de Haagse agglome-
ratie, Rijnmond, Zuidwest-Nederland en België. Bovendien zal de A 22, teza-
men met een deel van de A 9 functioneren als randweg van het sterk verste-
delijkte gebied Umond/Haarlem. Door de opname van de A22 in de 1e fase 
is het bij de ontwikkeling van de in de Nota over de ruimtelijke ontwikkeling 
in Noord-Holland aangegeven bouwlokatie in de Haarlemmermeer 
(NORON-lokatie) mogelijk de A 22 hierin te integreren. Zoals in het Beleids-
voornemen reeds is aangegeven, heeft de A 22 bovendien nog een functie 
ter ontlasting van de min of meer parallel lopende A 9 en A 4. Gevreesd 
moet namelijk worden dat op deze laatste wegen ernstige congestie zal gaan 
optreden. Bovendien zal de A 22 de bestaande weg Haarlem-Leiden (de zgn. 
Bollenroute) door de kommen van Heemstede, Hillegom, Lisse en Sassen-
heim ontlasten. Dit zal een gunstige invloed hebben op het leefmilieu ter 
plaatse. Gelet op het belang van de A 22 voor de structuur van de NORON-
lokatie en de binnenkort te verwachten problemen op de A 9/A 4 is het Be-
leidsvoornemen op dit punt niet gewijzigd. Uiteraard zal bij de nadere tra-
céstudie nagegaan worden op welke wijze de aan de A 22 verbonden bezwa-
ren beperkt kunnen worden. 

Rijksweg 80 
De Raad van Advies voor de Ruimtelijke Ordening is van mening dat het 

tracé van een eventuele nieuwe verbinding tussen de A 4 en de A 2 ten zui-
den van Schiphol zoveel mogelijk moet samenvallen met de bestaande we-
gen en derhalve de opname in het hoofdwegennet een beheerspolitiek pro-
bleem wordt. 

In het bestuurlijk overleg is naar voren gebracht dat het schrappen van 
rijksweg 80 gevolgen zal hebben voor de bestaande provinciale weg Haar-
lem-Vinkeveen, de S 21. Zo zal door het laten vervallen van rijksweg 80 een 
randweg om Uithoorn noodzakelijk zijn. In de inspraak zijn verder geen be-
zwaren tegen het laten vervallen van rijksweg 80 ingediend. 

Rijksweg 80 was in het Rijkswegenplan 1968 opgenomen, vanuit de wens 
de totstandkoming te bevorderen van een nieuwe hoofdverbinding tussen 
Haarlem (rijksweg 16; A 21) en Hilversum (rijksweg 27; A27). Na de vaststel-
ling van het Rijkswegenplan is het gedeelte van deze verbinding nabij Hilver-
sum niet opgenomen in het streekplan, omdat sterk getwijfeld werd aan de 
noodzaak van dit deel van de hoofdverbinding. Dit zou betekenen dat alleen 
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het gedeelte van rijksweg 80 tussen de A 22 en de A 2 in het hoofdwegennet 
opgenomen zou dienen te worden. Dit gedeelte geeft alleen een verbinding 
van de Umond/Haarlem met Utrecht. Deze functie kan ook vervuld worden 
door de bestaande A 9. De bestaande S 21 heeft dan ook een overwegend re-
gionale functie. Gelet op het voorgaande is rijksweg 80 niet in het hoofdwe-
gennet opgenomen, zodat geen nieuwe doorsnijding van het gebied zal 
plaatsvinden. De verbetering van de bestaande provinciale weg, de S 21, is 
reeds door het provinciaal bestuur ter hand genomen. De verdere verbete-
ring van deze secundaire weg ligt in de rede en zal in beginsel uit de uitkerin-
gen krachtens de Wet Uitkeringen Wegen dienen te worden gefinancierd. 

20.2.5. Wegen in Zuid-Holland, Zeeland en West-Noord-Brabant 

In Zuid-Holland, Zeeland en West-Noord-Brabant zijn de volgende primai-
re kernen gelegen: Dordrecht, 's-Gravenhage, Leiden, Rotterdam en Middel-
burg. Daarnaast is in de Verstedelijkingsnota aangegeven dat Roosendaal of 
Bergen op Zoom als groeistad aangewezen zal worden, op grond waarvan 
één van deze beide plaatsen ook als primaire kern beschouwd wordt. Voorts 
zijn de volgende gebieden, alsmede kernen met een speciale positie, in het 
nationale planologische beleid te onderscheiden, welke zoveel mogelijk aan-
gesloten dienen te worden op het hoofdwegennet: 

- Westland (Delft); 
- Oost-Zuid-Holland (Gouda); 
- Zuidoost-Zuid-Holland (Gorinchem); 
- Zuid-Beveland (Goes); 
- Zeeuwsch-Vlaanderen (Terneuzen); 
- Gouda (centrale kern in centrale open ruimte); 
- Alphen a/d Rijn (idem); 
- Woerden (idem); 
- Gorinchem (idem); 
- Zierikzee (idem); 
- Hellevoetsluis (groeikern); 
- Capelle a/d IJssel (groeikern); 
- Zoetermeer (groeikern); 
- Spijkenisse (groeikern); 
- Leidschendam (mogelijke groeikern). 

Evenals in Noord-Holland zijn in Zuid-Holland een aantal sterk verstede-
lijkte gebieden gelegen. Door deze sterke verstedelijking wordt het bestaan-
de hoofdwegennet zwaar belast, hetgeen zich manifesteert door frequent 
voorkomende congestieverschijnselen op het hoofdwegennet. Anderzijds 
zal juist in deze verstedelijkte gebieden, gelet op het voorgestane verkeers-
en vervoerbeleid, een zekere terughoudendheid betracht worden in de aan-
leg van nieuwe hoofdwegen. Enige congestie op het hoofdwegennet binnen 
stedelijke gebieden zal op sommige tijden geaccepteerd moeten worden. De 
omvang van deze congestie zal echter gelet op het belang van een goed 
functionerend hoofdwegennet, beperkt dienen te zijn. 

Momenteel is alleen via de A4, de A 13, de A 20 en de A 16 een min of 
meer doorgaande noord-zuid-verbinding aanwezig van Noord-Holland (Am-
sterdam, Haarlem) via Leiden en de Haagse agglomeratie naar Rijnmond, 
Dordrecht en Noord-Brabant en België (Antwerpen). 

Ten noorden van Den Haag is in het hoofdwegennet naast de A 4 de meer 
westelijk gelegen A 44, welke nabij Burgerveen op de A 4 aansluit opgeno-
men. Deze geeft een verbinding van het noordelijk deel van de Haagse ag-
glomeratie met Leiden en Noord-Holland. 

De A 3, welke met een speciale vermelding in het Beleidsvoornemen is op-
genomen, geeft een rechtstreekse verbinding tussen Rijnmond en Amster-
dam (via Gouda). 
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Tussen de Haagse en Rotterdamse agglomeratie zijn drie min of meer in 
zuidelijke richting lopende hoofdverbindingen in het hoofdwegennet opge-
nomen. Dit zijn de A 13, als enige bestaande verbinding tussen de Haagse en 
Rotterdamse agglomeratie, de A 4 en de A 16. Gelet op de te verwachten in-
tensiteiten is uitbreiding van de wegcapaciteit tussen Den Haag en Rotter-
dam noodzakelijk. Daartoe zijn in het Beleidsvoornemen de A 4 en de A 16 
opgenomen. 

De A13 kan gezien worden als een hart-op-hartverbinding, de A 4 en de A 
16 hebben een randligging zowel ten opzichte van Rotterdam als Den Haag. 
Hierbij is de A 16 in noordwestelijke richting tot de A 44 doorgetrokken als 
randweg van de Haagse agglomeratie. Daarnaast is de A 54 als verbinding 
van de A 4 nabij Den Haag met het westelijk deel van Rijnmond (Hoek van 
Holland) in het hoofdwegennet opgenomen. Ten zuiden van Rotterdam is 
naast de bestaande A 16 de A 4 in het hoofdwegennet opgenomen. De A 4 
geeft een tweede verbinding van Rotterdam via Bergen op Zoom (mogelijk 
als groeistad aan te wijzen) met Antwerpen. Daarnaast heeft de A 4 onder 
meer een functie ter ontlasting van het wegennet in het middengebied van 
Zeeland. In Zeeland is deze min of meer noord-zuid lopende hoofdwegen-
structuur aangevuld met de als enkelbaans autoweg uit te voeren A 57, wel-
ke over de koppen van de eilanden een verbinding geeft van Rijnmond met 
Middelburg. 

Min of meer loodrecht op de in het voorgaande aangegeven noord-zuid-
structuur is in het onderhavige gebied een aantal oost-west-verbindingen 
aanwezig of geprojecteerd. Ten noorden van de grote rivieren is de bestaan-
de A 12 de centrale verbinding. De A 12 geeft een verbinding van Den Haag 
via Gouda met Utrecht en met Noord- en Oost-Nederland, alsmede met 
Duitsland. Bij Bodegraven takt hier de geprojecteerde A 11 vanaf. De A 11 
geeft een verbinding van Leiden via Alphen aan den Rijn met Utrechten ver-
der. Hierbij heeft de A 11 zowel ter hoogte van Alphen als van Leiden tevens 
een functie als randweg van deze steden. Bij Gouda sluit de A 20 naar Rotter-
dam op de A 12 aan. De A 20 vormt ten noorden van Rotterdam tevens de 
noordelijke tangent van de Ruit rond Rotterdam. 

Tussen de grote rivieren is de oost-west lopende grotendeels bestaande 
A15 in het net opgenomen. De A 15 geeft een verbinding van het zuidelijk deel 
van Rijnmond via de Drechtsteden en Gorinchem naar het oosten (en zuiden) 
van Nederland alsmede naar Duitsland. Tevens is de A 15 de zuidelijke rand-
weg van Rotterdam. 

Ten zuiden van de grote rivieren zijn twee oost-west lopende hoofdwegen 
in het net opgenomen, de A 59 en de A 58. De A 59 geeft een verbinding van-
af het noordelijk deel van Zeeland (Zierikzee) door het noorden van 
Noord-Brabant ('s-Hertogenbosch) naar Oost-Nederland en Duitsland. De 
grotendeels bestaande A 58 geeft ten slotte een verbinding van België via 
Middelburg door het zuiden van Noord-Brabant (Breda, Tilburg) naar Eind-
hoven, Limburg en Duitsland. 

Het in het voorgaande beschreven hoofdwegennet is nabij Rotterdam uit-
gebreid met een aantal wegen. Deze wegen zijn opgenomen omdat de be-
staande verbindingen naar verwachting het verkeer op den duur niet meer 
zullen kunnen verwerken. In het Beleidsvoornemen is aangegeven dat naar 
verwachting de capaciteit van de bestaande oeververbindingen in het 
hoofdwegennet niet meer voldoende zal zijn. Voor de ontlasting van de Be-
neluxtunnel in de A 4 bestaat de keuze uit een 2e Beneluxtunnel of een nieu-
we tunnel in de A 24 meer naar het westen (Blankenburgtunnel). Ten behoe-
ve van de vergroting van de capaciteit aan de oostkant (Van Brienenoord-
brug in de A 16) zijn er eveneens twee mogelijkheden, te weten vergroting 
van de capaciteit in de Van Brienenoordcorridor zelf met aansluitende weg-
vakken (Alexandertunnel of verbreding van de bestaande brug) of de aanleg 
van de A3 tussen de A 20 en de A 15 gecombineerd met de A38 (Ten Donck-
tunnel). 
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In het Beleidsvoornemen is aangegeven dat gedetailleerde studies nodig 
zullen zijn vooraleer de beslissing over de vergroting van de capaciteit ten 
oosten en ten westen van Rotterdam genomen kan worden. In verband nier-
mee is voorshands reservering van ruimte voor alle genoemde mogelijkhe-
den van belang. 

In het hoofdwegennet is ook rekening gehouden met een dreigende over-
belasting van de noord-tangent van de Ruit door de A 24 in het net op te ne-
men. Mogelijk zal ook het gedeelte A29-A16 van de zuidelijke randweg (A15) 
op den duur overbelast worden. In verband hiermee was in het Beleidsvoor-
nemen in de 2e fase de parallel lopende A 39 opgenomen. Deze verbinding is 
thans vervallen. 

De bestaande A 29 is momenteel de enige verbinding vanuit Rotterdam 
naar Zeeland. Onder meer gelet op de te verwachten intensiteiten op de A 29 
is parallel aan de A 29 de doortrekking van de A 4 in het hoofdwegennet op-
genomen. 

De rondweg Dordrecht (A 3) is in de 2e fase opgenomen, omdat uit 
prognoses blijkt dat op den duur capaciteitsproblemen kunnen ontstaan op 
deA 16 bij Dordrecht. 

In het Beleidsvoornemen is de A 60 als hoofdverbinding opgenomen, ten 
einde in het oosten van Zeeland en Zeeuwsch-Vlaanderen een aansluiting te 
krijgen op het Belgische hoofdwegennet. 

De A 61 is in het hoofdwegennet opgenomen, ten einde een onderlinge 
uitwisseling mogelijk te maken tussen de beide oeververbindingen over de 
Westerschelde. 

Zolang de A 4 tussen de A 58 en de A 59 niet gereed is functioneert de be-
staande A 17 als hoofdverbinding van het westelijk deel van Noord-Brabant 
met Zuid-Holland. 

A4 
In 1976 is door de Tweede Kamer een motie aangenomen, die tot strek-

king had de werkzaamheden aan de A 4 (rijksweg 19) tussen Schiedam en 
Rijswijk stop te zetten en te zoeken naar oplossingen voor de te verwachten 
verkeersontwikkelingen, waarbij Midden-Delfland zo min mogelijk wordt ge-
schaad, alsmede de Kamer hieromtrent nader te berichten. Naar aanleiding 
van het aannemen van deze motie heeft de ambtsvoorganger van de eerste 
ondergetekende toegezegd dat de in het Structuurschema Verkeer en Ver-
voer verrichte studies zo nodig nader toegespitst zullen worden en dat geen 
werkzaamheden aan dit wegvak uitgevoerd zullen worden. 

De Raad van de Waterstaat acht het gewenst zolang de discussie over de 
noodzaak van elk der geplande wegen in de relatie Rotterdam-Den Haag volop 
gaande is, zowel de A 4 als de A 16 in het hoofdwegennet te handhaven. In 
het aanvullend advies komt de Raad van Advies voor de Ruimtelijke Orde-
ning tot de voorlopige conclusie dat de A 4 en/of A 16 tussen het Hoefijzer 
van Den Haag en de Ruit om Rotterdam gewenst kunnen zijn. Dewenselijk-
heid zal echter volgens de Raad bezien moeten worden in het kader van een 
geïntegreerde verkeers- en vervoerstudie voor het westelijk deel van de 
Randstad en westelijk Noord-Brabant. 

In het bestuurlijk overleg is naar voren gekomen dat de provincie Zuid-
Holland bezwaren heeft tegen de A 4 door Midden-Delfland. De provincie 
geeft de voorkeur aan aanleg van de A 16 tussen de A 4 en A 20. Volgens het 
Openbaar Lichaam Rijnmond zal de A 4 de nodige verkeersruimte geven in 
de corridor Rotterdam-Den Haag. Wel zijn de landschappelijke inpassing, 
het behoud van het natuurlijk leefmilieu en het tegengaan van geluidhinder 
voor Rijnmond absolute voorwaarden voor de aanslag van dit deel van de A4. 
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In het bestuurl i jk overleg heeft de gemeente Rotterdam erop gewezen dat 
het zinvol is de afbouw van het deel Schiedam-Ri jswi jk van de A 4 open te 
houden. Een nadere afweging van de voor- en nadelen van het deel 
A 15-A 29 van de A 4 z a l dan duidel i jk moeten maken of aanleg gewenst is. 
Volgens de gemeente zou de A 16 een funct ie kunnen hebben ter ont last ing 
van de wegen in Hil legersberg. Gezien de nabije parallel lopende A 13 en 
eventueel A 4 betwi j fel t de gemeente de noodzaak van aanleg van de A 16 
als autosnelweg. 

Er is een groot aantal inspraakreacties over de onderhavige gedeelten 
van de A 4 en de A 16. In deze inspraakreacties word t ofwel bezwaar ge-
maakt tegen de aanleg van één of allebei de wegen, of juist gepleit voor de 
aanleg van één of beide wegen. In een beperkt aantal reacties word t voorge-
steld te volstaan met de verbreding van de A 13. 

Overeenkomst ig de toezegging zijn de reeds in het verleden verrichte stu-
dies nog nader toegespitst. In bij lage 1 «Overwegingen inzake aanleg A 4 tus-
sen de Haagse en Rotterdamse agglomerat ie» zijn de resultaten hiervan 
weergegeven. In deze bij lage word t nader ingegaan op de verschi l lende 
naar voren gebrachte varianten voor vergrot ing van de wegcapacitei t tussen 
de Haagse en Rotterdamse agglomerat ie en worden deze varianten op een 
aantal aspecten met elkaar vergeleken. Daarnaast is als bij lage 2 bi jgevoegd 
een naar aanleiding van vragen van de leden der Tweede Kamer de heren 
Voor tman, Van der Doef, Beekmans, Drees, Beinema en Van Kuijen op-
gestelde noti t ie. In deze notit ie word t een historisch overzicht gegeven rond 
r i jksweg 19 (A4). 

Op grond van beide bij lagen is de Regering tot de conclusie gekomen dat 
duidel i jk de voorkeur gegeven moet worden aan vol tooi ing van de A 4. Zij 
heeft hierbij overwogen dat, gelet op de overbelast ing van de A 13, op korte 
termi jn ui tbreiding van de wegcapaciteit tussen de Haagse en Rotterdamse 
agglomerat ie noodzakelijk is. Daar alleen de A 4 tussen het Hoef ijzer van 
Den Haag en de Ruit van Rotterdam vol ledig opgenomen is in vigerende be-
s temmingsplannen kan alleen de A 4 rond 1985 gereedkomen. De andere 
onderzochte varianten zul len, als gevolg van de noodzakelijke procedures, 
niet voor 1990 en waarschi jnl i jk pas rond 1995 gerealiseerd kunnen zi jn. Bo-
vendien is reeds ca. f 50 mi l joen geïnvesteerd in de aanleg van het grondl i -
chaam tussen Schiedam en Delft. Mede hierdoor is het kostenverschil tus-
sen de vo l too i ing van de A 4 en de overige varianten aanzienlijk (f 100 a f 150 
mi l joen of f 200 a f 300 mi l joen, afhankeli jk van de beschouwde variant). De 
A 4 is ook uit verkeerskundig en agrarisch oogpunt duideli jk gunst iger dan 
de andere mogel i jkheden. Bij haar standpuntbepal ing heeft de Regering te-
vens overwogen dat het grondl ichaam van de A 4 tussen Delft en Schiedam 
nagenoeg gereed is, zodat hier de geo-morfologische aantasting reeds heeft 
plaatsgevonden. Daarnaast zijn ook de gevolgen voor natuur en landschap 
van de herinr icht ing van Midden-Del f land, zoals mogel i jk gemaakt door de 
Reconstructiewet Midden-Del f land, in de beschouwing betrokken. Hoewel 
de reconstruct iecommissie nog geen inricht ingsplan heeft opgesteld en 
daardoor moeil i jk de gevolgen te beoordelen zijn, mag wel verwacht wor-
den dat de in te richten gebieden voor intensieve recreatie plaatselijk een on-
gunst ig effect op de natuur en landschappeli jke waarde van het gebied zul-
len hebben. Anderzi jds ontstaat er door de Reconstructiewet juist de moge-
li jkheid de A 4 opt imaal in het gebied in te passen. De eerste ondergeteken-
de zal dan ook alle medewerking verlenen aan de landschappeli jke inpas-
sing van de A 4. Hierbij kan door de weg zo laag mogel i jk aan te leggen de 
invloed op het omr ingende landschap beperkt worden. 

In het Beleidsvoornemen is ten aanzien van de A 16 tussen de A 4 en de 
A 20 gesteld dat deze weg in de eerste fase voorzien is in samenhang met de 
u i tbouw van Zoetermeer, Nootdorp en Pijnacker als omschreven in de Ver-
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stedelijkingsnota. Gelet op deze relatie en het resultaat van de behandeling 
van de Verstedelijkingsnota in de Tweede Kamer is thans de A 16 tussen de 
A12 en de A 24 volledig in de 2e fase opgenomen. Van het gedeelte A4-A 12 
is één rijbaan in de 1e fase opgenomen en de tweede rijbaan in de 2e fase. 
Door opname van één rijbaan van de A 16 tussen de A4en A 12 wordteen 
tweede verbinding tussen Zoetermeer en Den Haag mogelijk, welke tevens 
een functie kan krijgen in de aanhaking van Zoetermeer en Leidschendanv 
Oost op het randwegenstelsel van de agglomeratie Den Haag (A4-A16). 

A3 ,A34,A38,A39 
De Raad van de Waterstaat acht reservering van de A 38 ter mogelijke 

noodzakelijke ontlasting van de Van Brienenoordbrug redelijk. Volgens de 
Raad van Advies voor de Ruimtelijke Ordening zal de eventuele wenselijk-
heid van de A 3 ten oosten van Rotterdam, de A 24 tussen de A 4 en de A 16 
en de A 38 bezien dienen te worden in het kader van een geïntegreerde ver-
keers- en vervoerstudie voor het westelijk deel van de Randstad en weste-
lijk Noord-Brabant. De Raad geeft vooralsnog de voorkeur aan een eventu-
ele verbreding van de Beneiuxtunnel boven de parallel lopende A 24 met de 
Blankenburgtunnel. Naar de mening van de Raad behoeft geen rekening 
meer gehouden te worden met de A 24 ten oosten van de A 16. De realise-
ring van de A 39 zal volgens de Raad zolang mogelijk moeten worden uitge-
steld. 

Door de provincie is in het bestuurlijk overleg grote twijfel uitgesproken 
over de noodzaak van de A 24 tussen de A4en A 16, omdat volstaan kan 
worden met de A 20. Tevens is gebleken dat de provincie een voorkeur heeft 
voor een vergroting van de capaciteit van de Van Brienenoordcorridor door 
verbreding van de bestaande brug. De aanleg van de parallel lopende A 3 en 
A 38 wordt door haar afgewezen. 

Ook Rijnmond verwerpt de aanleg van de A 3, de A 21 en de A 39. 
De gemeente Rotterdam heeft in het bestuurlijk overleg voorgesteld de re-

servering van de Blankenburgtunnel op te heffen ten gunste van detweede 
Beneluxtunnel. Tevens is de gemeente tegen het reserveren voor een ver-
breding van zowel de Van Brienenoordbrug als de vlak ten oosten van de 
brug geprojecteerde Alexandertunnel. De gemeente heeft een lichte voor-
keur voor de Alexandertun nel. Zij heeft bezwaar tegen reservering van de 
A24. 

In de inspraakreacties wordt de eventuele aanleg van de A 24 algemeen 
verworpen. 

In het Beleidsvoornemen is aangegeven dat verwacht moet worden dat de 
bestaande Ruit rond Rotterdam het verkeer niet meer zal kunnen verwerken, 
zodat een vergroting van de capaciteit gewenst is. 

Afhankelijk van het verwachte tijdstip van vol lopen zijn de parallel lopende 
gedeelten van de A 3, A 24, A 38 en A 39 in de 1e of 2e fase opgenomen. 

Nader bestudeerd zal moeten worden, welke mogelijkheden er zijn om de 
capaciteit van de A 16 nabij Rotterdam te vergroten. In deze studie zal, zoals 
reeds is vermeld, als uitgangspunt gelden dat in de Randstad terughoudend-
heid betracht dient te worden in de aanleg van nieuwe wegen zonder dat dit 
mag leiden tot te omvangrijke congesties op het hoofdwegennet in stedelij-
ke gebieden. In de studie en het overleg zal als uitgangspunt worden geko-
zen dat verbreding van de bestaande A 16 in het algemeen de voorkeur heeft 
boven de aanleg van nieuwe verbindingen (A 3 en A 38). Daar momenteel 
echter niet bekend is of deze verbreding verkeerstechnisch en planologisch 
mogelijk en uit een oogpunt van milieuhygiëne aanvaardbaar is, acht de Re-
gering het thans nog niet verantwoord het Beleidsvoornemen voor het 
hoofdwegennet ten oosten van Rotterdam te wijzigen. Wel is inmiddels ge-
bleken dat de A 15 tussen de A 29 en A 16 voldoende verbreed kan worden. 
In verband hiermee is de A 39 thans niet meer in het hoofdwegennet opge-
nomen. 
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In het Beleidsvoornemen is aangegeven dat een nadere, gedetailleerde 
studie zal moeten uitwijzen of aan de bouw van een tweede Beneluxtunnel, 
dan wel de Blankenburgtunnel de voorkeur gegeven moet worden. Momen-
teel zijn er nog onvoldoende gegevens om een definitieve voorkeur voor één 
van de varianten uit te spreken. Indien het uit planologische overwegingen 
noodzakelijk is dat binnen enige jaren een beslissing genomen wordt, dan is 
de eerste ondergetekende bereid op korte termijn een dergelijke studie te 
starten. Verwacht mag worden dat op het gedeelte van de A 20 tussen de 
A13 en de A 16 binnen de 1e fase congestie zal gaan optreden. In verband 
hiermee is het parallel lopende gedeelte van de A 24, alsmede het gedeelte 
A 24-A 20 van de A16 in de 1 e fase opgenomen. Bij de tracéstudie ten be-
hoeve van de A 24 zal ook aandacht besteed worden aan de mogelijkheden 
om de A 20 te verbreden. De prognoses geven aan dat op den duur mogelijk 
ook de overige gedeelten van de noordelijke randweg overbelast worden. In 
verband hiermee wordt de aanleg van de parallel lopende A 24 als autosnel-
weg in de 2e fase (met uitzondering van het gedeelte tussen de A13ende 
A 16 welke in de 1e fase is opgenomen), thans nog opengehouden. Of deaan-
leg werkelijk noodzakelijk zal blijken te zijn hangt vooral af van het slagen 
van het voorgestane beleid in stedelijke gebieden. Hierbij wordt opgemerkt 
dat de A 24tussen de A4en de A 20 eventueel alleen nodig is bij aanleg van 
de Blankenburgtunnel. De A 24 ten oosten van de A 16 is alleen nodig als de 
A 3 ten zuiden van de A 24 wordt aangelegd. 

Hoefijzer om Den Haag 
De Raad van Advies voor de Ruimtelijke Ordening geeft volgens het aan-

vullend advies de voorkeur aan de Utrechtse Baan (verlengde A 12) en de 
daarop aansluitende wegen als onderdeel van het Hoefijzer om Den Haag 
boven de A 16 tussen de A44en de A4. 

De provincie heeft in het bestuurlijk overleg aangegeven dat de aanleg 
van het Hoefijzer rond de Haagse agglomeratie het beste middel lijkt om de 
toegankelijkheid van de agglomeratie te vergroten en het verkeer zoveel mo-
gelijk naar de periferie af te leiden. Volgens de provincie is in ieder geval de 
aanleg van een deel van de A 16 ten westen van de A 4 van belang in ver-
band met de bouwlokatie Leidschendam. Het Gewest 's-Gravenhage is van 
mening dat een spoedige voltooiing van het Hoefijzer noodzakelijk is. Het 
acht het redelijk dat de aanleg van de verlengde Lozerlaan (secundaire weg 
11) door het Rijk wordt overgenomen. 

In de inspraakreacties wordt gepleit voor een spoedige voltooiing van het 
Hoefijzer om Den Haag. Door anderen wordt echter de noodzaakvan de A 16 
tussen de A 4 en A 44 sterk betwijfeld. Voorgesteld wordt onder meer de 
Utrechtse Baan als rondweg aan te merken. 

Dooraanleg van het zogenaamde Hoef ijzer om Den Haag, bestaande uit 
gedeelten van de A 16, A 4, A 54 en de geprojecteerde provinciale weg S11, 
wordt het stedelijk wegennet van de Haagse agglomeratie ontlast, waardoor 
onder meer betere mogelijkheden ontstaan om verblijfsgebieden te creëren. 

Daarnaast is realisering van het Hoefijzer van belang in verband met de 
bereikbaarheid van het centrum van Den Haag. De A lotussen de A 4 en de 
A 44 vormt de noordelijke tangent van het Hoefijzer. Dit gedeelte van de A 16 
zal vooral het wegennet in Voorburg, Leidschendam en Den Haag ontlasten. 
Bovendien zal de bouwlokatie Leidschendam een verbinding met het Haagse 
wegennet dienen te krijgen. Hiervoor kan de A 16 een functie vervullen. Door 
zijn centrale ligging ten opzichte van het centrum van de agglomeratie kan 
de Utrechtse Baan de functie van het onderhavige deel van de A 16 als rand-
weg niet overnemen. 
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Het zuideli jk deel van het Hoefijzer word t gevormd door een klein deel van 
de A 54 en de geprojecteerde S 11. Van de A 54 is één ri jbaan van het gedeel-
te dat een onderdeel vormt van het Hoefijzer o m Den Haag in de 1 e fase op-
genomen. Op deze wijze wi l de Regering te kennen geven dat zij de nood-
zaak van aanleg van het Hoefijzer onderschri j f t en bereid is om een substan-
tiële bijdrage te leveren in het zuideli jk gedeelte. De S 11 heeft alleen een 
funct ie voor de ontslui t ing van de aangrenzende woongeb ieden. Van dit 
wegvak zal dan ook geen doorgaand verkeer gebruik maken. Op grond nier-
van is opname van het zuideli jk gedeelte van het Hoefijzer in het hoofdwe-
gennet niet juist. 

A 20, A 54 
Volgens de Raad van de Waterstaat dient ui tbreiding van het gedeelte 

Hoek van Hol land-Wester lee van de A 20 tot autosnelweg in de 2de fase mo-
gelijk te bl i jven. De Raad is van mening dat als tot a fbouw van de A 4 tussen 
Rijswijk en Schiedam besloten word t , nader bezien dient te worden of de A 54 
wel het karaktervan een autosnelweg moet kri jgen. Volgens het aanvul lend 
advies van de Raad van Advies voor de Ruimteli jke Ordening zal voor de A 20 
tussen Hoek van Hol landen Westerlee (A 54) zolang mogel i jk van de huidige 
di jkweg uitgegaan moeten worden . Indien een nieuwe verb ind ing nodig is 
zal volgens de Raad deze het karaktervan een regionale verb inding dienen te 
hebben. Naar aanleiding van de A 54 merkt de Raad op dat het aanwezige 
wegenstelsel tussen Den Haag en Westerlee voldoende mogel i j khe id to t 
verbeter ing biedt, zodat de A 54 achterwege kan bl i jven. 

In het bestuurli jk overleg is gebleken dat de provincie Zuid-Hol land uit-
breiding van de bestaande weg tot autosnelweg niet gewenst acht. Ook de 
gemeente Rotterdam heeft zich in deze zin ui tgesproken. Ri jnmond acht de 
gehele verbinding niet oppor tuun. 

In de inspraakreacties word t gepleit voor een snelle aanleg van de A 54 als 
autosnelweg. Door anderen word t echter de noodzaak van dit wegvak be-
tw i j fe ld . 

De A 20, Hoek van Hol land-Wester lee, en de A 54, Den Haag-Wester lee, 
vo rmen een verbinding voor het verkeer van en naar de boot naar Engeland. 
In verband hiermee is de verb inding van Den Haag via Westerlee naar de 
boot in het E-wegennet opgenomen (E 8). Internationaal overleg over de 
router ing van de E 8, bij voorbeeld via de A 4 en A 20, zal moeten plaatsvin-
den alvorens tot wi jz iging van het net besloten kan worden. Vooru i t lopend 
op de resultaten van dit overleg is het niet mogel i jk de A 54 definit ief van het 
hoofdwegennet af te voeren. Vooralsnog is volstaan met de opname van de 
A 54 in de 2de fase, met ui tzondering van één ri jbaan ter hoogte van Den 
Haag. 

Ook voor de A 20 tussen Westerlee en de boot naar Harwich geldt, dat ge-
let op de internationale afspraken over het E-wegennet, een o m b o u w van de 
weg tot autosnelweg mogel i jk moet bl i jven. In verband hiermee en gelet op 
de te verwachten intensiteiten is een autosnelweg in de 2de fase voorzien. 

Uit het bestuurl i jk overleg is gebleken dat de o m b o u w van de bestaande 
weg tot (enkelbaans) autoweg op grote bezwaren stuit. In verband hiermee 
is op de kaart thans aangegeven dat in de 1ste fase voorzien word t in de aan-
leg van een autoweg. Met een tracé-onderzoek voor dit wegvak zal begorv 
nen worden als zekerheid bestaat dat de bestaande veerhaven van de Har-
wichboot niet verplaatst wordt . Momenteel word t nameli jk onderzoek ver-
richt of verplaatsing van de veerhaven gewenst is. Mocht besloten worden 
tot verplaatsing van de veerhaven dan zal het hoofdwegennet te zijner t i jd 
hieraan aangepast worden. 
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Verbinding A20-A 13 
De Raad van Advies voor de Ruimtelijke Ordening acht een hoofdwegen-

structuur denkbaar, waarin een doorgaande weg Westerlee-Delft-Zoeter-
meer zinvol zou kunnen zijn. 

De door de Raad voorgestelde weg geeft een rechtstreekse verbinding van 
de boot naar Engeland via de secundaire kern Delft naar de groeikern Zoe-
termeer. In paragraaf 20.1.1 is aangegeven dat door het hoofdwegennet de 
primaire kernen onderling en met het buitenland verbonden worden. Aan dit 
criterium voldoet de voorgestelde verbinding niet. Wel is een weg Wester-
lee-Delft-Zoetermeer een alternatief voor de verbinding Engeland-Den 
Haag. In hoeverre het gedeelte Westerlee-Delft een alternatief is voor de 
A 54 zal te zijner tijd bij de tracéstudie voor de A 54 nader bezien kunnen wor-
den. De relatie Engeland-Utrecht is zo zwak dat de voorgestelde weg de A 20 
nauwelijks zal ontlasten. 

A11 

Volgens het aanvullend advies van de Raad van Advies voor de Ruimte-
lijke Ordening valt ruimtelijk functioneel een A 11 als autosnelweg niet goed 
te motiveren. Een nadere beschouwing van de in overweging te nemen tra-
cévarianten, alsmede van de mogelijke structuurvormende effecten in AI-
phen e.o. zal volgens de Raad aan opname van deze weg in het uitvoerings-
programma vooraf moeten gaan. 

Ten aanzien van de A 11 is door de provincie in het bestuurlijk overleg een 
voorlopige reactie gegeven. Dit omdat het overleg tussen het Rijk en de pro-
vincie over de vaststelling van het tracé van de A 11 tussen de A 4 en A 12 
ten tijde van het bestuurlijk overleg nog gaande was. In deze voorlopige re-
actie geeft de provincie aan dat voor genoemd gedeelte volstaan kan wor-
den met een enkelbaans autoweg voor het gedeelte Leiden (A 4)-Alphen. 
Het gedeelte Alphen-Bodegraven is niet nodig en niet gewenst. De A 11 tus-
sen de A 44 en A 4 is volgens de provincie wel nodig. 

In de inspraak zijn een aantal vergelijkbare reacties als tijdens de ongeveer 
gelijktijdig lopende tracéprocedure voor de A 11 tussen de A 4 en A 12 inge-
bracht. Tegen de opname van de A 11 tussen de A 44 en A 4 in het hoofdwe-
gennet is in de inspraak bezwaar aangetekend. 

Na overleg met de provincie is inmiddels het tracé van de A11 tussen de 
A 4 en de A 12 door de eerste ondergetekende vastgesteld. Dit vastgestelde 
tracé loopt grotendeels juist ten zuiden van de bestaande spoorlijn. Bij de 
vaststelling is aangegeven dat aan het gedeelte Leiden (A4)-Alphen een ho-
gere prioriteit zal worden gegeven dan aan het gedeelte Alphen-Bodegra-
ven (A 12). Tevens is vermeld dat budgettaire overwegingen de eerste onder-
getekende waarschijnlijk zullen dwingen voor het gedeelte Leiden-Alphen 
in eerste instantie te volstaan met de aanleg van één rijbaan als autoweg. 

Gelet op de functie van de A 11 als verbinding van de primaire kern Leiden 
met Utrecht en het oosten van Nederland en Duitsland en de huidige en te 
verwachten problemen op de bestaande oost-west-verbinding is de Rege-
ring van mening dat vastgehouden dient te worden aan de planologische re-
servering van een autosnelweg tussen Leiden en Bodegraven. In verband 
hiermee is de A 11 tussen Leiden (A4) en Bodegraven (A 12) in de 1ste fase 
als autosnelweg opgenomen. 

Nu beslist is dat de A 11 ten zuiden van Leiderdorp zal aansluiten op de A 4 
is in de pkb aangegeven dat ook ter hoogte van Leiderdorp rekening gehou-
den moet worden met een ingrijpende wijziging van de situatie ter plaatse. 
Verwacht mag namelijk worden dat de bestaande A 4 het verkeer op den 
duur niet zal kunnen verwerken. 
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Ten einde het verkeer van de A 44 te kunnen afleiden naar de A 4, alsmede 
ter ont last ing van het stedeli jk wegennet van de Leidse agglomerat ie, is de 
aanleg van de A 11 tussen de A 4 en A 44 noodzakeli jk. Wel zal in over leg 
met de belanghebbende instanties nagegaan dienen te worden of de aanleg 
van een autosnelweg nodig is of dat volstaan kan worden met een (dubbel-
baans) autoweg. Met de eerste aanzetten tot dit over leg is inmiddels een be-
gin gemaakt. 

A 4 
Volgens het aanvul lend advies van de Raad van Advies voor de Ruimte-

lijke Ordening stemt deze in met een voor lopige reservering van de A 4 ten 
zuiden van de A 20 als hoofdweg. Volgens de Raad is de beantwoord ing van 
de vraag of en zo ja in welke vo rm deze hoo fdweg gerealiseerd zal moeten 
worden tevens afhankeli jk van de ui tkomsten van een geïntegreerde ver-
keers- en vervoerstudie. 

Volgens Ri jnmond kan overwogen worden de A 4 tussen de A 15 en de 
A29 in de 2de fase op te nemen. De gemeente Rotterdam heeft in het bestuur-
lijk overleg o m een nadere afweging van de voor- en nadelen van het onder-
havige deel van de A 4 gevraagd. In de inspraak word t in enkele reacties ge-
wezen op het belang van het onderhavige deel van de A 4. 

De A 4 tussen de A 15 en A 29 is een essentieel onderdeel in de in het 
hoofdwegennet voorziene verb ind ing tussen de Haagse en Rotterdamse ag-
g lomera t iemetWest -Noord-Brabanten België. D i twegvakza l n ie ta l leende 
A 29 maar ook de bestaande zeer zwaar belaste A 16 ont lasten. In verband 
hiermee is d i t deel van de A 4 in de 1ste fase opgenomen . Het tracé van dit 
deel van de A 4 is vastgelegd. In de sectorale korte- en middel lange-termi jn-
planning zal nader bezien worden wanneer aanleg van dit wegvak noodza-
kel i jk is. 

A 3 , S43 
De Raad van Advies voor de Ruimteli jke Ordening heeft zich in het aanvul-

lend advies afgevraagd of niet reeds nu kan worden besloten tot opname 
van een verb ind ing in het hoofdwegennet tussen Dordrecht (A 16) en Hei-
nenoord (A 29), gebruik makend van de reeds gerealiseerde Kil tunnel en, 
zoveel mogel i jk, de S 43. De eventuele wensel i jkheid van de A 3 ( rondweg 
Dordrecht) zal volgens de Raad bezien dienen te worden in het kader van 
een geïntegreerde verkeers- en vervoerstudie. 

In het bestuurl i jk overleg heeft de provincie Zuid-Hol land verzocht om een 
f inanciële bi jdrage van het Rijk in de vo l too i ing van de secundaire weg 43 in 
Dordrecht en Papendrecht, dan wel de opname van de S 43 in het hoofdwe-
gennet in plaats van de A 3 nabij Dordrecht. 

Ook in de inspraakreacties is gewezen op de S 43 als alternatief voor de 
A 3 nabij Dordrecht. De aanleg van de A 3 word t algemeen afgewezen. 

De A 3 als rondweg van Dordrecht is in de 2e fase opgenomen, omdat het 
niet uitgesloten is dat op den duur ter hoogte van Dordrecht capaciteitspro-
blemen op de A 16 zullen ontstaan. Hierbij is vooral van belang in hoeverre 
het voorgestelde over loopbele id, zoals aangegeven in de Verstedeli jkings-
nota, zal slagen. In verband hiermee word t het niet verantwoord geacht dit 
gedeelte van de A 3 definit ief van het hoofdwegennet af te voeren. Te zijner 
t i jd zal in een nadere studie bezien dienen te worden of door opt imal iser ing 
van de S 43 een geheel nieuwe autosnelweg achterwege kan bl i jven. 

Bij het voorstel van de Raad van Advies voor de Ruimteli jke Ordening om 
een verb ind ing tussen de A 16 en de A 29 in het hoofdwegennet op te nemen 
ontstaat tussen de A 4 en de A 16, naast de A 15 en de A 59 een derde oost-
westverb inding. De te verwachten intensiteiten in verhouding tot de be-
schikbare en te realiseren wegcapaciteit rechtvaardigen echter niet een der-
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gelijke verbinding. Ook uit structureel oogpunt is een dergelijke verbinding 
ongewenst. Bovendien zou deze nieuwe hoofdverbinding de doorsnijding 
geven van de Hoekse Waard. Op grond hiervan is deze verbinding niet in het 
hoofdwegennet opgenomen. 

A4, A57,A59 
De Raad van de Waterstaat acht reservering van de A 57 als autoweg aan-

vaardbaar. Tevens vraagt de Raad zich af of opneming van het gedeelte Zie-
rikzee-Goes van de Zeelandroute, waarvoor de provincie Zeeland pleit, wel 
zo gewenst is. 

Volgens het aanvullend advies van de Raad van Advies voor de Ruimte-
lijke Ordening rechtvaardigen beheerspolitieke redenen de opname van zo-
wel de A 57 als de Zeelandroute in het hoofdwegennet. Volgens de Raad zal 
bij de uitvoering van werken van de A 57 en de A 59 nadrukkelijk met het 
niet-snelwegkarakter van beide routes rekening gehouden moeten worden. 
Ten aanzien van de A 4 merkt de Raad op dat opname in het hoofdwegennet 
gewenst is. Het karakter van deze verbinding zal volgens de Raad bezien 
moeten worden in een geïntegreerde verkeers- en vervoerstudie. 

In een motie van de Provinciale Staten kort voor het bestuurlijk overleg 
dringen deze er met klem op aan de Zeelandroute in haar geheel, dus ook het 
gedeelte Zierikzee-Goes, in het hoofdwegennet op te nemen en de aanleg 
van een doorgaande autoweg over de dammen (A 57) ernstig te heroverwe-
gen. De provincies Zeeland en Noord-Brabant hebben in het bestuurlijk 
overleg aangegeven dat zij met de fasering van de A 4 in het Beleidsvoorne-
men kunnen instemmen. 

In de inspraakreacties wordt gepleit voor het geheel of gedeeltelijk achter-
wege laten van de A 57. Door anderen wordt echter gepleit voor de uitvoe-
ring als autosnelweg, met name het gedeelte op Voorne. In een enkele in-
spraakreactie wordt voorgesteld de A 59 gedeeltelijk van het hoofdwegen-
net af te voeren of alleen als enkelbaans autoweg uit te voeren. De opname 
van de A 4 in het hoofdwegennet wordt door een aantal insprekers verwor-
pen. Door anderen wordt aangedrongen op een snelle aanleg als autosnel-
weg (in plaats van als autoweg). 

In het bestuurlijk overleg is afgesproken dat de problematiek inzake de 
hoofdwegenstructuur in een studiecommissie waarin de provincies Zuid-
Holland en Zeeland en het Rijk zitting hebben nader besproken zou worden. 
Deze commissie had als taak het opstellen van mogelijke varianten voor de 
hoofdwegenstructuur tussen de A 15 en A 58 met inachtneming van doel-
stelling en richtlijnen van het Beleidsvoornemen, alsmede het aangeven van 
de voor- en nadelen van deze variant-hoofdwegenstructuur. Het rapport van 
deze commissie, alsmede de reacties van de Gedeputeerde Staten van 
Zuid-Holland en Zeeland op dit rapport zijn als bijlage 3 hierbij gevoegd. In 
dit rapport concludeert de studiecommissie dat ten aanzien van de vormge-
ving van de hoofdwegen tussen de A 15 en A 58 een grote mate van over-
eenstemming bestaat. Hierbij wordt vooropgesteld dat de A 4 in Noord-Bra-
bant de hoefijzerstructuur van het centrale Deltagebied in belangrijke mate 
zal ondersteunen en tevens zowel de Zeelandroute als de Dammenroute kan 
ontlasten. Mede in verband hiermee wordt door de commissie aan de aan-
leg van de A 4 een hoge prioriteit toegekend. Daarnaast zullen volgens de 
commissie onveilige knelpunten in het huidige hoofdwegennet moeten wor-
den weggenomen. Het tempo van de verdere uitbouw van de hoofdwegen 
zal moeten worden bepaald aan de hand van een aantal aspecten, zoals een 
behoorlijke verkeersveiligheid en verkeersafwikkeling en de wens om de re-
creatieve druk en de sub-urbanisatie op de Zeeuwse en Zuid-Hollandse ei-
landen te beperken. De commissie denkt hierbij met name aan het wegvak 
Hellegatsplein-Zierikzee, waar een spoedige verbetering van de bestaande 
weg is vereist. De verbetering van woon- en leefsituatie in OudeTonge 
vraagt hierbij extra aandacht. 
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Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland stemmen in met het rapport. Zij 
achten het daarbij van groot belang dat het vastgestelde tracé van de A 57 
op Goeree wordt heroverwogen. Tevens onderschrijven Gedeputeerde Sta-
ten de urgentie van een gedeelte van de aanleg van de A 59 ter hoogte van 
OudeTonge. 

In een reactie op het rapport geven Gedeputeerde Staten van Zeeland aan 
dat zij het betreuren dat niet tegemoetgekomen is aan de motie van Provin-
ciale Staten. Gedeputeerde Staten kunnen echter wel begrip opbrengen 
voor het eindrapport. Met de voorgestelde uitvoering van de A 57 stemmen 
Gedeputeerde Staten in, waarbij zij de hoge prioriteit voor de A 4 benadruk-
ken. Een spoedige verbetering van de bestaande Zeelandroute, zodat deze 
wat het aspect van de verkeersveiligheid betreft zal voldoen aan het niveau 
dat voor wegen van het hoofdwegennet thans gebruikelijk is, achten Gede-
puteerde Staten noodzakelijk. 

De Regering kan instemmen met de conclusie van het rapport van de stu-
diecommissie.Op basis van dit rapport heeft zij zich nogmaals beraden over 
de onderlinge prioriteit van aanleg van de A 59 en de A 4 als autosnelweg. 
Op grond van het rapport van de studiecommissie, de voorgestane hoef-
ijzerstructuurvan het centrale Deltagebied (bestaande uitdelen van de A 15, 
de A 4 en de A 58), en de wens om de recreatieve druk en sub-urbanisatie op 
de Zeeuwse en Zuid-Hollandse eilanden te beperken heeft de Regering ge-
meend de prioriteit van aanleg van de A 4 en de A 59 als autosnelweg te 
moeten wijzigen. De A 4 is thans in zijn geheel inde 1e fase als autosnelweg 
opgenomen; de A 59 is in de 1e fase als autoweg en in de 2e fase als auto-
snelweg opgenomen. 

De noodzaak van de vergroting van de verkeersveiligheid op de A 59 
wordt volledig onderschreven. Met de belanghebbenden zal overlegd wor-
den over de in verband hiermee te nemen maatregelen. 

Tevens zal een studie worden gestart naar het tracé van een omlegging 
Oude Tonge. De zienswijze van de commissie over de vormgeving van de 
A 57 wordt onderschreven. De eerste ondergetekende zal dan ook een studie 
doen starten naar de tracering van de A 57 op Goeree, Schouwen en Wal-
cheren als enkelbaans autoweg. Bij dit onderzoek zullen het landschappelijk 
aspect, de agrarische belangen en de gevolgen voor de recreatie in het Del-
tagebied ten volle worden meegenomen. 

A 60, A 61, rijksweg 61 
Volgens de Raad van de Waterstaat ligt de voltooiing van de A 61 als enige 

oost-west lopende autoweg in Zeeuws-Vlaanderen voor de hand. De Raad 
van Advies voor de Ruimtelijke Ordening komt in zijn advies tot de voorlopi-
ge conclusie dat een hoofdweg A 60-Terhole-Terneuzen-Sas van Gent het 
meest voor de hand ligt. Bij de bepaling van de hoofdwegenstructuur ten 
westen van het Kanaal van Gent naar Terneuzen zal volgens de Raad bij de 
keuze van een concrete weg optimaal ingespeeld moeten worden op be-
staande en ontworpen rijks- en provinciale wegen. 

In het bestuurlijk overleg heeft de provincie Zeeland erop gewezen dat ook 
de vaste oeververbinding Westerschelde in het hoofdwegennet opgenomen 
dient te worden. Tevens is overeengekomen dat in het hoofdwegennet de 
grensoverschrijdende weg (rijksweg 61 of A 60) opgenomen wordt, die het 
beste op het Belgische hoofdwegennet aansluit. 

In het Rijkswegenplan 1968 zijn drie noord-zuid-verbindingen in Zeeuws-
Vlaanderen opgenomen: 

- rijksweg 58, Breskens-Sluis-België; 
- rijksweg 61, Terneuzen-Gent; 
- rijksweg 60, Perkpolder-Hulst-België. 
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Gelet op de omvang van het doorgaande verkeer en de grootte van de ver-
keersrelatie Zeeland-België zijn deze drie hoofdverbindingen in het Beleids-
voornemen teruggebracht tot twee. Hierbij is gekozen voor de A 58 en de A60, 
omdat deze beide wegen door hun aansluiting op de oeververbindingen 
over de Westerschelde een functie hebben voor het doorgaande verkeer. In 
het overleg met België is dit onderschreven. Op het inmiddels definitieve 
Belgische Gewestplan (vergelijkbaar met het Nederlandse streekplan) is een 
verbinding opgenomen van de A 60 naar de E 3 (Gent-Antwerpen) nabij Sint 
Niklaas. Naar de zienswijze van België dient rijksweg 61 niet in het hoofdwe-
gennet opgenomen te worden omdat het aansluitende Belgische gedeelte 
meer het karakter van een industrieweg heeft dan van een hoofdverbinding. 

Afgezien van eventuele plaatselijke omleggingen en het in het uitvoe-
ringsprogramma opgenomen wegvak Hoek-Terneuzen, is voor de A 58 en 
de A 61 ten westen van Terneuzen niet voorzien in de aanleg van nieuwe we-
gen. 

De vaste oeververbinding Westerschelde was niet in het Beleidsvoorne-
men opgenomen omdat de primaire zorg voor de financiering van het be-
heer en onderhoud niet bij het Rijk komt te berusten. Inmiddels is de beslis-
sing genomen deze oeververbinding alstolobject aan te leggen, waarbij de 
zorg voor de aanleg, het beheer en onderhoud bij een op te richten N.V. 
komt te liggen. Hierbij is overeengekomen dat het Rijk dit object zal overne-
men als de aanlegkosten zijn afbetaald doch uiterlijk 50 jaar na gereedko-
men. In verband hiermee is de vaste oeververbinding Westerschelde thans 
in de 2e fase aangegeven. 

A59 
In het bestuurlijk overleg heeft de provincie Noord-Brabant erop aange-

drongen van de A 59 tussen de A16 en A 17 in ieder geval één rijbaan in de 
1e fase op te nemen. 

Door de in het Beleidsvoornemen aangegeven fasering voor de A 59 tus-
sen de A 17 en de A 16 ontstaat inderdaad een discontinuïteit in de oost-west 
lopende A 59. In verband hiermee en de gewenste goede verbinding van de 
groeistad Breda met de Randstad en Rijnmond is thans ook het gedeelte van 
de A 59 tussen de A 16 en de A 17 volledig in de 1e fase opgenomen. 

20.2.6. Wegen in Midden- en Oost-Noord-Brabant en Limburg 

In Midden- en Oost-Noord-Brabant en Limburg zijn de volgende primaire 
kernen gelegen: Breda, Eindhoven, Heerlen, Helmond, 's-Hertogenbosch, 
Maastricht, Sittard en Tilburg. Belangrijke gebieden en kernen met een spe-
ciale positie in het nationale planologische beleid, welke zoveel mogelijk 
aangesloten dienen te worden op het hoofdwegennet, zijn: 

- Noord-Limburg (Venlo); 
- Midden-Limburg (Roermond); 
- Venray (centrale kern in de centrale open ruimte); 
- Weert (idem). 

In Brabant zijn twee min of meer parallel lopende grotendeels bestaande 
oost-west-routes opgenomen, de A 59 (waarvan de provinciale Maasroute 
een onderdeel vormt) en de A 58, nabij Eindhoven overgaand in de A 67. De 
A 59 is hierbij vooral van belang als verbinding van Den Bosch met Rijn-
mond in westelijke richting en Oost- en Noord-Nederland, alsmede Duits-
land in oostelijke richting. De A 58/A 67 verbindt de stedenrij Breda, Tilburg 
en Eindhoven onderling en met Duitsland. De A 67 is daarnaast de oost-
west-verbinding van Antwerpen via Eindhoven naar het Ruhrgebied in 
Duitsland. Deze oost-west-verbindingen worden door een aantal min of 
meer noord-zuid lopende bestaande verbindingen verbonden: de A 16, A 27, 
A 65 en A 2. Van deze noord-zuid-verbindingen worden de A 16 en A 2 in 
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zuidelijke richting doorgetrokken ten einde een verbinding te krijgen met het 
Belgische hoofdwegennet en voor wat de A 2 betreft met Zuid-Limburg. 
Hieraan is nabij Eindhoven de A 69 toegevoegd als enige noord-zuid-hoofd-
verbinding met het Belgische hoofdwegennet tussen de A 16 bij Breda en de 
A 2 bij Maastricht. Thans is ook de A 68 als verbinding van Eindhoven via 
Roermond met het westelijk deel van het Duitse Ruhrgebied in het hoofdwe-
gennet opgenomen. Voor de verbinding van Oost-Nederland (Nijmegen-
Arnhem) met Zuid-Nederland zijn twee hoofdverbindingen opgenomen. De 
A 50 geeft via Eindhoven (en de A 2) een verbinding met Zuid-Limburg en de 
A 73 via de secundaire kernen Venlo en Roermond. In Zuid-Limburg heeft de 
bestaande A 76 een belangrijke functie als oost-west-route tussen Antwer-
pen via Heerlen naar Aken en Keulen in Duitsland. Bovendien fungeert deze 
weg als randweg van het sterk verstedelijkt gebied van Sittard/Geleen en 
Heerlen. Als verbinding tussen Maastricht en Heerlen en Duitsland is de be-
staande provinciale autosnelweg Maastricht-Meersen-Heerlen onder A 79 
in het hoofdwegennet opgenomen. 

A 2, A 50 
Volgens de Raad van de Waterstaat zal een autosnelweg tussen Oss en 

Eindhoven (A 50) wellicht nodig zijn. De noodzaak en de fasering van de 
oosttangent van Eindhoven (A 50) worden volgens de Raad bepaald door 
de uiteindelijke keuze voor de A 2. Indien gekozen wordt voor de ombouw 
van de bestaande rijksweg 264 tot autosnelweg kan dit gedeelte van de A 50 
in de tweede fase worden opgenomen. 

Met nadruk zou de Raad van Advies voor de Ruimtelijke Ordening in het 
aanvullend advies tot een nadere studie van de wegenstructuur in oostelijk 
Brabant en Noord-Limburg willen adviseren. Daarbij ware volgens de Raad 
tevens aandacht te besteden aan: 

- noord-zuid gerichte ontsluiting van de centra Venlo en Roermond, die 
afhankelijk van de tracékeuze van een eventuele A 73 nadere aandacht ver-
dienen; 

- de ter ontlasting van doorgaand verkeer door Nijmegen bepleite Beu-
ningenbrug; 

- het railvervoer als alternatief voor met name het lange-afstandsverkeer. 

In het bestuurlijk overleg is door de provincie Noord-Brabant gepleit voor 
een wegenstructuur, waarbij de verbinding tussen Den Bosch en Eindhoven 
getraceerd wordt op korte afstand van de Zuid-Willemsvaart en welke ten 
oosten van Eindhoven (model 40) of Helmond (model 40*) aansluit op de 
A 67. De A 50 naar Nijmegen zou nabij Veghel op deze hoofdverbinding Den 
Bosch-Eindhoven kunnen aansluiten. Na het bestuurlijk overleg heeft de 
provincie zich nog uitdrukkelijker voor het zgn. model 40 uitgesproken. 

Bij de inspraak is een groot aantal reacties, die handelen over de tracering 
van de verbinding Den Bosch-Eindhoven. Dit wordt waarschijnlijk veroor-
zaakt doordat gelijktijdig met het uitkomen van het Beleidsvoornemen de 
tracénota rijksweg 2/264, Den Bosch-Eindhoven, ter visie lag. Uit de reacties 
blijken voor- en tegenstanders van alle in de tracénota voorgestelde tracéva-
rianten voor de hoofdverbinding Den Bosch-Eindhoven te zijn. 

In 1976 heeft de ambtsvoorganger van de eerste ondergetekende aan de 
Raad van de Waterstaat advies gevraagd over de tracénota rijksweg 2/264. 
Deze nota bevat als mogelijke varianten voor de verbinding Den Bosch-
Eindhoven de reconstructie van de bestaande rijksweg 264 tot autosnelweg 
en het in 1970 vastgestelde tracé van rijksweg 2, alsmede een combinatie 
van de beide varianten, bestaande uit het noordelijk gedeelte van het vast-
gestelde tracé en het zuidelijk deel van rijksweg 264. Ook wordt in de nota 
aandacht geschonken aan een tracévariant langs de Zuid-Willemsvaart. 

De Raad van de Waterstaat heeft in oktober 1978 geadviseerd over de in 
de tracénota behandelde problematiek. Hierbij stelt hij voor om af te zien 
van de bouw van rijksweg 2 tussen Den Bosch en Eindhoven volgens het in 
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1970 vastgestelde tracé. De Raad spreekt daarbij de voorkeur uit voor het vo-
rengenoemde combinatietracé. De Commissie van Overleg voor de Wegen 
(COW), één van de commissies van de Raad, kon niet tot een duidelijke voor-
keur komen bij de keuze tussen reconstructie van het noordelijk deel van de 
bestaande weg tot autosnelweg en het combinatietracé. 

Tijdens de tracéprocedure heeft het provinciaal bestuur van Noord-Bra-
bant gepleit voor een tracéstudie, waarbij wordt uitgegaan van een verbin-
ding langs de Zuid-Willemsvaart in enigerlei modaliteit en waarbij de we-
genstructuur binnen het gebied Eindhoven-Helmond en binnen het gebied 
Den Bosch-Veghel-Uden-Oss wordt betrokken; dit onder meer in verband 
met de problemen op het secundaire wegennet ten oosten van rijksweg 264. 
Het provinciaal bestuur kon wel instemmen met een beperkte aanpassing 
van rijksweg 264, voor zover nodig in verband met de verkeersveiligheid. Dit 
standpunt heeft de provincie nogmaals verwoord tijdens het bestuurlijk 
overleg over het Structuurschema. 

In vervolg op dit bestuurlijk overleg heeft de eerste ondergetekende over 
de onderhavige problematiek eind 1978 nader overlegd met Gedeputeerde 
Staten van Noord-Brabant en Limburg. Hierbij bleek dat de Provinciale Sta-
ten van Noord-Brabant inmiddels een voorkeur hadden uitgesproken voor 
een door Gedeputeerde Staten van deze provincie ontwikkelde hoofdwe-
genstructuur volgens model 40. Dit structuurmodel voorziet in de aanleg 
van een autosnelweg Den Bosch-Veghel-Eindhoven met nabij Veghel een 
aftakking naar Oss, alsmede voltooiing van de hoofdwegenruit rond Eindho-
ven. Tevens wordt in dit model de provinciale S 24 ten oosten van Helmond 
doorgetrokken tot de noordoostelijke punt van de Ruit om Eindhoven en 
wordt rijksweg 264 verkeersveilig gemaakt. 

Naar aanleiding van het advies van de Raad van de Waterstaat en het 
daarbij gevoegd rapport van de COW en de inspraakreacties, alsmede de 
zienswijze van het provinciaal bestuur van Noord-Brabant heeft de eerste 
ondergetekende het volgende overwogen: 

- momenteel ontbreekt een hoofdverbinding van goede kwaliteit tussen 
Den Bosch en Eindhoven als onderdeel van de overigens vrijwel gereed zijn-
de doorgaande route Amsterdam-Utrecht-Den Bosch-Eindhoven-Maas-
tricht; gelet op de huidige en te verwachten verkeersbelasting op rijksweg 
264 dienen dan ook zo spoedig mogelijk maatregelen ter verbetering van de 
verkeersveiligheid en de doorstroming op deze weg genomen te worden; 

- de problemen op het (secundaire) wegennet ten oosten van rijksweg 
264 vragen eveneens nadere maatregelen; dit is tijdens de tracéprocedure 
en het bestuurlijk overleg over het Structuurschema Verkeer en Vervoer na-
drukkelijk naar voren gekomen; 

- de eventuele tracéstudie naar een hoofdverbinding Den Bosch-Eindho-
ven welke past in structuurmodel 40 moet nog aanvangen; hierdoor en gelet 
op het feit dat deze eventuele nieuwe verbinding rijksweg 264 eerst merk-
baar zal ontlasten als deze helemaal gereed is, zal rijksweg 264 nog tot na 
1995 feitelijk als hoofdverbinding tussen Den Bosch en Eindhoven blijven 
functioneren; 

- ook na het eventueel gereedkomen van een wegverbinding Den 
Bosch-Eindhoven volgens structuurmodel 40 behoudt rijksweg 264 een be-
langrijke functie met een zware verkeersbelasting. 

Op grond van deze overwegingen is beslist rijksweg 264 om te bouwen tot 
een autosnelweg met 2 x 2 doorgaande rijstroken; in afwijking van de inde 
tracénota beschreven plannen zal geen rekening gehouden worden met 
eventuele verbredingsmogelijkheden. 

Tevens ligt het in het voornemen van de eerste ondergetekende op korte 
termijn gezamenlijk met de provincie Noord-Brabant een studie te starten 
naar een mogelijke herziening van het vastgestelde tracé van rijksweg 75 
(A 50) in de geest van structuurmodel 40. In deze studie zal ook nagegaan 
worden of op den duur de doorgaande verbinding Amsterdam-Maastricht 
via rijksweg 264 dan wel via de verbinding Den Bosch-Eindhoven in model 
40 geleid dient te worden. 
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Gelet op het voorgaande is het hoofdwegennet thans in die zin gewijzigd 
dat één rijbaan van de A 50 in de eerste fase is opgenomen. Hierdoor is het 
verantwoord bij de ombouw van rijksweg 264 geen rekening te houden met 
eventuele verdere verbredingsmogelijkheden. 

Tegen de achtergrond van de beperkte ombouw van rijksweg 264 heeft de 
eerste ondergetekende zich beraden over de afweging van de varianten voor 
het tracégedeelte ter hoogte van Vught (reconstructie bestaande weg, dan 
wel het combinatietracé). Uiteindelijk is na ampele overweging de voorkeur 
gegeven aan reconstructie van de gehele rijksweg 264 tot autosnelweg bo-
ven het combinatietracé. 

A73 
Over de tracering van de A 73 vanaf Boxmeer tot de A 2 nabij Maasbracht 

wordt advies gevraagd aan de Raad van de Waterstaat. Deze verbinding 
wordt van groot belang geacht voor de ontsluiting van Noord- en Midden-
Limburg in noordelijke en zuidelijke richting. In verband hiermee is deze ver-
binding in ieder geval noodzakelijk. 

A58 
De Raad van de Waterstaat is van mening dat aan de aanleg van de A 58 

ten zuiden van Breda een hoge prioriteit moet worden toegekend. Volgens 
het aanvullend advies van de Raad van Advies voor de Ruimtelijke Ordening 
is een deel van de Raad van mening dat met spoed onderzocht dient te wor-
den of een zodanige herverdeling van het verkeer over het bestaande, maar 
te reconstrueren stelsel van verbindingen kan worden bereikt, dat -zonder 
voltooiing van de A 58 - een milieuhygiënisch en verkeerskundig aanvaard-
bare situatie kan worden bereikt. Een ander deel van de Raad heeft ernstige 
bezwaren tegen een dergelijk onderzoek en meent dat op zo kort mogelijke 
termijn tot aanleg van de A 58 ten zuiden van Breda dient te worden overge-
gaan. 

Een aantal insprekers dringt eveneens aan op een spoedige aanleg van 
rijksweg 58. Door anderen wordt echter voorgesteld de A 59 tot aan de A 16 
als autosnelweg versneld aan te leggen als alternatief voor de aanleg van de 
A 58 ten zuiden van Breda. 

Bij het voorgestelde alternatief van versnelde aanleg van de A 59 zal de 
verkeersdruk op de bestaande traverse zeer hoog blijven. Gelet op de reeds 
thans als onhoudbaar ervaren situatie, is dit onaanvaardbaar. Bij het inscha-
kelen van de bestaande stedelijke noordelijke oost-west-verbinding van 
Breda in het hoofdwegennet moet gevreesd worden dat enerzijds de be-
staande zuidelijke traverse onvoldoende ontlast wordt en anderzijds dat een 
vergelijkbare situatie als op de zuidelijke traverse gaat ontstaan op de 
noordelijke randweg. Deze noordelijke randweg is immers over een gedeelte 
tussen de de woonbebouwing gelegen. 

Naar de mening van de Regering is een spoedige aanleg van het ontbre-
kende gedeelte van de A 58 ten zuiden van de Breda de enige mogelijkheid 
om op korte termijn de traverse voldoende te ontlasten. 

Rijksweg 68 
Volgens het aanvullend advies van de Raad van Advies voor de Ruimte-

lijke Ordening is het afvoeren van rijksweg 68 van het hoofdwegennet pre-
matuur. 

Het provinciaal bestuur van Limburg heeft in het bestuurlijk overleg ge-
pleit voor opname van rijksweg 68 in ieder geval voor het gedeelte A 73 -
Duitsland in het hoofdwegennet. Het heeft er hierbij tevens op gewezen dat 
van Duitse zijde veel belang gehecht wordt aan een grensoverschrijdende 
weg vanwege het transitoverkeer Ruhrgebied-Antwerpen. 

Door een aantal insprekers wordt eveneens bezwaar gemaakt tegen het 
niet opnemen van rijksweg 68 in het hoofdwegennet. Daarnaast wordt er 
door een enkele inspreker op aangedrongen in ieder geval de in het Uitvoe-
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ringsprogramma Rijkswegen 1977-1981 opgenomen omleggingen Maas-
niel en Baexem uit te voeren. 

In een enkele inspraakreactie wordt er tevens op aangedrongen de weg 
België (Ittervoort-Roermond) in het hoofdwegennet op te nemen. 

In het definitieve standpunt van de Regering en het provinciaal bestuur 
met betrekking tot de Perspectievennota Zuid-Limburg van 19 april 1978 is 
over rijksweg 68 het volgende vermeld: 

«De A 68 zal tot Roermond als autosnelweg worden uitgevoerd. In Roer-
mond krijgt hij het karakter van een stadautoweg en wordt aangesloten op 
de af te bouwen St. Wirosingel. In het kader van de afweging van de Rijkswe-
genplannen die geschiedt in relatie tot het Structuurschema Verkeer en Ver-
voer zal ook de eventuele uitbouw van de A 68 als autosnelweg tot de Duitse 
grens worden bezien». 

In een reactie van de Duitse ambtgenoot van de eerste ondergetekende op 
het Beleidsvoornemen blijkt dat van die zijde in de eindsituatie een autosnel-
weg tot de A 73 wordt voorzien. Volgens het Duits-Nederlands grensonder-
zoek kan in eerste aanleg volstaan worden met een enkelbaans verbinding. 
Wel zou volgens dit onderzoek op de lange termijn een verdere uitbreiding 
overwogen kunnen worden. 

Gelet op de toezegging in het kader van de Perspectievennota is rijksweg 
68 tussen de A 2 en de Duitse grens thans in het hoofdwegennet opgeno-
men. Hierbij is tevens overwogen dat door dé opname van deze verbinding 
de primaire kern Eindhoven een meer rechtstreekse verbinding krijgt met 
het westelijk en zuidelijk gedeelte van het Ruhrgebied. 

Tussen de A 2 en Roermond (Maasoverbrugging) is de aanleg van een 
autosnelweg voorzien. Voor het gedeelte ter hoogte van Roermond kan vol-
staan worden met een (dubbelbaans) autoweg. Dit wegvak is momenteel in 
aanleg. 

Uit het overleg met België en Duitsland is niet gebleken dat er gedachten 
zijn over een nieuwe oost-west-hoofdverbinding parallel aan de A 67 en 
A 76. Het Beleidsvoornemen is dan ook niet gewijzigd en er is geen verbin-
ding België-A 2 in het hoofdwegennet opgenomen. 

A 79 Grensoverschrijdende wegen 
Door het provinciaal bestuur van Limburg is nog gepleit voor meer grens-

overschrijdende wegen naar België en Duitsland in het hoofdwegennet. Te-
vens heeft Limburg gevraagd de A 79 door te trekken naar België, alsmede 
voorgesteld het aantal Maasoverschrijdende wegen in de westelijke mijn-
streek uit te breiden. 

Uit het overleg met België is niet gebleken dat er van die zijde de wens be-
staat om thans meer grensoverschrijdende hoofdwegen in het net op te ne-
men. Een doortrekking van de A 79 naar België en nieuwe grensoverschrij-
dende hoofdwegen in de westelijke mijnstreek passen dan ook niet in het 
Belgische autosnelwegennet. 

Wel is van Duitse zijde verzocht de Duitse A 61 nabij Venlo op de A 73 aan 
te sluiten. In hoeverre dit mogelijk is zal vooral bepaald worden door het tra-
cé van de A 73. Indien uiteindelijk een tracé ten oosten van Venlo wordt vast-
gesteld dan ligt het in de rede dat de Duitse A 61 op de A 73 wordt aangeslo-
ten. Bij een meer westelijke tracering van de A 73 zal bezien dienen te wor-
den of op andere wijze op Nederlands of Duits grondgebied een aansluiting 
van de Duitse A 61 op het hoofdwegennet gerealiseerd kan worden. Vooruit-
lopende op de tracéprocedure voor de A73, waarmee in 1979 een aanvang 
gemaakt zal worden, is geen verbinding van de Duitse A 61 met het Neder-
landse hoofdwegennet opgenomen. 

Van Duitse zijde is ook de wens geuit om in het hoofdwegennet de moge-
lijkheid open te houden om de in het Duitse hoofdwegennet opgenomen 
A 54, welke bij Kerkrade de grens zou passeren, en de A 56, welke nabij Echt 
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op de A 2 zou aansluiten, te zijner tijd aan te sluiten op het Nederlandse 
hoofdwegennet. Gelet op de grote onzekerheid of deze wegen in Duitsland 
gerealiseerd worden is het hoofdwegennet op dit punt niet aangevuld. Dit 
mede gezien de resultaten van het Duits-Nederlandse grensonderzoek, 
waaruit blijkt dat deze wegen waarschijnlijk een meer regionale functie zul-
len hebben. 

A65 
Volgens de Raad van Advies voor de Ruimtelijke Ordening zal bij de be-

oordeling van de noodzaak tot een al of niet ver gaande reconstructie van de 
A 65 ook de niet meer opgenomen rijksweg 62 (Tilburg-Waalwijk) moeten 
worden betrokken. 

Naar de mening van de provincie Noord-Brabant zal, gelet op de functie 
van de A 65 in de gehele wegenstructuur en op de beperkte mogelijkheden 
tot reconstructie van de bestaande weg tot autosnelweg, de wijze van uit-
voering nader ter discussie dienen te komen. 

In een groot aantal inspraakreacties wordt eveneens twijfel geuit over de 
noodzaak van de uitbreiding tot autosnelweg. 

De A 65 is van belang als verbinding van de primaire kernen Tilburg en 
Den Bosch en voor de verbinding van Tilburg met Noord-enOost-Neder-
land. Op grond van deze functie is de A 65 in het hoofdwegennet opgeno-
men. Als gevolg van de te verwachten beperkte groei van het verkeer op de 
A 65 door de voltooiing van het wegennet in Midden-Brabant (rijksweg 82, 
A 59) is de noodzaak om in de eerste fase te onderzoeken of de bestaande 
dubbelbaansweg tot autosnelweg omgebouwd moet worden niet geheel 
aanwezig. In verband hiermee en gelet op de bezwaren die aan een dergelij-
ke ombouw verbonden zijn is het Beleidsvoornemen op dit punt gewijzigd 
en wordt de ombouw tot autosnelweg thans eerst in de tweede fase voor-
zien. Wel zal door plaatselijke maatregelen de verkeersveiligheid op de be-
staande weg vergroot dienen te worden. 

A69 
De Raad van de Waterstaat is van mening dat de relatie van de A 69 met 

het Belgische hoofdwegennet als doorslaggevend beschouwd moet worden 
voor het karakter van de A 69. 

De Raad van Advies voor de Ruimtelijke Ordening acht voor de A 69 in elk 
geval een weg van het type autoweg voldoende. 

Naar de mening van de provincie Noord-Brabant hangt het belang van de 
A 69 ten nauwste samen met de ontwikkelingen in en rond Hasselt. Zij leidt 
uit het Beleidsvoornemen af dat het Rijk aan deze verbinding een zodanig 
belangrijke functie toekent dat deze in het hoofdwegennet is opgenomen. 

Uit de inspraakreacties blijkt twijfel over de noodzaak van uitvoering van 
de A 69 als autosnelweg. Een enkele inspreker pleit voor een snelle aanleg 
van de A69. 

Zoals hiervoor reeds is aangegeven is de A 69 de enige grensoverschrij-
dende noord-zuid-hoofdverbinding tussen de A 16 bij Breda en de A 2 bij 
Maastricht. In verband hiermee lijkt de aanleg van een grensoverschrijdende 
hoofdverbinding gerechtvaardigd. 

Momenteel is de tracénota voor de A 69 ten zuiden van Eindhoven in pro-
cedure. In deze tracénota is een drietal tracés voor een autosnelweg nader 
uitgewerkt. Tevens wordt voor elke tracévariant de mogelijkheid beschreven 
om als eerste fase van een autosnelweg een (gedeeltelijk enkelbaans) auto-
weg aan te leggen tussen Eindhoven en Valkenswaard en ten zuiden van 
Valkenswaard de bestaande weg te gebruiken. Daar op basis van de tracéno-
ta een veel meer gedetailleerde afweging over de noodzaak van een auto-
snelweg kan plaatsvinden dan in kader van het Structuurschema mogelijk is, 
heeft de Regering het Structuurschema thans op dit punt niet gewijzigd. 
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A73 
De provincie Limburg beschouwt de aanleg van de A 73 als zeer belang-

rijk. In inspraakreacties wordt de opname van de A 73 afgewezen. Door an-
deren echter wordt de opname van de A 73 in het hoofdwegennet onder-
steund. 

De A 73 geeft een verbinding van Nijmegen via Venlo en Roermond met 
Zuid-Limburg, alsmede van Zuid-Limburg, Venlo en Roermond met Oost- en 
Noord-Nederland. Hierdoor kan deze weg bijdragen aan een versterking van 
de sociaal-economische structuur van Limburg. Op grond hiervan is opna-
me van de A 73 in het hoofdwegennet gerechtvaardigd. 

Rijkswegen 62, 65, 66 
Door de provincie Noord-Brabant is de zorg uitgesproken dat door het niet 

meer opnemen van de rijkswegen 62 (Tilburg-Waalwijk), 65 (Tilburg-België) 
en 66 (noordelijke randweg Tilburg) bepaalde afspraken of toezeggingen 
voor deze verbindingen zouden komen te vervallen. 

Ook in de inspraakreacties wordt de zorg uitgesproken voor de financiële 
gevolgen van het vervallen van deze wegen. 

Zoals in het Beleidsvoornemen is aangegeven aanvaardt het Rijk in begin-
sel alleen de verantwoordelijkheid voor de wegen van het hoofdwegennet. 
Dit betekent dat de wegen die niet in het hoofdwegennet zijn opgenomen 
overgedragen dienen te worden aan lagere overheden. Tevens zal het Rijk 
wegen welke nog niet in uitvoering zijn genomen, niet meer realiseren. Een 
uitzondering wordt hierbij gemaakt voor de wegen welke in het Uitvoerings-
programma 1978-1982 zijn opgenomen. 

De eerste ondergetekende is in beginsel bereid deze wegen aan te leggen. 
Hij gaat er daarbij van uit dat de aanleg planologisch mogelijk wordt ge-
maakt en dat de provincie bereid is deze wegen na gereedkomen in beheer 
en onderhoud over te nemen. 

Daar de omlegging Goirle in rijksweg 65 en het ontbrekende deel van rijks-
weg 62 tussen Loon op Zand en Waalwijk in het Uitvoeringsprogramma zijn 
opgenomen, geldt deze regeling ook voor deze twee wegen. 

Rijksweg 66 is momenteel niet in het Uitvoeringsprogramma opgenomen. 
Mocht de gemeente Tilburg van mening zijn dat een noordelijke rondweg 
als stedelijke voorziening noodzakelijk is dan kan hiervoor uiteraard op de 
gebruikelijke wijze een rijksbijdrage worden aangevraagd. 

A59 
De Raad van Advies voor de Ruimtelijke Ordening komt in het aanvullend 

advies tot de conclusie dat voorshands met een hoofdweg tussen Oss en 
Cuyk geen rekening behoeft te worden gehouden. 

De A 59 tussen Oss en Cuyk kan een functie vervullen in de verbinding Den 
Bosch-Duitsland, alsmede als onderdeel van een alternatieve route voor de 
relatie Rijnmond-Duitsland. In verband hiermee is het onderhavige wegvak 
in de tweede fase van het hoofdwegennet opgenomen. Bij het tracé-onder-
zoek zal te zijner tijd aan de landschappelijke aspecten ruime aandacht ge-
schonken worden. 

21. HET REGIONALE OPENBAAR VERVOER 

21.1. Algemeen 

De Raad van Advies voor de Ruimtelijke Ordening merkt op, dat in de ei-
genlijke planologische kernbeslissing de wederzijdse afstemming van ker-
nenpatroon en verkeer en vervoer slechts wordt toegespitst op het wegen-
patroon, terwijl daarnaast het openbaar vervoer afhankelijk wordt gesteld 
van de vervoervraag. Mede tegen de achtergrond van de vooral buiten het 
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Structuurschema ontwikkelde gedachten over het voorzieningenniveau van 
het streekvervoer, meent de Raad, dat het schema niet de middelen aanreikt 
voor bedoelde afstemming. Ook de afstemming van het beleid met betrek-
king tot het (regionaal) openbaar vervoer en het kernenpatroon is gewenst. 

Het gestelde over de geschiktheid van de individuele, particuliere vervoer-
wijze voor het landelijk gebied kan de Raad van Advies voor de Ruimtelijke 
Ordening in zijn algemeenheid wel onderschrijven, voor zover het verplaat-
singen betreft die functioneel aan het landelijk gebied en de daarin gelegen 
kernen gebonden zijn. Voor de vele verplaatsingen in het landelijk gebied 
die gericht zijn op stedelijke concentraties is een grotere rol voor het open-
baar vervoer mogelijk, dan wel is een nauwere afstemming op het stedelijk 
verkeer en vervoer gewenst. 

De Raad van Advies voor de Ruimtelijke Ordening bepleit bovendien een 
normering van de bereikbaarheid van kernen, die niet of onvoldoende over 
openbaar vervoer beschikken. Deze normen zullen moeten leiden tot aange-
paste vervoervormen (in de geest van bijvoorbeeld de huidige buurtbus- ex-
perimenten). 

Ook in het bestuurlijk overleg wordt naar voren gebracht, dat, waar de lan-
delijke gebieden deel uitmaken van (kleinere) stadsgewesten, het verkeers-
en vervoerbeleid in landelijke gebieden niet los van het stadsgewestelijk ver-
keers- en vervoersysteem mag worden gevoerd. Een beperkte rol voor het 
openbaar vervoer in de landelijke gebieden heeft belangrijke consequenties 
voor het verkeers- en vervoerbeleid in de steden, waarop dit landelijk gebied 
is aangewezen. Deze relatie wordt in het Beleidsvoornemen gemist. 

Verder wordt een wederzijdse afstemming van het kernenpatroon en ver-
keer en vervoer op het gebied van de ruimtelijke ordening noodzakelijk ge-
acht. Voor het streekvervoer betekent dit dat bij het vaststellen van het lij-
nenpatroon en het voorzieningenniveau rekening gehouden wordt met de 
functie die dorpen of steden hebben ten opzichte van hun omgeving. Deze 
benadering zou kunnen dienen als structurerend element in zowel het open-
baar-vervoer- als het ruimtelijk beleid, doch wordt helaas niet nader uitge-
werkt. 

De Raad van Advies voor de Ruimtelijke Ordening acht vergroting van de 
mobiliteitsmogelijkheden voor de z.g. vervoerarmen gewenst, hetgeen 
vooral gezocht zal moeten worden in verbetering van het openbaar vervoer 
en beperking van het gebruik van de auto. 

De Raad van de Waterstaat is van mening, dat het openbaar vervoer bij 
het veilig stellen van de verplaatsingsmogelijkheid en bereikbaarheid van 
een ieder een drieledige rol vervult, nl. als systeem naast het particulier ver-
voer, als decongestiemiddel en als ruimtelijk beleidsmiddel. In het eerste ge-
val gaat het om de sociale functie van het openbaar vervoer, die zowel van 
belang is in de Randstad als daarbuiten. Met name op het dunbevolkte plat-
teland kunnen zich ten aanzien van de sociale functie van het openbaar ver-
voer problemen voordoen. De Raad pleit voor opname van een passage 
over het openbaar vervoer als systeem naast het particulier vervoer, resulte-
rend in het uitspreken van zorg over het kunnen vervullen van de sociale 
functie in dunbevolkte landelijke gebieden. Experimenten met de buurtbus 
en bustaxi zouden daarbij genoemd kunnen worden. 

In het bestuurlijk overleg wordt door een aantal overlegpartners naar vo-
ren gebracht, dat door uit te gaan van het standpunt dat het voorzieningen-
niveau door de behoefte zal worden bepaald, de maatschappelijke functie 
van het openbaar vervoer meer en meer in gevaar zal worden gebracht, in 
het bijzonder met betrekking tot het regionale openbaar vervoer. Het open-
baar vervoer heeft, aldus de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, een 
belangrijke functie voor vervoerarme groepen, zowel in de grote stadsge-
westen als in de landelijke gebieden. Zij zag dit graag met zoveel woorden 
tot uitdrukking komen in de pkb. 

Ook in de inspraak wordt sterk de nadruk gelegd op de maatschappelijke 
functie van het openbaar vervoer. Met name de maatschappelijke functie 
van het streekvervoer wordt sterk beklemtoond. Het voorzieningenniveau 
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dient rekening te houden met de verkeersdeelnemers die niet per auto kun-
nen reizen. De sociale functie van het openbaar vervoer wordt onvoldoende 
op zijn juiste waarde geschat. 

De Raad van Advies voor de Ruimtelijke Ordening benadrukt het belang 
van experimenten voor het openbaar vervoer. Het openbaar vervoer zal ge-
legenheid moeten krijgen om tijdig een latente vervoervraag manifest te la-
ten worden. Dit dient ook te geschieden op vervoerrelaties die zich bij ge-
brek aan redelijke vervoermogelijkheden niet feitelijk kunnen manifesteren, 
zoals in de landelijke gebieden. Het NVS voorziet hierin slechts zeer ten dele. 

De Raad van de Waterstaat ondersteunt de experimenten, die thans gaan-
de zijn met de buurtbus en de bustaxi. Op basis van daardoor verkregen in-
zichten in kosten en baten dient zijns inziens te zijner tijd een afweging 
plaats te vinden of omzetting in duurzame systemen mogelijk is. 

Ook in het bestuurlijk overleg wordt de wenselijkheid van openbaar-ver-
voerexperimenten onderschreven. Gezocht zal moeten worden naar nieuwe 
vormen van openbaar vervoer ten einde in gebieden met geringere vraag de 
kosten te kunnen drukken. Gesteld wordt echter, dat zolang geen bevredi-
gend nieuwe vormen van openbaar vervoer tot stand zijn gebracht bestaan-
de zwakke lijnen dienen te worden gehandhaafd. 

Experimenten met bustaxi's, telefoonbussen e.d. worden in dit verband 
van belang geacht. Deze vormen van vervoer zouden niet alleen voor de klei-
nere steden en de landelijke gebieden een bruikbare oplossing kunnen zijn, 
maar ook voor de woonwijken van de grote steden. Er wordt gepleit meer 
aandacht te besteden in het Structuurschema aan experimenten. 

De Regering is van mening dat aandacht voor de functie van een kern bij 
het beleid ten aanzien van het openbaar vervoer noodzakelijk is. Dit uit-
gangspunt is in het Beleidsvoornemen reeds tot uitdrukking gebracht (par. 
3.3.3) en is thans in de planologische kernbeslissing opgenomen. Deze be-
leidslijn vindt ondersteuning in het Normeringssysteem Voorzieningenni-
veau Streekvervoer, waarin ten aanzien van dunbevolkte gebieden voor 
dunne vervoerstromen ook daar een vervoervoorziening wordt geboden. 
Voor zover dit vervoertechnisch verantwoord is, wordt met de kernenhiërar-
chie bij de opzet van het lijnennet rekening gehouden. Voor die gebieden, 
waarvoor het inleggen van collectief openbaar vervoer niet verantwoord is, 
wordt getracht alternatieve openbaar-vervoervoorzieningen te bieden. 

Verder zij opgemerkt dat het openbaar vervoer in de landelijke gebieden 
geen afzonderlijke infrastructuur vereist aangezien dit vervoer hoofdzakelijk 
over de weg plaatsvindt. Het regeringsbeleid is er wel op gericht daar waar 
nodig doorstromingsmaatregelen te bevorderen. 

De vervoerwijzekeuze wordt, zo is uit strategische studies gebleken, nau-
welijks beïnvloed door verhoging van de frequentie alleen. Zou ook het 
openbaar vervoer in landelijke gebieden worden uitgebreid zonder dat zulks 
wordt gerechtvaardigd door de huidige of te verwachten vraag dan zal het 
gebruik van de auto en daarmee het probleem van de congestie in de steden 
niet noemenswaardig worden verminderd. Voor de problemen van de steden 
die worden veroorzaakt door het toenemende autogebruik, zal veeleer een 
oplossing moeten worden gevonden in een integrale aanpak van de ver-
keers- en vervoerproblemen (verkeerscirculatieplan, parkeerbeleid enz.) in 
samenhang met de ruimtelijke ordening. Indien deze aanpak leidttot een 
grotere vraag naar openbaar vervoer in de landelijke gebieden is het beleid 
erop gericht het voorzieningenniveau, indien zulks noodzakelijk is, overeen-
komstig te verhogen. Anderzijds zal, wanneer een daling van de vraag kan 
worden verwacht, het voorzieningenniveau niet eerder worden aangepast 
dan wanneer deze daling zich feitelijk voordoet. Ook de keuze van de lokatie 
van nieuwe woongebieden in in dit verband van essentieel belang. Bij de 
vormgeving van nieuwe en opnieuw in te richten woongebieden wordt in 
feite de toekomstige voertuigkeuze in belangrijke mate reeds vastgelegd. 

In het beleid wordt aandacht besteed aan de overgangen van landelijk op 
stedelijk gebied door middel van het creëren van overstapmogelijkheden 
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van auto op openbaar vervoer en van streekvervoer op stedelijk openbaar 
vervoer. Bovendien vervullen in vele gevallen streeklijnen ook een functie in 
het stadsvervoer. In het Structuurschema wordt per globaal gedefinieerd ty-
pe gebied een eveneens globale karakterisering van het te voeren beleid ge-
geven. In de uitwerking van dat beleid zijn uiteraard aanpassingen noodza-
kelijk onder andere afhangend van de functie van het openbaar vervoer als 
instrumentvariabele voor de ruimtelijke ontwikkeling en de specifieke, fy-
sisch- of sociaal-geografische situatie. Deze uitwerking zal onder meer in het 
MPP naar voren komen. 

Ook de Regering is van mening dat het openbaar vervoer een belangrijke 
maatschappelijke functie heeft. Op andere plaatsen in deze nota is met name 
op de rol van het openbaar vervoer in het mede voorzien in de vervoerbe-
hoefte van degenen, die niet over eigen vervoermiddelen beschikken gewe-
zen, zie pkb. 4.1 en par. 15.2. De erkenning van de maatschappelijke functie 
van het openbaar vervoer heeft de Regering mede tot uitdrukking gebracht 
in het Normeringssysteem Voorzieningenniveau Streekvervoer (NVS) dat 
thans operationeel is. Aan de hand van de in het NVS gegeven normen 
wordt de hoogte van het voorzieningenniveau bepaald. Nieuwe voorzienin-
gen worden wanneer de vervoervraag zich heeft gestabiliseerd aan het NVS 
getoetst. Alleen bij de drukke lijnen wordt de bestaande vraag als hoofdele-
ment voor de frequentie genomen. Bij de normen voor het streekvervoer in 
dunbevolkte gebieden met veelal dunne vervoerstromen is aan het maat-
schappelijk aspect van het openbaar vervoer een doorslaggevende rol toe-
gekend. Volgens de normen van het NVS worden 3 a 4 heen- en terugritten 
geboden bij slechts acht reizigers per richting per dag. 

Voor de landelijke gebieden met een geringe vervoervraag die op grond 
van deze vraag niet of onvoldoende zouden worden ontsloten is het beleid 
gericht op aanvullende openbaar-vervoersystemen. Het buurtbusexperi-
ment kan als een geslaagd voorbeeld worden genoemd. In 50 landelijke ge-
bieden, die niet door openbaar vervoer worden bediend rijdt nu een buurt-
busof zal deze binnenkort gaan rijden. De uitbreiding van de vijf in 1977 ge-
starte projecten tot 50 in 1980 illustreert de waarde die de Regering aan het 
buurtbusexperiment hecht. 

21.2. De spoorwegen in het regionale openbaar vervoer 

Zowel in het bestuurlijk overleg als in de inspraak wordt met de geopper-
de gedachte van vervanging van railverbindingen door busdiensten in ver-
voerarme streken niet ingestemd. De provincie Overijssel merkt op, dat het 
niet duidelijk is welke baanvakken worden bedoeld. Op kaart 1 b van de pkb 
is het gehele huidige (en geprojecteerde) spoorwegnet opgenomen; wordt 
deze kaart ongewijzigd vastgesteld dan houdt dit in dat op alle opgenomen 
baanvakken de exploitatie gehandhaafd blijft en dat deze ook als zodanig in 
de streekplannen worden opgenomen. 

Met betrekking tot de reactivering van bestaande (goederen)lijnen voor 
reizigersvervoer merkt de Raad van Advies voor de Ruimtelijke Ordening op, 
dat in de pkb het algemene uitgangspunt ware te vermelden, dat oude tracés 
van (goederen)lijnen in beginsel moeten worden vrijgehouden ten behoeve 
van openbaar-vervoerdoeleinden. De Raad vraagt zich echter af of de afwe-
ging van de concrete projecten welke voor een eventueel (her)gebruik ten 
behoeve van het openbaar vervoer in aanmerking komen, in het kader van 
het Structuurschema aan de orde moet komen. Het gaat hier, naar zijn me-
ning, veelal om regionale verbindingen waarmede niet altijd een nationaal 
belang is gemoeid. Over dergelijke regionaal van belang zijnde verbindin-
gen past dan ook in beginsel geen uitspraak in het kader van het Structuur-
schema; de afweging of de bestaande verbindingen gereserveerd moeten 
blijven ten behoeve van het openbaar vervoer dient in het kader van het 
streekplan plaats te vinden, aldus de Raad. In inspraak en bestuurlijk overleg 
wordt in het algemeen ingestemd met de gedachte om te komen tot reacti-
vering van bestaande (goederen)lijnen. 
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Ten aanzien van de verb inding Den Bosch-Waalwi jk -Lage Zwaluwe 
meent de Raad, dat een reactivering van de oude goederenl i jn Den Bosch -
Lage Zwaluwe als rail l i jn ruimtel i jk-funct ioneel niet erg voor de hand l ig-
gend kan worden geacht. Zelfs een rail l i jn Waalw i jk -Den Bosch lijkt, vanuit 
de vervoervraag benaderd, nauweli jks te rechtvaardigen. De bestaande 
snelbusdienst kan volgens de Raad ruimschoots in de actuele vervoerbe-
hoefte voorzien. 

In de inspraak word t positief gereageerd op het openhouden van de mo-
gel i jkheid tot reactivering van reizigersvervoer op het traject Den Bosch-
Waalwi jk. Een aantal insprekers pleit tevens voor het openhouden van de 
mogel i jkheid tot heropening voor het personenvervoer van het traject Waal-
w i jk -Lage Zwaluwe. 

Naast reactivering van het gedeelte De Haar-Rhenen van de goederenl i jn 
Amersfoor t -Veenendaal -Rhenen zou, volgens de Raad van Advies voor de 
Ruimteli jke Ordening, ook gedacht kunnen worden aan reactivering van het 
gedeelte Amers foor t -De Haar en aan de doortrekking Rhenen-Kesteren. 
Hiermede zou immers een doorgaande verbinding N i jmegen-Amers foor t / 
Utrecht ontstaan, welke een ontlast ing kan betekenen voor het traject Arn -
hem-Ede/Wagen ingen. De Raad komt tot de conclusie dat het gewenst is de 
spoor l i jn Amersfoor t -Rhenen-Kesteren te reserveren en nader onderzoek in 
dezen te verr ichten. 

In de inspraak vallen dezelfde geluiden te beluisteren. 
Met betrekking tot de mogel i jkheid tot heropening van de li jn A p e l d o o r n -

Zwol le merkt de Raad van Advies voor de Ruimteli jke Ordening op, dat het 
tracé van deze oude spoorl i jn gereserveerd dient te worden om een bi jdrage 
te kunnen leveren aan het stadsgewesteli jke vervoer van/naar de tussen bei-
de (groeiende) steden l iggende kernen. De huidige snelbusdienst, die vo l -
gens de Raad ruimschoots in de actuele vervoerbehoefte voorziet, bedient 
deze kernen immers niet. Het tracé zou, behalve voor een gereactiveerde 
rai lverbinding, voor busvervoer op een eigen baan kunnen worden gebruikt. 

In het bestuurl i jk overleg en in de inspraak word t de planologische reser-
ver ing van de spoorbaan Ape ldoorn-Zwol le wenseli jk geacht, maar ook hier 
word t naar voren gebracht, dat een onderzoek naar een betere l igging van 
het tracé en de levensvatbaarheid van deze lijn noodzakelijk is. 

De Raad van Advies voor de Ruimteli jke Ordening acht het op zich noodza-
kelijk, dat met betrekking tot de verbinding Heer len-Aken ter plaatse één in-
ternationale hoofdverb ind ing tot stand komt. Bediening door openbaar ver-
voer van de aan het op te heffen baanvak gelegen kernen zou echter gehand-
haafd dienen te worden . 

In het bestuurl i jk overleg is met klem aangedrongen op spoedige verbete-
ring c.q. ui tbreiding van het spoorwegtraject Heerlen-Aken. Gevreesd word t 
echter, dat een te bedri j fseconomische benadering door de Nederlandse 
Spoorwegen en de Deutsche Bundesbahn alsmede gebrek aan f inanciële 
middelen een belemmer ing zullen vormen voor de spoedige realisering. 
Naast een doorgaande IC-verbinding tot op het Duitse spoorwegnet , wo rd t 
tevens gepleit voor een doorgaande IC-verbinding tot op het Belgische 
spoorwegnet , welke laatste ten minste elektrificatie van het traject Maas-
t r icht-Luik vereist. 

Door de Raad van Advies voor de Ruimteli jke Ordening alsmede in het be-
stuurl i jk overleg en de inspraak word t ook nog op de niet in het Beleidsvoor-
nemen vermelde (goederen)l i jnen Gron ingen-Zuidbroek-Stadskanaal -Em-
men ingegaan. Ten aanzien van deze verbinding vraagt de Raad van Advies 
voor de Ruimteli jke Ordening zich af, of onderl inge verb ind ing per spoor van 
Groningen en Emmen met een doorgaande dienst op Twente zou kunnen 
bi jdragen aan de ontwikkel ingskansen van deze perifere stedelijke gebieden. 
De Raad meent dat deze verbinding niet fysiek onmogel i jk gemaakt mag 
worden . Voorts acht hij nadere studie gewenst, waarbi j de eventuele conse-
quenties voor het streekvervoer en de daaruit voortv loeiende gevolgen voor 
de openbaar-vervoervoorziening van de kleinere kernen dienen te worden 
betrokken. 
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In het bestuurlijk overleg wordt door de provincie Groningen naar voren 
gebracht dat in het Beleidsvoornemen helaas geen aandacht wordt besteed 
aan de in het voorontwerp-streekplan opgenomen personenspoorlijn Gro-
ningen-Zuidbroek-Stadskanaal-Emmen. Blijkens een vrij recent rapport 
van de NS zou, afgezien van de investeringskosten, rendabel vervoer op dit 
traject mogelijk zijn. 

Ook in de inspraak wordt geconstateerd, dat reservering van deze spoor-
lijn in het Structuurschema niet heeft plaatsgevonden. 

In het bestuurlijk overleg en de inspraak wordt voorts nog gewezen op de 
mogelijkheid de oude spoorlijnen in de regio Enschede te benutten ten be-
hoeve van het openbaar vervoer. Opname van deze spoorlijnen (te weten 
Enschede-Haaksbergen, Enschede-Losser en Enschede-Lonneker) als re-
servering in het Structuurschema wordt bepleit. 

In het bestuurlijk overleg brengt de provincie Gelderland naar voren, dat 
zij een snelheids- en frequentieverhoging op de baanvakken Geldermalsen-
Tiel-Elst en Doetinchem-Winterswijk wenselijk acht. 

Ten aanzien van de goederenlijn Boxtel-Gennep wordt in de inspraak 
voorgesteld deze voor het personenvervoer te heropenen. De Raad van 
Advies voor de Ruimtelijke Ordening concludeert ter zake, dat aan een derge-
lijke verbinding vooralsnog geen behoefte lijkt te bestaan. 

De Raad van Advies voor de Ruimtelijke Ordening acht het daarentegen 
wel wenselijk reservering en nader onderzoek naar de levensvatbaarheid 
van de verbinding Eindhoven-Valkenswaard-Antwerpen/Hasselt te overwe-
gen. De Raad meent, dat deze verbinding voor het spoorverkeer vanuit het 
oosten en noorden van het land een rol zou kunnen spelen, waarbij wordt 
opgemerkt, dat een derde internationale verbinding met België eerder op 
deze plaats voor de hand lijkt te liggen dan ten zuiden van Tilburg. 

Bestaande net; reserveringen 

Het regeringsbeleid is erop gericht het bestaande en in exploitatie zijnde 
railnet zoveel als mogelijk is te handhaven. Hierbij wordt ervan uitgegaan 
dat de exploitatie van dit railnet voor de komende periode gehandhaafd 
blijft. Alleen in die gevallen, waarin gesproken kan worden van een lijn met 
een geringe vervoervraag kan omzetting van rail- in busexploitatie worden 
overwogen. Met betrekking tot de kaart 1 b wordt opgemerkt dat deze in li-
mitatieve en indicatieve zin de structuur van het NS-railnet aangeeft, waar-
aan thans door de Rijksoverheid wordt gedacht, ook waar het de lijnen be-
treft die mede een regionale functie vervullen. Als zodanig dient dit net in de 
ruimtelijke plannen van provincies en gemeenten te worden opgenomen. 
Dit houdt echter niet in dat de exploitatie van het net op alle baanvakken 
hiermede automatisch is vastgesteld; deze wordt nl. in belangrijke mate be-
paald door de functie die een raillijn kan vervullen in de toekomstige ontwik-
keling van een regio. Met de Raad van Advies voor de Ruimtelijke Ordening 
is de Regering van mening dat het beleid erop gericht zal moeten zijn bij het 
opbreken van spoorlijnen het tracé te reserveren met het oog op mogelijke 
toekomstige ontwikkelingen van reizigers- en/of goederenvervoer. Deze re-
serveringen zullen worden gehandhaafd, tenzij zich uit een oogpunt van 
ruimtelijk beslag dringender bestemmingen voordoen. Alsdan zal nadere af-
weging plaatsvinden. De in het verleden vastgestelde reserveringen van tra-
cés van voormalige spoorlijnen blijven gehandhaafd, evenals de tracés van 
lijnen die niet meer in exploitatie zijn of die als museumlijn worden geëx-
ploiteerd. Het betreft hier de volgende lijnen: 

1. Opgebroken spoorlijnen, waarvan het tracé is gereserveerd 
- Apeldoorn-Hattemerbroek 
- Emmen-Weerdinge 
- Glanerbrug-Losser 
- Enschede-Boekelo 
- Enschede-Lonneker 
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- Musselkanaal-Ter Apel/West 
- Uden-Kruispunt Beugen 
- Winterswijk-Neede 
- Doetinchem-Zelhem 
- Bilthoven-Zeist 
- Geertruidenberg-Raamsdonk 

2. Spoorlijnen, niet meer in exploitatie 
- Uithoorn-Amsterdam (IJsbaanpad) 
- Axel/aansluiting-Hulst/grens 
- Raamsdonk-'s-Hertogenbosch 
- Geldrop-Valkenswaard/grens 

3. Spoorlijnen, alleen nog in gebruik als museumlijnen 
- Haaksbergen-Boekelo 
- Goes-Borsele 
- Apeldoorn VAM-Eerbeek 
- Tilburg-Weelde 
- Amsterdam (Usbaanpad)-Amsterdam (Haarlemmermeerstation). 

Met betrekking tot de visie van de Raad van Advies voor Ruimtelijke Orde-
ning, dat over regionale verbindingen in beginsel geen uitspraak past in het 
kader van het Structuurschema merkt de Regering op dat de belangenafwe-
ging van concrete openbaar-vervoerprojecten met een regionale functie in 
eerste instantie zal plaatsvinden op regionaal niveau. Echter voor verbindin-
gen die een onderdeel vormen van het NS-net, waarvoor het Rijk in belang-
rijke mate verantwoordelijk is, zullen uitspraken in het Structuurschema niet 
mogen ontbreken om de lagere overheden bij de opstelling van hun ruimte-
lijke plannen de inzichten van de Rijksoverheid te doen weten. De afweging 
of de bestaande verbindingen gereserveerd dienen te blijven in de ruimte-
lijke plannen van de lagere overheden zal in het kader van het overleg tussen 
Rijk en provincie bij de opstelling van streekplannen plaatsvinden. De kaar-
ten geven in limitatieve en indicatieve zin de structuur van het bestaande en 
mogelijk geacht NS-railnet aan, ook waar het die lijnen betreft die mede een 
regionale functie vervullen. 

In aanvulling op het hierboven vermelde algemene beleid kan voor onder-
staande verbindingen met betrekking tot reservering c.q. reactivering voor 
het reizigersvervoer nog het volgende worden opgemerkt: 

Den Bosch-Waalwijk 

Opneming van deze verbinding in de tweede fase betekent in feite dat de 
reactivering van dit lijngedeelte voor het reizigersvervoer niet onmogelijk 
wordt gemaakt. Een onderzoek naar de wenselijkheid en de aard van een 
openbaar-vervoerverbinding zal eerst worden ingesteld wanneer de reacti-
vering daadwerkelijk wordt overwogen. Bij een dergelijk onderzoek zal ook 
worden nagegaan in hoeverre de mogelijkheden van het goederenvervoer 
worden aangetast door gebruik van het baanlichaam van deze lijn voor tram 
en bus. De mogelijkheid tot reactivering van de gehele lijn Lage Zwaluwe-
Den Bosch, zoals in de inspraak naar voren is gebracht, blijft aanwezig gege-
ven de reservering van het gedeelte Geertruidenberg-Den Bosch en de 
thans aanwezige goederenspoorlijn Lage Zwaluwe-Geertruidenberg. 

Amersfoort-Rhenen-Kesteren 

Aan de door de Raad van Advies voor de Ruimtelijke Ordening en in de in-
spraak naar voren gebrachte alternatieve railverbinding Nijmegen-Amers-
foort/Utrecht ter ontlasting van de bestaande verbinding via Arnhem-Ede/ 
Wageningen bestaat - rekening houdende met toekomstige ontwikkelingen 
- geen behoefte. Gebleken is dat de beschikbare capaciteit ruim voldoende 
is. Reservering van het tracé Rhenen-Kesteren wordt derhalve niet overwo-
gen. 
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Apeldoorn-Zwolle 

Heropening van deze spoorlijn voor het reizigersvervoer wordt in het licht 
van de huidige ontwikkelingen op de Veluwe niet meer overwogen. De re-
servering van dit tracé wordt gehandhaafd voor een mogelijk gebruik als 
vrije tram- of busbaan. Naar aanleiding van door de Raad van Advies voor 
de Ruimtelijke Ordening, het bestuurlijk overleg en de inspraak gemaakte 
opmerkingen ten aanzien van de perifere ligging van het gereserveerde tra-
cé ten opzichte van de bebouwing en gezien de bezwaren die het huidige tra-
cé oproept door belemmering van stedelijke ontwikkelingen alsmede het 
ontbreken van grote plannen voor verstedelijking op de Veluwe en de nieu-
we rijksweg 50 die de invoering van snelbusdiensten heeft mogelijk ge-
maakt, zal een nader onderzoek naar de noodzaak van handhaving van dit 
tracé woeden ingesteld. In dit onderzoek zal de mogelijkheid van een gedeel-
telijke opheffing van de reservering of een andere situering van het tracé 
worden betrokken. 

Groningen-Zuidborek-Stadskanaal-Emmen 

Op grond van de resultaten van recente onderzoeken - onder meer het in 
het bestuurlijk overleg genoemde NS-rapport «Vergelijkende studie trein-
bus in Oost-Groningen» - is de noodzaak van een rechtstreekse railverbin-
ding tussen Groningen en Emmen niet komen vast te staan. Derhalve wordt 
de reservering van het ontbrekende gedeelte van dit tracé tussen Emmen en 
Ter Apel niet overwogen, al staat het de provincie uiteraard vrij om de reser-
vering van dit gedeelte in het streekplan te handhaven. Wel bestaat de be-
reidheid de reactivering van de verbinding Zuidbroek-Stadskanaal voor het 
reizigersvervoer te heroverwegen. 

Voorzieningenniveau 

Geldermalsen-Tiel-Elst en Doetinchem-Winterswijk 
Naar aanleiding van de in het bestuurlijk overleg door de provincie Gel-

derland naar voren gebrachte wensen inzake het voorzieningenniveau op de 
baanvakken Geldermalsen-Tiel-Elst en Doetinchem-Winterswijk merkt de 
Regering het volgende op. De in mei 1978 gereedgekomen elektrificatie van 
het traject Tiel-Geldermalsen heeft een verkorting van de reistijd op het tra-
ject Tiel-Geldermalsen-Utrecht mogelijk gemaakt. De rijtijd op het traject 
Geldermalsen-Elst is evenwel door de verbreking van de voorheen door-
gaande dieseltreindiensten in Tiel, waar overigens door een goede aan-
sluiting de overstaptijd kort is, in geringe mate verlengd. Een verhoging van 
de snelheid op het traject Tiel—Eist is niet goed mogelijk aangezien de door 
het beveiligingssysteem toegelaten baanvaksnelheid (100 km/u), de in ver-
band met het enkelspoor vastliggende kruisingsmomenten en het ingezette 
materieel hieraan grenzen stellen. Door de recente modernisering van de 
beveiliging op het traject Zevenaar-Winterswijk is de toegelaten baanvak-
snelheid verhoogd tot 100 km/u. Hierdoor zal enige verkorting van de rijtijd 
mogelijk zijn. Voor de bepaling van de frequentie van de treindiensten op elk 
baanvak hanteert de NS een normenstelsel. In afwachting van het gereedko-
men van een nieuw normeringssysteem voor het voorzieningenniveau van 
de NS worden eerstbedoelde normen thans door de NS toegepast voor de 
opzet van de dienstregeling, waarvan de goedkeuring is voorbehouden aan 
de Minister van Verkeer en Waterstaat. Volgens de huidige normen recht-
vaardigt de vervoeromvang op de trajecten Geldermalsen-Elst en Doetin-
chem-Winterswijk thans geen verhoging van de huidige frequentie op deze 
trajecten. Indien de ontwikkeling van het vervoer in de toekomst daartoe 
aanleiding geeft, zal een frequentieverhoging kunnen worden overwogen. 
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Grensbaanvakken 

Met betrekking tot de grensbaanvakken is het beleid gericht op een zo 
goed mogelijke afwikkeling van het grensverkeer met de buurlanden. Dit be-
tekent dat naast het aspect van de kostendekking in de exploitatie tevens ge-
let wordt op de functies van deze grensbaanvakken voor de economische en 
sociale ontwikkelingen van de desbetreffende regio's. 

Een onderzoek is gaande naar de mogelijkheden van herstructurering van 
de treindienst in Zuid-Limburg. Hierin wordt onder meer aandacht besteed 
aan de verbinding Heerlen-Aken en de elektrificatie van Maastricht-Visé. In 
het kader van de Perspectievennota Zuid-Limburg zal overleg over deze pro-
jecten plaatsvinden, waarbij tevens de afweging op regionaal niveau wordt 
betrokken. 

Bij de verbinding met Aken wordt gedacht aan of een verbetering van de 
huidige verbinding Maastricht-Simpelveld-Aken of een verbinding Maas-
tricht-Heerlen-Kerkrade-Aken over een gedeeltelijk nieuw tracé Kerkrade-
Kohlscheid. Deze laatste variant houdt mogelijk de sluiting in van Kerkrade-
Simpelveld en Schin op Geul-Simpelveld/grens, waarbij in dat geval voor 
de thans bediende kernen een alternatieve openbaar-vervoervoorziening zal 
worden gecreëerd. De elektrificatie van Maastricht-Visé wordt bestudeerd 
om hiermee te kunnen aansluiten op de in 1982 te realiseren elektrificatie 
van (Luik-)Bressoux-Visé. Gegeven de huidige vervoerwaarde van de hier-
genoemde verbindingen, worden momenteel geen doorgaande IC-verbin-
dingen in deze relaties overwogen. Wel wordt aandacht besteed aan goede 
aansluitingen van dit grensverkeer met de IC-diensten. 

Ten aanzien van het door de Raad van Advies voor de Ruimtelijke Orde-
ning bepleite nadere onderzoek naar de levensvatbaarheid van de verbin-
ding Eindhoven-Valkenswaard-Hasselt merkt de Regering op dat een der-
gelijk onderzoek niet wordt overwogen gegeven de studies uit het verleden 
die hebben aangetoond dat de vraag naar railvervoer over dit tracé gering is. 

21.3. Het groepsvervoer 

De Raad van Advies voor de Ruimtelijke Ordening is van mening, dat het 
groepsvervoer vanwege zijn (wenselijke) plaats in de totaliteit van het ver-
keers- en vervoersysteem een visie verdient in het kader van de pkb. 

In de inspraak wordt erop gewezen, dat het groepsvervoer en het toerwa-
genvervoer niet of nauwelijks tot zijn recht komt. In het algemeen wordt in 
de inspraak betreurd dat aan dit vervoer geen aandacht wordt besteed als te 
stimuleren vorm van openbaar vervoer (met name in het woon-werkver-
keer). De vraag wordt gesteld of deze vorm van vervoer zal worden gestimu-
leerd of dat maatregelen ter beperking van het autogebruik erop van toepas-
sing zijn. 

Het groepsvervoer met autobussen en personenauto's neemt een aan-
merkelijk deel van de dagelijkse verplaatsingen voor zijn rekening. Dat de 
omvang van het groepsvervoer, uitgedrukt in aantallen vervoerde reizigers, 
de laatste jaren niet toeneemt en plaatselijk zelfs enige teruggang vertoont, 
wordt, globaal bezien, niet alleen veroorzaakt door gewijzigde economische 
omstandigheden, doch tevens door de voorkeur die potentiële groepsver-
voerreizigers om diverse redenen in toenemende mate aan het gebruik van 
het eigen vervoermiddel zijn gaan geven. 

Met het betrokken bedrijfsleven wordt sedert 1978 een onderzoek inge-
steld naar de diepere oorzaken van de achtergebleven groei van het groeps-
vervoer en naar de mogelijkheden om - zulks mede ter bestrijding van zich 
plaatselijk voordoende verkeerscongesties - het aandeel van het groepsver-
voer in het woon-werkvervoer te vergroten. Bij bedoeld onderzoek, dat on-
der leiding staat van de Commissie Vervoervergunningen, werd inmiddels 
ook het Economisch Bureau voor het weg- en watervervoer ingeschakeld. 
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Dat het toerwagenvervoer niet of nauwelijks tot zijn recht zou komen moet 
op een misverstand berusten. Anders dan het groepsvervoer en het inciden-
tele ongeregelde autobusvervoer, waarvan de aanvragen om vergunning 
c.q. toestemming aan een redelijk alternatief bij gebruik van het openbaar 
vervoer worden getoetst, wordt bij het toelaten van het toerwagenvervoer 
geen enkel voorbehoud gemaakt. Binnen het raam van het vergunningenbe-
leid kan het zich geheel naar behoefte ontplooien, 

22. REGIONALE WEGEN EN FIETSVOORZIENINGEN 

22.1. Regionale wegen 

Met het in de pkb gestelde (5.4.4) over de plaats en de inpassing van regio-
nale wegen kan de Raad van Advies voor de Ruimtelijke Ordening instem-
men. 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 door de 
Raad bepleite tegengaan van impulsen voor suburbane ontwikkelingen im-
pliceert naar de mening van de Raad betrekkelijk lage eisen aan de kwaliteit 
van de bereikbaarheid, primair per auto. Het vraagt om een sterk integratie-
kader voor verkeers- en vervoerplanning op regionaal (provinciaal) niveau. 

De Raad van de Waterstaat betreurt het dat de relatie tussen het hoofdwe-
gennet en het secundair/tertiaire wegennet slechts in algemene zin is behan-
deld. Een toetsing van functie en belang van het hoofdwegennet aan het net 
van lagere orde en omgekeerd is gewenst om te bezien of bepaalde schakels 
elkaar aanvullen dan wel overlappen. 

In het Structuurschema is aangegeven dat voor doorgaande regionale we-
gen door dorpskommen de erffunctie zou dienen te prevaleren boven de 
stroomfunctie. In het bestuurlijk overleg is de voorkeur gegeven aan omlei-
dingswegen indien het doorgaand verkeer een groot deel uitmaakt van het 
totale verkeer, ten einde de negatieve effecten van het verkeer op het leefmi-
lieu zoveel mogelijk te beperken. 

In het bestuurlijk overleg is gevraagd om duidelijkheid over de financiële 
gevolgen van de voorstellen ten aanzien van het beheer van de secundaire 
en tertiaire wegen. 

In de inspraak wordt gesteld dat onduidelijk is welke criteria moeten wor-
den aangelegd bij de opzet van secundaire en tertiaire wegenplannen. De in 
het Structuurschema genoemde criteria worden als vaag gekwalificeerd. In 
de inspraak wordt ermee ingestemd dat aard en tracering van regionale we-
gen in overeenstemming dienen te zijn met agrarische eisen en eisen van 
behoud en ontsluiting van waardevolle landschappen en natuurlijke milieus. 

Uit de advisering en inspraak blijkt een behoefte aan verduidelijking van 
de structuur en functie van zowel de regionale als van de bij hoofdstuk 24 
aan de orde te stellen stedelijke wegenstelsels, beide in relatie tot het hoofd-
wegennet. 

Aantal, situering en vormgeving van afzonderlijke verbindingen alsmede 
hun onderlinge samenhang zijn bepalend voor de mate waarin men zich vlot 
en comfortabel kan verplaatsen maar ook mede voor de mate van onveilig-
heid, hinder aan woon- en leefmilieu en bij voorbeeld de keuze van vervoer-
wijze. Kortom in het pakket van maatregelen is de wijze van inrichten van het 
wegenstelsel een belangrijk instrument voor een sturend verkeers- en ver-
voerbeleid. 

In par. 20.1 is een beschouwing gegeven over plaats en functie van in het 
bijzonder het hoofdwegennet. In het volgende zal de relatie met het wegen-
stelsel van lagere orde nader worden uitgewerkt. 

In het gekozen beleid geldt als uitgangspunt dat voor relatief korte ritten 
een lager niveau van comfort en vlotheid acceptabel is dan bij een reis over 
lange afstand. Dit uitgangspunt geldt voor zowel het regionale als het stede-
lijke wegenstelsel maar in de uitwerking treden uiterlijke verschillen op. 
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In de steden horen verplaatsingen binnen de zgn. verblijfsgebieden,zoals 
woongebieden, stadscentra, e.d. in principe lopend en fietsend, dus niet per 
auto te worden afgelegd. De maat van dergelijke gebieden, de routes voor 
auto's en voor fietsers en voetgangers, de situering van parkeerplaatsen en 
dergelijke moeten daarop afgestemd zijn. 

Die verplaatsingen binnen steden die de maat van het verblijfsgebied te 
boven gaan en waarvoor de auto een geëigend vervoermiddel kan worden 
geacht, dienen binnen de woongebieden aan te vangen met een lage snel-
heid die is aangepast aan het overige, langzame, verkeer en aan de over-
heersende erffunctie van het woongebied. De loopafstanden naar stallings-
en parkeerplaatsen kunnen daarbij tot enkele honderden meters oplopen. 
Men denke aan wijzen van inrichten als woonerven met drempels, asver-
schuivingen, gewijzigde voorrangsregels etc. 

Naarmate de verplaatsingsafstanden groter worden is het voor een nog 
redelijk vlotte en comfortabele rit een vereiste dat de gemiddelde reissnel-
heid eveneens toeneemt en dus dat van de woonstraat na aanvaardbare tijd 
kan worden overgegaan op een met hogere snelheid te berijden wegcatego-
rie. 

Voor uitgestrekte stedelijke gebieden, moet indien de verplaatsingstijden 
te hoog zouden oplopen voor langere ritten een stedelijk hoofdwegennet 
met een bijpassende opnieuw hogere reissnelheid kunnen worden benut. 
De stedelijke hoofdwegen verzorgen ten slotte in het algemeen ook de rela-
ties met het buitenstedelijke wegenstelsel. . 

Analoog aan de steden geldt ook voor het landelijk gebied dat voor ver-
plaatsingen binnen de verblijfsgebieden (woonwijken en bij voorbeeld ook 
recreatiegebieden) de auto niet het aangewezen vervoermiddel is. Ook hier 
weer dienen de wegen van lokaal belang, de (landbouw) ontsluitingswegen, 
de verbindingswegen van regionaal belang (onderlinge verbinding van klei-
ne en grotere kernen in een regio) en de toegangen naar het hoofdwegennet 
in een zodanige onderlinge rangschikking te worden geplaatst en een geo-
metrische vorm te krijgen dat verplaatsingen mogelijk zijn met een hogere 
reissnelheid naarmate de verplaatsingsafstand toeneemt. 

Thans wordt samen met de betrokken instanties bestudeerd in hoeverre 
met de indeling in secundaire, tertiaire, quartaire en niet-planwegen con-
form de Wet Uitkeringen Wegen technisch beter kan worden aangesloten bij 
de te onderscheiden functies, die deze wegen in het totale wegenstelsel ver-
vullen. 

Het hoofdwegennet is in beginsel bestemd, zoals in par. 20.1 is beschre-
ven, voor de verplaatsingen over lange afstanden of anders gezegd voor 
verplaatsingen met een zodanige reisduur dat het comfort en de snelheid op 
de wegen van lagere orde daartoe niet toereikend zijn. Wat al of niet toerei-
kend is, is overigens arbitrair. Een precieze tijdsduur welke iedere herkomst 
of bestemming maximaal van het hoofdwegennet verwijderd zou mogen 
liggen is thans niet te geven. Ruw geschat zou men kunnen stellen dat in Ne-
derland deze maximumtijd in spitsuren in het algemeen de 45 minuten niet 
overschrijdt. Dit gegeven is mede bepalend voor de maaswijdte van het we-
genstelsel. En wel fijnmazig in stedelijke gebieden met lage gemiddelde 
reissnelheden en grofmazig daarbuiten. De maximum reistijd binnen het 
stedelijke en binnen het landelijke gebied alsmede de reistijd van of tot het 
hoofdwegennet kan naast andere criteria tevens als een toetsingscriterium 
worden beschouwd voor de mate waarin aan de vraag naar verplaatsings-
mogelijkheden per auto wordt voldaan. 

De tracering en vormgeving van iedere wegcategorie moet dus onder 
meer zijn afgestemd op de functie die de weg in het totale stelsel vervult. Dit 
houdt onder meer in dat wegen van lagere orde verschoond moeten blijven 
van doorgaand ««sluip»-verkeer dat naar zijn aard op een hogere categorie 
thuishoort. Dat geldt zowel voor sluipverkeer in woonstraten als voor derge-
lijk verkeer op ontsluitingswegen voor landbouw en recreatie. 

Samenvattend zou in de visie van de Regering één samenhangend we-
genstelsel tot stand moeten worden gebracht waarvan de stedelijke, de 
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regionale en de hoofdwegen deel uitmaken en dat is ingedeeld in een be-
perkt aantal - voor wat het verwachtingspatroon van de verkeersdeelne-
mers betreft - uniforme categorieën. De onderlinge rangschikking dient zo-
danig te zijn, dat voor korte verplaatsingen de snelheid van het verplaatsen 
en het comfort relatief gering zijn maar dat naarmate de afstand toeneemt 
de mogelijkheid wordt geboden om zich geleidelijk sneller en meer comfor-
tabel te verplaatsen. 

De capaciteit en de kwaliteit die het wegenstelsel op deze wijze voor ver-
plaatsingen per auto biedt, dient in overeenstemming te zijn met de gewen-
ste verkeers- en vervoerordening. In het bijzonder met de positie van het 
openbaar vervoer, het langzame verkeer en het parkeren, met de eisen van 
de omgeving en de eisen van bereikbaarheid. Heroverweging en aanpassing 
van sommige bestaande wegen, nader vaststellen van de wegkenmerken 
per categorie en het zo nodig bij de functionele indeling aanpassen van het 
financiële kader zijn daarbij de te hanteren instrumenten. 

In deze visie past niet dat wegen voor doorgaand verkeer door dorpskom-
men worden gevoerd. Afhankelijk van de functie van de «doorgaande» weg 
zal inderdaad, zoals in het bestuurlijk overleg is betoogd, een oplossing ge-
zocht moeten worden in omleiding van het doorgaande verkeer. Indien ech-
ter een omleiding niet kan worden ingepast dan dient het doorgaande ver-
keer waar nodig ondergeschikt te worden gemaakt aan de erffunctie. 

22.2. Regionale fietsvoorzieningen 

Het beleid in het Structuurschema ten aanzien van het langzaam verkeer 
heeft in het bestuurlijk overleg ondersteuning gevonden. Wel is gepleit voor 
nog meer aandacht voor het fietsverkeer, voor het bieden van mogelijkhe-
den tot het voeren van een eigen beleid voor de lagere overheden ten aan-
zien van fietsvoorzieningen op basis van een meer definitieve regeling en 
voor de problematiek van de rivierovergangen (door het tot stand komen 
van rivieroverschrijdende autowegen dreigen veerovergangen die voor de 
ontsluiting voor het langzaam verkeer van belang zijn, sterk verliesgevend te 
worden). 

In de inspraak is gepleit voor de bevordering van vrijliggende fietspaden 
èn in het landelijk gebied èn in toeristische streken. De fietsvoorzieningen 
dienen gericht te zijn op de schoolgaande jeugd, woon-werkverkeer en de 
recreatie. 

Verder wordt aandacht gevraagd voor voet- en fietsveren. 

Ten behoeve van de aanleg van onder meer regionale fietsvoorzieningen 
zijn subsidiemogelijkheden geschapen die zijn uitgewerkt in het kader van 
het Meerjarenplan Personenvervoer. In dergelijke meer concrete plannen 
hoort de financieringsregeling ook thuis en niet zozeer in het Structuursche-
ma. De regeling is in die zin al definitief dat voor de hele Meerjarenplan Per-
sonenvervoerperiode gelden zijn uitgetrokken, respectievelijk voorzien. 

Aan de wens van de provincies om zelf hun beleid en prioriteiten te kun-
nen bepalen met betrekking tot de aanleg van fietspaden is inmiddels tege-
moetgekomen door de in 1978 tot stand gekomen bijdrageregeling voorde 
aanleg van fietspaden langs secundaire en tertiaire wegen. Deze regeling 
houdt in dat de beschikbare fondsen aan de hand van voortschrijdende 5-ja-
rige uitvoeringsprogramma's worden verdeeld over de provincies, die daar-
na voor de verdere toewijzing voor de verschillende projecten zorgdragen. 

Met betrekking tot de problematiek van de rivierovergangen rijzen vragen 
naar de omvang van het probleem, dat wil zeggen het aantal veren dat door 
de bouw van (auto)bruggen noodlijdend dreigt te worden als wel de moge-
lijkheden die een aan het gewijzigde gebruik aangepaste exploitatie zou kun-
nen bieden. In principe dient naar een sluitende exploitatie te worden ge-
streefd. Het steunen van eventuele noodlijdende veren ten behoeve van het 
langzame verkeer kan niet als een rijkstaak worden beschouwd. 
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23. HET STEDELIJK EN STADSGEWESTELIJK OPENBAAR VERVOER 

23.1 Algemeen 

Reeds in het kader van de advisering over de Verstedelijkingsnota heeft 
De Raad van Advies voor de Ruimtelijke Ordening gewezen op een verslech-
tering van de interne bereikbaarheid van de stadsgewesten, hetgeen werd 
aangemerkt als een vorm van ontstedelijking. Zowel in de Verstedelijkings-
nota als in de kwalitatieve uitspraken met betrekking tot de grote stadsge-
westen in het Structuurschema meent de Raad van Advies voor de Ruimte-
lijke Ordening een beleid te herkennen, dat gericht is op behoud en zo moge-
lijk versterking van stedelijke functies en van de levendigheid van de centra. 
Daarbij zou bij de verdeling van de beschikbare ruimte prioriteit dienen te 
worden verleend aan onder andere de behoefte van het openbaar vervoer, 
aldus de regeringsbeslissing ten aanzien van de Verstedelijkingsnota. De 
Raad van Advies voor de Ruimtelijke Ordening is van mening, dat deze pri-
oriteit in het Structuurschema als geheel onvoldoende herkenbaar is. Welis-
waar wordt in par. 3.3.1 van het Beleidsvoornemen gesproken over «een 
sterke nadruk op maatregelen ten gunste van het openbaar vervoer», maar 
daar staan andere uitspraken, zoals «het huidige voorzieningenniveau van 
het stedelijk en stadsgewestelijk openbaar vervoer vormt, globaal gezien, 
uitgangspunt voor het toekomstig niveau van het openbaar vervoer», tegen-
over, die blijk geven van een pessimistische kijk op de toekomstige mogelijk-
heden van het openbaar vervoer. Ook de in het schema opgenomen raming 
van toekomstige vervoeromvang wekt geen hoge verwachtingen voor de 
mogelijkheden van het openbaar vervoer (blz. 198 Beleidsvoornemen). Het 
feit, dat aan deze prioriteitenstelling onvoldoende inhoud wordt gegeven 
vormt een bedreiging voor de bereikbaarheid en derhalve voor de stedelijke 
kwaliteit. 

Van verschillende zijden wordt in het bestuurlijk overleg teleurstelling uit-
gesproken over het in het Structuurschema gepresenteerde openbaar-ver-
voernet en hoofdwegennet in de Randstad. De nadruk ligt te weinig op 
maatregelen die het gebruik van het openbaar vervoer bevorderen. Bevor-
dering van het openbaar vervoer wordt beschouwd als een elementair on-
derdeel van het verkeers- en vervoerbeleid in de stadsgewesten. De ge-
meente Rotterdam merkt op, dat de weinige uitbreidingen van het open-
baar-vervoernet in de Rotterdamse regio bijna alle betrekking hebben op 
reeds genomen besluiten, terwijl deze uitbreidingen van veel geringere be-
tekenis zijn dan de voorziene vergroting van het wegennet. De op grond van 
het voorontwerp-structuurplan Rotterdam te verwachten vergrote verplaat-
singsbehoefte per openbaar vervoer mag niet worden tegengehouden door 
de afwezigheid van een op deze vergrote behoefte gebaseerd openbaar-ver-
voernet. De bereikbaarheid van de stad zou op die manier geschaad worden. 

Door de gemeente Amsterdam wordt erop gewezen, dat het stedelijk 
openbaar vervoer eveneens een functie zal moeten gaan vervullen in de pe-
rifere delen van de agglomeratie en in de regio. Dit is noodzakelijk om het 
stadsgewest als één geheel te kunnen laten functioneren. Er zal derhalve 
volgens de gemeente gekozen moeten worden voor hoogwaardig openbaar 
vervoer, dat regio, periferie en centrum met elkaar verbindt, zodat de stads-
vernieuwing in relatie wordt gebracht met de nieuwe stadsdelen aan de pe-
riferie en in de regio. Zij is echter van mening, dat het Beleidsvoornemen 
geen bijdrage levert aan het beleidsuitgangspunt uit de Verstedelijkingsno-
ta, nl. dat de stadsgewesten moeten worden gestructureerd op basis van 
goed openbaar vervoer. 

In dit verband merkt de provincie Zuid-Holland op, dat één van de hoofd-
functies van het openbaar vervoer is, het bereikbaar houden van de grote 
stadsgewesten vanuit een groot invloedsgebied, waarin vaak verscheidene 
middelgrote en kleine steden liggen. Alleen prioriteit voor het openbaar ver-
voer in de grote stadsgewesten is dan niet voldoende om de bereikbaarheid 
op peil te houden. 
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Voorts wordt in het bestuurlijk overleg gevraagd om een nadere aandui-
ding van het na te streven niveau van openbaar-vervoervoorzieningen en de 
kwaliteit ervan, zoals die in principe wel in de Verstedelijkingsnota staat, als 
gesproken wordt over de 35-minuten reikwijdte van grote stadsgewesten. 

In de inspraak wordt de uitwerking van het concrete beleid inzake het 
stadsgewestelijke openbaar vervoer over het algemeen teleurstellend ge-
noemd. Gewezen wordt op het gevaar van het terechtkomen in een neer-
waarts gerichte spiraal. Het uitgangspunt van handhaving van het huidige 
voorzieningenniveau van het stedelijk en stadsgewestelijk openbaar vervoer 
staat in schrille tegenstelling tot de enorme capaciteitsvergroting van het au-
tosnelwegennet op verschillende plaatsen in de stadsgewesten. 

De Raad van Advies voor de Ruimtelijke Ordening merkt op dat de stelling 
in par. 5.4.3 van het Beleidsvoornemen dat in middelgrote en kleine steden 
het openbaar vervoer slechts een aanvullend karakter heeft en dient ten ge-
rieve van hen, die niet zelf over een auto of fiets beschikken, nuancering be-
hoeft, voor zover deze uitspraak mede gericht is op steden als Groningen, 
Zwolle en Amersfoort. De ook voor dergelijke steden gewenste herstructure-
ring van oude stadsdelen en centra (verkeersruimten en verblijfsgebieden, 
maatregelen ten gunste van voetganger, fietser en openbaar vervoer) zal er-
toe leiden, dat het openbaar vervoer ook dient voor hen, die niet over met 
name een auto willen beschikken. 

In het bestuurlijk overleg wordt door het Beleidsorgaan Openbaar Vervoer 
opgemerkt, dat de uitspraak, dat in de kleine steden het openbaar vervoer 
slechts een aanvullende rol dient te spelen, onjuist is en voorbijgaat aan het 
feit, dat het openbaar vervoer ook in deze gebieden een functie heeft in de 
ruimtelijke ontwikkeling. 

In de inspraak vallen dezelfde geluiden te beluisteren. 
Zoals reeds eerder is gememoreerd, is de Raad van Advies voor de 

Ruimtelijke Ordening van mening, dat het openbaar-vervoerbeleid onder-
bouwd dient te worden met beleidsnormen. De Raad vindt de thans in de 
pkb opgenomen weinig houvast biedende kwalitatieve uitspraken over het 
openbaar vervoer een onvoldoende basis om er op de verschillende be-
stuursniveaus een ruimtelijk beleid op te kunnen baseren. Daarnaast is de 
Raad van mening, dat er ook te weinig rekening wordt gehouden met het 
feit, dat het openbaar-vervoersbeleid een belangrijk instrument voor de 
ruimtelijke ordening dient te zijn. 

In het bestuurlijk overleg wordt in dit verband naar voren gebracht, dat 
een consequentie van het uitgangspunt, dat het voorzieningenniveau van 
het openbaar vervoer door de behoefte zal worden bepaald, is, dat het ge-
bruik van het openbaar vervoer als (structurerend) instrument in het ruimte-
lijk ordeningsbeleid in feite wordt opgeheven. Ook in de inspraak wordt naar 
voren gebracht, dat het openbaar vervoer als ruimtelijk sturingsinstrument 
te weinig nadruk krijgt, met name in de kleine steden. 

De Raad van Advies voor de Ruimtelijke Ordening meent dat in het kader 
van een structuurschema geen directe gevolgen in de bestemmingssfeer 
mogen worden verbonden voor regionale en lokale verbindingen, voor zo-
ver voor de realisering daarvan werken moeten worden uitgevoerd waarom-
trent buiten het schema nog geen definitieve beslissingen zijn genomen. De 
Raad meent dat hiervoor een belangenafweging is vereist, die primair op re-
gionaal en lokaal niveau dient plaats te vinden. Aan vermelding van bedoel-
de projecten in het schema kan slechts indicatieve betekenis worden toege-
kend. Dit zal ook expliciet in de pkb tot uitdrukking moeten komen. Ook de 
strekking van de bij het stedelijk en stadsgewestelijk openbaar vervoer ge-
maakte opmerking «dat bij de uitwerking en concretisering van de Verstede-
lijkingsnota nog een of enkele lijnen (extra) in aanmerking (kunnen) komen» 
(Beleidsvoornemen, blz. 56) verdient vermelding in de pkb. De Raad erkent 
weliswaar de betrokkenheid van de rijksoverheid bij deze projecten (thans 
ligt deze in de financiële sfeer) maar is van mening dat het rijksbelang zich 
niet uitstrekt tot de concrete verbinding. Het rijksbelang zal door norm- of 
taakstelling tot uitdrukking moeten worden gebracht. 
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De Raad van Advies voor de Ruimtelijke Ordening constateert met betrek-
king tot het openbaar-vervoerbeleid dat er sprake is van een vraagvolgend 
beleid. Immers de kwaliteit van de openbaar-vervoervoorzieningen wordt in 
steeds verschillende bewoordingen afhankelijk gesteld van de vervoer-
vraag, welke laatste bepaald moet worden aan de hand van het feitelijke, 
manifeste vervoergedrag (getuige ook het Normeringssysteem Voorzienin-
genniveau Streekvervoer). Of ook een vraagvolgend beleid bedoeld is, mag 
betwijfeld worden in het licht van de kwalificatie «sturend beleid». Het Struc-
tuurschema mist op dit punt dan ook een taakstellend karakter. Een uitslui-
tend vraagvolgend beleid acht de Raad niet verenigbaar met een geïnte-
greerde benadering van het openbaar vervoer binnen het totale sectorbeleid 
en in relatie met het ruimtelijk beleid (o.a. het kernenbeleid). De Raad vraagt 
zich dan ook in gemoede af, hoe de lagere overheden hierin houvast kunnen 
vinden voor het gewenste sturend beleid in met name de verstedelijkte ge-
bieden. 

In het bestuurlijk overleg wordt eveneens naar voren gebracht dat het 
hanteren van de actuele vraag leidt tot een volgend beleid ten aanzien van 
het openbaar vervoer; van een sturend beleid is geen sprake. De noodzaak 
tot vermindering van de verplaatsingsafstanden en het beperken van het au-
togebruik, waar dit te veel hinder geeft, dient, behalve door maatregelen in 
de sfeer van de ruimtelijke ordening, gerealiseerd te worden door een stu-
rend beleid ten aanzien van het openbaar vervoer. Hierbij moet gedacht 
worden aan afstemming van het openbaar vervoer op de potentiële vraag. 
In het algemeen wordt het in het bestuurlijk overleg als teleurstellend erva-
ren, dat met de bevordering van het openbaar vervoer nauwelijks ernst 
wordt gemaakt. Door uit te gaan van de stellingname, dat frequentieverho-
ging en uitbreiding van het net pas in aanmerking komen als de capaciteit 
van de huidige verbindingen tekort schiet, wordt zelfs voor de vier grote 
stadsgewesten niet gekozen voor een bewust sturend beleid. Een sturend 
beleid eist tevens de nodige financiële middelen om in congestiegebieden 
het openbaar vervoer te kunnen stimuleren. Ook in de inspraak wordt het 
beleid in het Beleidsvoornemen als volgend getypeerd: van een sturend be-
leid is nauwelijks sprake, in tegenstelling tot het huidige MPP. 

De Raad van Advies voor de Ruimtelijke Ordening is voorts van mening, 
dat in zijn algemeenheid frequenties op lijnen in de steden geringere onder-
linge verschillen zullen moeten vertonen. Ook verdient de lijnvoering van 
stads- en streekvervoer extra aandacht bij het streven naar integratie; door 
de steeds groter wordende 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. 

De Raad van de Waterstaat onderstreept vooral dat het openbaar vervoer 
als één aaneengesloten systeem moet functioneren. Naast comfortverho-
ging en verbetering van het voorzieningenniveau, de snelheid en de be-
trouwbaarheid, moeten betere faciliteiten ten behoeve van het voor- en na-
transport worden gecreëerd. Er wordt gewezen op de wenselijkheid van 
aansluiting van streek-, stads- en stoptreinvervoer alsmede op de wenselijk-
heid van een logisch biljetsysteem en biljetintegratie. De Raad realiseert zich 
dat vorenstaande zaken stuk voor stuk reeds de aandacht hebben van de be-
trokken instanties en bepleit dat met voortvarendheid op de ingeslagen weg 
wordt voortgegaan. De Raad vindt dat deze onderwerpen in het volgende 
Meerjarenplan Personenvervoer niet alleen de nodige aandacht moeten krij-
gen, maar ook nader dienen te worden geconcretiseerd. 

Een krachtige bevordering van het openbaar vervoer wordt in de inspraak 
dringend gewenst geacht. Daarbij wordt vooral onderstreept dat het open-
baar vervoer als één aaneengesloten systeem moet functioneren. 

De gemeente Utrecht bepleit de mogelijkheden te bezien of bij de exploita-
tie van onderbezette lijndiensten van het openbaar vervoer in de stille 
avonduren een experiment kan worden gehouden met het laten rijden van 
taxi's in plaats van bussen. 

In de inspraak wordt de in de pkb genoemde mogelijkheid van experimen-
ten van harte ondersteund. 
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Over het kostenaspect van het openbaar vervoer in het algemeen worden 
de volgende opmerkingen gemaakt. De Raad van Advies voor de Ruimtelijke 
Ordening constateert dat juist bij het openbaar vervoer zoveel aandacht aan 
de kostenkant wordt gegeven. Ook al door de beperking van het beslag op 
de overheidsmiddelen, opgenomen als element in de hoofddoelstelling, 
wordt naar de mening van de Raad al te zeer de indruk gewekt, dat beper-
king van overheidsuitgaven ten behoeve van het openbaar vervoer de hoog-
ste prioriteit heeft. De nadruk op het kostenaspect van het openbaar vervoer 
doet zijns inziens te meer onevenwichtig aan, omdat niet eenzelfde aandacht 
op vergelijkbare plaatsen aan het particuliere vervoer wordt gegeven (zie 
par. A.5); op plaatsen waar wel gesproken wordt over de kosten van het au-
toverkeer (zoals in par. A.6.8) ontbreken juist de indirecte kosten daarvan, 
waardoor een onvolledig beeld ontstaat. De Raad acht de sterke nadruk op 
het beslag op de overheidsmiddelen voor de korte termijn begrijpelijk, maar 
voor de lange termijn niet houdbaar. Als grondslag van het Structuursche-
ma zou een fundamentele beschouwing en analyse van de verkeers- en ver-
voersector noodzakelijk zijn, die vraagt om een zo breed mogelijke benade-
ring van kosten en baten. Zijns inziens zou dit een aanmerkelijk positiever 
beeld van het openbaar vervoer 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 volgens de Raad van 
Advies voor de Ruimtelijke Ordening impliciet de erkenning, dat een be-
drijfseconomische benadering, sprekend uit het begrip «tekorten van het 
openbaar vervoer», niet langer bruikbaar is en dat het openbaar vervoer 
moet worden opgevat als beleidsinstrument, waarmee maatschappelijke 
doelen kunnen en moeten worden nagestreefd. 

Bij een groot aantal overlegpartners bestaat op grond van het gepresen-
teerde beleidsvoornemen de sterke indruk, dat bij de afweging van voorstel-
len met betrekking tot het openbaar vervoer het kostenaspect zwaarder 
weegt dan het (maatschappelijk) nut van de voorziening (de baten) en in sa-
menhang daarmee, het feit dat deze passen in een beleid, gericht op de be-
vordering van het openbaar vervoer. Gevreesd wordt, dat het uitgangspunt, 
dat het voorzieningenniveau door de behoefte zal worden bepaald, is geba-
seerd op het beperken van de kosten voor het openbaar vervoer. Illustratief 
wordt in dit verband geacht het NVS, waar een allesoverheersende plaats 
wordt toegekend aan het budgettaire aspect. Ook het zoeken naar alternatie-
ve oplossingen lijkt te zijn ingegeven door het streven naar besparingen. 

Het teruglopen van de investeringen ten behoeve van het openbaar ver-
voer geeft zorg, aldus de gemeente Utrecht, daar een selectief autogebruik 
een hoogwaardig openbaar vervoer veronderstelt. Investeringen worden 
noodzakelijk geacht om snelheid en regelmaat van het openbaar vervoer te 
verbeteren (en daarmee tegelijkertijd de kosten te drukken) en het kwaliteits-
niveau in het algemeen op te voeren (o.a. door het inzetten van een grotere 
capaciteit in de daluren). De investeringsbedragen voor het openbaar ver-
voer vormen bovendien een schril contrast met de grote investeringsbedra-
gen, die voor aanleg van wegen worden voorzien. 

De gemeente Rotterdam merkt op, dat zowel het Structuurschema als het 
MPP een geïntegreerde benadering van het gemeentelijk verkeers- en ver-
voerbeleid en het stedelijk inrichtingsbeleid benadrukken. Wil de gemeente 
haar eigen verantwoordelijkheid voor de stedelijke inrichting kunnen waar-
maken, dan moet zij voldoende financiële middelen krijgen voor het treffen 
van de gewenste voorzieningen ten behoeve van het openbaar vervoer. Er 
worden echter haars inziens onvoldoende financiële mogelijkheden gescha-
pen om een geïntegreerd beleid mogelijk te maken, aangezien de ervaring is 
dat maatregelen ter beperking van het autogebruik in stedelijke gebieden 
niet direct gevolgd kunnen worden door verhoging van de frequentie van 
het openbaar vervoer of uitbreiding daarvan. 

In de inspraak wordt er door een zeer groot aantal insprekers op gewezen, 
dat het openbaar vervoer door de overheid te veel gezien wordt als een kos-
tenpost. De indruk wordt gewekt dat een budgettaire grens wordt gesteld 
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aan de kosten van het openbaar vervoer. Aangezien het openbaar vervoer 
beschouwd moet worden als een efficiënte, sociaal rechtvaardige voorzie-
ning, dienen de exploitatiekosten daarvan te worden aanvaard. Opgemerkt 
wordt voorts, dat de nadruk op kostenvermindering van het openbaar ver-
voer niet te rijmen valt met de keuze voor het mobiliteitsbeperkend en open-
baar-vervoerbevorderend alternatiefin de stadsgewesten. Het verminderen 
van de druk op de rijksbegroting door de tekorten van het openbaar vervoer 
lijkt bijna de belangrijkste doelstelling bij de voorgestelde maatregelen. 

De Regering onderkent met de Raad van Advies voor de Ruimtelijke Orde-
ning het grote belang van de interne bereikbaarheid van de stadsgewesten. 
In par. 4.2 van de planologische kernbeslissing is hieraan dan ook uitdruk-
king gegeven door een sterke nadruk te leggen op maatregelen ten gunste 
van het openbaar vervoer. De voorzieningen voor het openbaar vervoer en 
het langzame verkeer, het parkeerbeleid en de ter beschikking te stellen, be-
perkte, wegcapaciteit moeten ertoe leiden, dat de behoefte om zich in de 
hoofdcentra en in de oudere woongebieden per auto te verplaatsen vermin-
dert zonder dat aan de verplaatsingsmogelijkheden als totaal afbreuk wordt 
gedaan, zo stelt de pkb. Een op het voorgaande afgestemd pakket van maat-
regelen zal naar verwachting leiden tot een toenemende vraag naar open-
baar vervoer in de stadsgewesten, hetgeen een verhoging van het voorzie-
ningenniveau met zich meebrengt. In geval van ontsluiting van nieuwbouw-
wijken en ingrijpende wijzigingen in de verkeerscirculatie zal worden geanti-
cipeerd op de te verwachten vraag. Deze verbeteringen van het voorzienin-
genniveau worden mede mogelijk gemaakt door doorstromingsmaatrege-
len voor het openbaar vervoer en door de landelijke 2%-regeling. 

Over hetgeen de gemeente Amsterdam stelt ten aanzien van het beleids-
uitgangspunt van de Verstedelijkingsnota, merkt de Regering op, dat in het 
Structuurschema de benadering van de rol van auto en openbaar vervoer in 
de steden en stadsgewesten, niet of nauwelijks afwijkt van die in de Verste-
delijkingsnota. «Nauwelijks» omdat het Structuurschema verder is uitge-
werkt naar de te onderscheiden relaties met de centra en de buitenwijken en 
het daarin te voeren verkeers- en vervoerbeleid. In het Structuurschema 
wordt ervan uitgegaan dat de grote steden en hun omgeving voorzien zullen 
zijn van hoogwaardig stadsgewestelijk openbaar vervoer. In de Amsterdam-
se regio bij voorbeeld is er een aantal belangrijke projecten in uitvoering, of 
er zijn beslissingen over genomen of beslissingen ter zake worden voorbe-
reid. 

Ook het bereikbaar houden van de grote stadsgewesten vanuit middelgro-
te en kleine steden gelegen binnen het invloedsgebied van het stadsgewest 
door middel van openbaar-vervoervoorzieningen is inderdaad van groot be-
lang. De spoorwegen vervullen in dit verband een belangrijke functie. De be-
reikbaarheid per bus wordt in de praktijk veelal echter bedreigd door con-
gesties voornamelijk binnen de stadsgewesten. Prioriteitsmaatregelen bin-
nen deze stadsgewesten door de betrokken gemeenten en provincies heb-
ben dan ook mede tot doel de knelpunten voor het openbaar vervoer in deze 
gebieden te elimineren. 

Wat betreft de in het bestuurlijk overleg gestelde vraag naar de reikwijdte 
van grote stadsgewesten merkt de Regering op dat de in de Verstedelijkings-
nota opgenomen aanduiding van 35-minuten reikwijdte in feite geen kwali-
teitsnorm van het openbaar vervoer is maareen bereikbaarheidscriterium 
voor verstedelijkingszones. In de Verstedelijkingsnota is in de zgn. II alterna-
tieven de reistijd per stadsgewestelijk openbaar vervoer (zonder wachttijd) 
van de rand van het gewest tot aan het hoofdcentrum van het gewest norma-
tief gesteld voor de afbakening van de stadsgewesten. Hierbij is aangehouden 
dat de centra van de vier grote steden binnen 35 minuten bereikbaar zijn. De-
ze reistijd wordt gerekend tot aan de rand van het centrum, inclusief voor-
transport, maar exclusief natransport, waarbij uitgegaan is van de bestaan-
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de en geplande openbaar-vervoervoorzieningen. Indien wordt voorzien dat 
de stadsgewestelijke ontwikkeling zich buiten deze bereikbaarheidszones zal 
voortzetten is er aanleiding om daarbij af te wegen of het bestaande ver-
voersysteem door een sneller systeem moet worden vervangen, bij voor-
beeld een buslijn door een sneltramlijn. 

In het Beleidsvoornemen is het openbaar-vervoerbeleid o.a. gedifferenti-
eerd naar geografische deelsystemen. In de uitwerking van dit beleid komt 
het aan op het leggen van accentverschillen voor wat betreft de onderschei-
den lokaties. Dit betekent dat daar, waar in de middelgrote en kleine steden 
problemen van ruimtegebrek en verkeersoverlast optreden, het openbaar 
vervoer een zelfde functie vervult als in de grote stadsgewesten. Deze pro-
blemen zijn in de kleinere steden, gezien de geringe bebouwingsdichtheid en 
de geringere omvang van het verstedelijkte gebied, over het algemeen min-
der omvangrijk en gemakkelijker op te lossen. Een groot deel van de ver-
plaatsingen gaat over kleinere afstanden en kan te voet of per fiets geschie-
den. De vaak ruimere aanleg van de nieuwe verstedelijkte gebieden legt au-
togebruik minder beperkingen op. Het lokale openbaar vervoer heeft daar-
door voornamelijk een aanvullend karakter. 

Wat betreft de aanbeveling van de Raad van Advies voor de Ruimtelijke 
Ordening om de beleidsafstemming te doen plaatsvinden aan de hand van 
beleidsnormen moet naar de opvatting van de Regering onderscheid ge-
maakt worden tussen enerzijds structurele normen die de vormge-
ving van de plannen mede bepalen, zoals de structuur van de bebouwde ge-
bieden, de reissnelheid, de maaswijdte en de halte-afstand van het open-
baar-vervoersysteem en anderzijds normen voor de uitvoering van de open-
baar-vervoerdienst, het voorzieningenniveau, de frequenties, de tarieven. 

Gezien de grote verschillen in de feitelijke geografische situatie is het nau-
welijks mogelijk om ten behoeve van het ruimtelijk beleid van lagere overhe-
den algemeen geldende structurele beleidsnormen voor het verkeers- en 
vervoerbeleid op lange termijn te geven. Afgezien hiervan is de Regering 
van mening dat dergelijke beleidsnormen de lagere overheden zouden be-
perken in de afweging van alle ruimtelijk relevante belangen bij de opstel-
ling van hun ruimtelijke plannen. Zij meent dat door het indicatief aangeven 
van de gedachte verbindingen in het Structuurschema voldoende informatie 
over de alternatieve mogelijkheden wordt verstrekt en dat daarmede de vrij-
heid van de lagere overheden ter zake de door deze te verrichten afweging in 
belangrijke mate wordt erkend. 

Met betrekking tot de uitvoering van het stedelijk openbaar vervoer is in 
samenwerking met de betrokken gemeenten een normeringssysteem in ont-
wikkeling. Uitgangspunt is daarbij dat zoveel mogelijk tegemoet wordt geko-
men aan de wens van de gemeenten om binnen de gemeentegrens tot eigen 
prioriteitstelling te komen ten aanzien van de inzet van het materieel. Daar-
om wordt een globale normering van de bezettingsgraad van het stadsnet 
als geheel nagestreefd. Een dergelijke benadering impliceert dat de ge-
meenten een zo groot mogelijke speelruimte houden om hun eigen beleid 
concreet gestalte te geven. 

De Regering is met de Raad van mening, dat het verkeers- en vervoerbe-
leid, en met name het openbaar-vervoerbeleid, een belangrijk instrument is 
in de ruimtelijke ordening. Een en ander moge blijken uit de hoofddoelstel-
ling, waarin de totstandkoming van de gewenste ruimtelijke structuur mede 
ten doel is gesteld. Ter ondersteuning van het stedelijk inrichtingsbeleid en 
het verstedelijkingsbeleid zijn dan ook een aantal beleidsbeslissingen geno-
men met betrekking tot de openbaar-vervoervoorziening. Genoemd kunnen 
worden o.a. de rijksbijdragen van vrije tram- en busbanen in verschillende 
Nederlandse steden, de Flevolijn, de Zoetermeerlijn, de Nieuwegeinlijn, de 
metrolijn naar Spijkenisse, de sneltramlijn naar de Rotterdamse wijk Zeven-
kamp, de snelbusdienst naar Purmerend alsmede de opening van een aantal 
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' Betreft de negen gemeentelijke openbaar-
vervoerbedrijven en de zgn. subsidiërende ge-
meenten. 

NS-halten. Deze projecten zijn belangrijke elementen in de uitvoering van 
het ruimtelijk beleid. Ook experimenten met buurtbus, belbus en streekbuxi 
hebben mede tot doel het ruimtelijk beleid inzake het leefbaar houden van 
de kleine kernen, waarin de bereikbaarheid een belangrijke voorwaarde is, te 
ondersteunen. 

De opname van regionale en lokale verbindingen in het Structuurschema 
is bedoeld om de lagere overheden een indicatie te geven aan welke verbin-
dingen thans door het Rijk wordt gedacht. Daar de bepaling van de behoefte 
aan deze verbindingen bij een nadere uitwerking van de Verstedelijkingsno-
ta in eerste instantie plaatsvindt op het lokale of regionale niveau, kan het 
Structuurschema in dezen niet limitatief zijn. De directe gevolgen in de be-
stemmingssfeer worden in de lokale en regionale beleidsnota's tot uitdruk-
king gebracht. Gezien de financiële betrokkenheid van het Rijk bij de tot-
standkoming van bedoelde verbindingen en de aard van de voorzieningen 
vindt een nadere afweging in integraal kader plaats, waarbij de alternatieve 
voorzieningen aan de beleidsdoelstellingen van het Rijk worden getoetst. 

In vele reacties onder meer van de kant van de gemeente Rotterdam is 
gesteld dat het hanteren van de actuele vraag leidt tot een volgend beleid 
ten aanzien van het openbaar vervoer. Indien er op basis van een prognose 
aanleiding is een grotere vraag te verwachten, dan is de Regering bereid 
hiermee rekening te houden. Dit zal in het algemeen het geval zijn bij uitbrei-
ding van verstedelijkte gebieden. Ook in de uitvoering van verkeers- en ver-
voerplannen of verkeerscirculatieplannen kan een pakket maatregelen op-
genomen zijn op grond waarvan een groter gebruik van het openbaar ver-
voer in redelijkheid kan worden verwacht. De Regering is echter van mening 
dat vergroting van het aanbod van openbaar vervoer als geïsoleerde maat-
regel weinig effect zal sorteren. 

Mede bepalend voor de vervoerwijzekeuze is overigens de situering en de 
vormgeving van nieuwe woon- en werkgebieden en de dichtheid van te ver-
nieuwen woongebieden. Het aandeel van het openbaar vervoer in het totaal 
der verplaatsingen is in belangrijke mate afhankelijk van de situering ten op-
zichte van bestaande openbaar-vervoervoorzieningen. Hierbij wordt opge-
merkt dat in het verleden het uitgangspunt voor opening van stations was 
dat hiervan een positieve invloed op het bedrijfsresultaat diende uit te gaan; 
thans worden mede de effecten van de ruimtelijke ordening, de vervoer-
waarde en het leefmilieu in de afweging betrokken. 

In de stadsgewesten en (middel)grote steden, waar de beschikbare ruimte 
voor het autogebruik in tegenstelling tot de landelijke gebieden beperkt is, 
valt een stijging van het gebruik van het openbaar vervoer te constateren. Zo 
is het gebruik van het lokale openbaar vervoer1 - gemeten in aantallen reizi-
gers- in de periode 1972 tot en met 1976, mede als gevolg van het realise-
ren van vrije bus- en trambanen, verkeerslichtenbeïnvloeding e.d., toegeno-
men met 23,3 %. I n hoeverre bij het openbaar vervoer in het algemeen een 
groei te verwachten is, parallel aan de groei van de totale mobiliteit, hangt af 
van de oorzaken die achter de mobiliteitsgroei verscholen liggen en van de 
verdere maatregelen van de diverse overheden op het gebied van de vervoer-
wijzekeuzebeïnvloeding. 

De Regering onderschrijft de mening van een aantal insprekers dat het 
openbaar vervoer een belangrijke functie heeft als voorziening voor groe-
pen, die niet over een auto kunnen of willen beschikken, ook in de grote 
stadsgewesten. De maatschappelijke functie van het openbaar vervoer is 
daarom in de pkbtot uitdrukking gebracht. 

Het verminderen van de onderlinge verschillen in frequentie op afzonder-
lijke stedelijke vervoerlijnen, zoals door de Raad van Advies voor de Ruimte-
lijke Ordening is voorgesteld, is, naar het oordeel van de Regering, in eerste 
instantie niet een taak waarmee zij directe bemoeienis heeft. De frequenties 
van het stedelijk openbaar vervoer worden door de gemeentelijke overhe-
den in het algemeen in belangrijke mate bepaald aan de hand van de vraag. 
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Aan een verder gaande integratie van stads-, streek-, en railvervoer wordt 
bij de bepaling van de tariefstructuur en in het Geïnstitutionaliseerd Overleg 
Openbaar Vervoer (GOOV) voortdurend aandacht besteed. Overigens is ge-
bleken, dat in (een groot aantal) gevallen waarin trein en bus een zelfde rela-
tie bedienen, door beide systemen een eigen markt wordt bediend. Een na-
dere integratie is in die gevallen veelal mogelijk in de sfeer van afstemming 
van de dienstregeling. Overigens is het streven erop gericht parallelverbin-
dingen zoveel mogelijk te voorkomen. Met betrekking tot de bepleite struc-
tuuranalyse is de Regering van mening, dat het initiatief hiervoor bij de lage-
re overheden ligt. Ten einde de integratie van de tarieven van het openbaar 
vervoer te kunnen verwezenlijken is een Tarievenplan opgesteld. Met dit Ta-
rievenplan wordt de volledige integratie van de stads- en streekvervoertarie-
ven en "biljetten beoogd. Tevens wordt gestreefd naar een bepaalde vorm 
van aansluiting daaraan van de NS-tarieven. Doel van deze integratie is on-
der meer het verlagen van de drempel van het gebruik van het openbaar ver-
voer. De integratie van de stads- en streekvervoertarieven en biljetten zal 
worden bereikt door middel van harmonisatie van de tarieven en uniforme-
ring van de biljetten en de vervoervoorwaarden. 

Ten aanzien van de door beide Raden bepleite integratie van stads-, 
streek- en railvervoer, die ook door de Regering wordt ondersteund, wordt 
opgemerkt, dat deze enerzijds inhoudt een afstemming van de frequenties 
en lijnvoering, anderzijds het zoveel als mogelijk wegnemen van fysieke bar-
rières die de overstapsdrempel verhogen. Hierbij moet echter bedacht wor-
den, dat een dergelijke afstemming altijd moet worden afgewogen tegen 
een mogelijk nadeel dat anders niet op de trein overstappende reizigers 
hiervan kunnen ondervinden. Een relatief gering gedeelte van het totaal aan-
tal reizigers is nl. direct gebaat bij een overstap van stads- en streekvervoer 
op de spoorwegen. 

De kwaliteit van het voor- en natransport bij de Intercitystations is ove-
rigens inderdaad van groot belang voor de aantrekkelijkheid van het open-
baar vervoer op de langere afstand. Deze kwaliteit is mede afhankelijk van 
de aanwezigheid en de bereikbaarheid van stallingsmogelijkheden bij de 
stations per fiets en auto. In het kader van het nieuwe MPP wordt zoals reeds 
eerder opgemerkt in overleg met de betrokken instanties gewerkt aan een 
plan voor de verbetering van de bestaande en de totstandkoming van nieu-
we faciliteiten voor park and ride. 

De Regering is voornemens ook in het meer stedelijke gebied nieuwe vor-
men van openbaar vervoer in studie te nemen. Graag wordt medewerking 
verleend aan verdere uitwerking van voorstellen op dit terrein zoals deze 
door de gemeente Utrecht zijn gedaan. 

Het is onjuist als richtlijn van het openbaar-vervoerbeleid te karakteriseren 
het streven naar het beperken van de kosten. Wel wordt uit het oogpunt van 
een verantwoorde besteding van beperkte overheidsmiddelen rekening ge-
houden met de verhouding tussen kosten en opbrengsten van het openbaar 
vervoer. Volstrekt in strijd met de feiten is de mening van een aantal inspre-
kers dat in het Normeringssysteem Voorzieningenniveau Streekvervoer een 
allesoverheersende plaats wordt toegekend aan het budgettaire aspect. Inte-
gendeel, het voorzieningenniveau, uitgedrukt in buskilometers, wordt door 
middel van het NVS bepaald aan de hand van de vervoerbehoefte en aanvul-
lende factoren, zoals comfort en de maatschappelijke functie. Juist in de lan-
delijke gebieden waarop het NVS betrekking heeft, wordt een hoger voorzie-
ningenniveau aangehouden dan uit de vraag zou volgen. Bij de meer om-
vangrijke vervoerstromen wordt met het zitplaatscomfort rekening gehou-
den bij de vaststelling van de inzet van autobussen. Het aldus tot stand geko-
men voorzieningenniveau is de door het Rijk aanvaarde basis bij de afdek-
king van de tekorten van het streekvervoer. 
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Aan de door de Raad van Advies voor de Ruimtel i jke Ordening gedane 
suggestie tot een fundamente le beschouwing en analyse van de verkeers-
en vervoersector word t al gedeelteijk voldaan door de eerste aanzet tot het 
opstel len van de Nationale Verkeers- en Vervoerrekening. Deze studie zal er-
op gericht zijn inzicht te verschaffen in de kosten die particulier vervoer en 
openbaar vervoer met zich meebrengen. 

Wat betreft de in het bestuurl i jk overleg gemaakte opmerk ing over de in-
vester ingen merkt de Regering het volgende op. Het niveau van de investe-
ringen in infrastructuur voor het stedelijk openbaar vervoer zal in belangrijke 
mate worden bepaald door de omvang van de ui tbreidingen van de tramnet-
ten. Naast investeringen in een aantal belangri jke ui tbreid ingen van stedeli j-
ke t ramnetten word t rekening gehouden met ui tgaven voor infrastructurele 
maatregelen die gericht zijn op de verbeter ing van de doors t roming en re-
gelmaat op de bestaande netten van het openbaar vervoer, zoals de aanleg 
van t ram- en busbanen en het aanbrengen van pr ior i tei tsregel ingen bij ver-
keerslichteninstallaties. 

De kwal i tei tsverbetering van de bestaande openbaar-vervoernetten is qua 
tempo en dus ook f inancier ingsbehoefte mede afhankelijk van de initiatie-
ven die de gemeenten op dit terrein ontp looien. De aard van deze voorzie-
ningen is zodanig dat soms door betrekkelijk wein ig f inanciële middelen 
toch verbeter ingen, die uit oogpunt van kwaliteit van het openbaar vervoer 
van grote betekenis zi jn, kunnen worden verkregen. Zo kan het zijn dat door 
de verschuiv ing van het accent van de aanleg van ui tbreidingen van de infra-
structuur naar de verbeter ing van het bestaande net, bij voorbeeld in samen-
hang met een eventuele herverdel ing van de stedelijke verkeersruimte, er 
minder geld nodig zal zi jn, terwi j l toch de gewenste en noodzakelijke verbe-
ter ingen voor het openbaar vervoer worden gerealiseerd. 

23.2. De tram 

In het bestuurl i jk overleg word t door de gemeente Rotterdam opgemerkt , 
dat zij in het gestelde op blz. 55 van het Structuurschema, dat bij aanwezig-
heid of ter beschikking komen van tram-infrastructuur het beleid gericht is 
op het voorkomen van doublures en het leiden van het vervoer - zoveel als 
mogel i jk en doelmat ig is - via de rail, een ondersteuning ziet van haar stand-
punt met betrekking tot het niet-doorvoeren naar de binnenstad van streek-
vervoer l i jnen parallel aan metro- of (snel)tramli jnen. 

Met betrekking tot de aansluit ing van Amstelveen op het Amsterdamse 
t ramnet word t in het bestuurl i jk overleg door de provincie Noord-Hol land en 
de gemeente Amsterdam naar voren gebracht, dat door het Rijk op voor-
hand voor een t ramverb ind ing word t gekozen. Een dergeli jke uitspraak 
word t voorbar ig gevonden in verband met de lopende studies van de Stuur-
groep Verkeers- en Vervoersinfrastructuur in en o m Amsterdam, aangezien 
in deze studies ook bus en metro betrokken zijn. Beide overlegpartners zijn 
van mening, dat het u i tgangspunt (pkb 5.6.4.d) dat bij nieuwe projecten en 
bij heroverwegingen van nieuwe situaties alle beschikbare en in aanmerking 
komende vervoertechnieken in de beschouwing zullen worden betrokken, 
dus zowel het rail- als het busvervoer, hiermede ten onrechte word t verla-
ten. In relatie tot de verb inding met Amstelveen en in relatie tot het voor lopi -
ge eindpunt van de Schiphol l i jn acht de gemeente Amsterdam voorts een 
verbinding via het Amstelstat ion met de metro-oost l i jn van groot belang. 

In het bestuurl i jk overleg is met tevredenheid kennis genomen van de op-
neming in het Structuurschema Verkeer en Vervoer van de drie nieuwe 
t raml i jnen in het Rotterdamse. Er word t echter, ook in de inspraak, gepleit 
voor een spoedige aanleg van deze t raml i jnen; de tekst van het Structuur-
schema zou nl. de mogel i jkheid open laten de aanleg van deze l i jnen na 1990 
te realiseren. Van de bevorder ing van het openbaar vervoer zou wein ig te-
recht komen, aldus de overlegpartners, als woonwi jken worden gereali-
seerd, voordat goede openbaar-vervoervoorzieningen aanwezig zijn. De ge-
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meente Rotterdam brengt in het bestuurlijk overleg verder naar voren, dat 
indien mocht worden besloten om in eerste aanleg tramlijn 1 van de Rotter-
damsche Electrische Tram (RET) door te trekken, dan toch rekening moet 
worden gehouden met een eventuele verlenging van de sneltramlijn naar 
Schiedam-Kethel en Vlaardingen-Holy. Door het Openbaar Lichaam Rijn-
mond wordt ter zake van deze tramlijn bepleit, dat doortrekking naar de te 
realiseren wijk Broekpolder te zijner tijd dient te geschieden. 

In het bestuurlijk overleg heeft voorts de provincie Zuid-Holland als haar 
mening uitgesproken, dat de aanleg van vrije bus- of trambanen in de relatie 
Den Haag-Wassenaar-Katwijk-Noordwijken Den Haag-Voorschoten-Lei-
den/Leiderdorp op veel kortere termijn noodzakelijk is; realisering zou der-
halve niet dienen te geschieden na 1990, doch voor 1990. In het kader van 
het Experimenteerproject zijn, vooralsnog voor deeltrajecten, voor deze re-
laties voorstellen gedaan en andere in studie die op korte termijn de door-
stroming van het openbaar vervoer moeten verbeteren, aldus de provincie. 
Ook in de inspraak wordt aangedrongen op spoedige realisering (dus voor 
1990) van vrije bus- of trambanen in de onderhavige relaties. Naast de nood-
zakelijk geachte doorstromingsmaatregelen en vrije banen in deze relaties 
acht de provincie aanleg van een vrije busbaan zeer noodzakelijk langs terti-
aire weg 99 vanaf rijksweg 15 via Ridderkerk naar Rotterdam. 

In het bestuurlijk overleg is door de provincie Zuid-Holland ten slotte nog 
de wens geuit om naast de in het Structuurschema Verkeer en Vervoer aan-
gegeven tramlijnen ook de in het ontwerp-streekplan Zuid-Holland/West 
vermelde doortrekking van lijn 1 van de NV Gemengd Bedrijf Haagsche 
Tramweg Maatschappij (HTM) naar Delft-Zuid/Delfgauwopte nemen; dit in 
verband met de toekomstige woningbouw aldaar. Ook in de inspraak vallen 
deze geluiden te beluisteren. 

Gelet op het belang van een tijdige ontsluiting van nieuwe woongebieden 
door hoogwaardig openbaar vervoer, acht de gemeente Rotterdam het ge-
wenst om in het Structuurschema Verkeer en Vervoer de aanleg van nieuwe 
railverbindingen naar de in de Verstedelijkingsnota genoemde woning-
bouwlokaties Smitshoek/Barendrecht-West en Zestienhoven in de tweede -
en wellicht zelfs in de eerste -fase op te nemen. Ook ware, volgens haar, in 
het Structuurschema Verkeer en Vervoer op te nemen de tramverlenging 
naar de nieuwe stadswijk Beverwaard. 

Ten aanzien van het door de gemeente Rotterdam naar voren gebrachte 
standpunt over het niet-doorvoeren naar de binnenstad van streekvervoerlij-
nen parallel aan metro- of (snel)tramlijnen, is de Regering van mening, dat 
het ter zake gestelde op blz. 55 van het Beleidsvoornemen in zijn algemeen-
heid niet betekent, dat parallelle streekvervoerlijnen niet (meer) naar de bin-
nenstad zullen worden gevoerd. Het beleid zal erop gericht zijn om in deze 
situaties van geval tot geval aan de hand van de uitkomsten van een integra-
tie-onderzoek te beoordelen op welke wijze de openbaar-vervoervoorzienin-
gen van de twee vervoerwijzen op elkaar moeten worden afgestemd. In elk 
geval zal ernaar worden gestreefd een doublure van bus en tram te voorko-
men, hetgeen bij voorbeeld kan worden gerealiseerd door de bus via een an-
dere route naar de binnenstad te leiden of een andere eindbestemming te 
geven. 

Met betrekking tot de verbinding Amstelveen-Amsterdam wijst de Rege-
ring-naast het gestelde in par. 23.3 - erop, dat uit de studies naar de ver-
schillende varianten (metro, tram en bus) is aangetoond dat de voordelen 
van een metro boven die van een (snel-)tram de hogere kosten niet recht-
vaardigen. Uit het voorgaande blijkt dat het door de overlegpartners geme-
moreerde uitgangspunt van de pkb ook bij deze studie in acht is genomen. 
Voorts wordt erop gewezen, dat de Regering het belang van een openbaar-
vervoerverbinding tussen de stations Amsterdam-Zuid en Amstel onder-
kent. 
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Met betrekking tot de in het Beleidsvoornemen opgenomen nieuwe tram-
lijnen in het Rotterdamse zij hier vermeld dat in 1978 de Minister van Verkeer 
en Waterstaat het principebesluit heeft genomen de lokatie Zevenkamp door 
een sneltramverbinding te ontsluiten. Deze verbinding, een aftakking van de 
sneltramverbinding Ommoord-Coolhaven, zal nog voor 1990 worden aan-
gelegd. Verder wordt gedacht aan doortrekking van tramlijn 1 naar Schie-
dam-Noord. Deze verbinding wordt in relatie gezien met de nieuwe snel-
tramverbinding van Rotterdam/Coolhaven naar Marconiplein, welke laatste 
voor 1990 beslag zal kunnen krijgen. Ook wordt rekening gehouden met de 
mogelijkheid van het verder doortrekken van tramlijn 1 naar Vlaardingen-
Holy. De doortrekking naar Schiedam-Noord en Vlaardingen-Holy zal wei-
licht voor 1990 gerealiseerd kunnen worden. Tevens wordt rekening gehou-
den met het gelijkvloers doortrekken van deze tramverbinding naar de 
Broekpolder in Vlaardingen, indien deze wordt bebouwd met een voldoend 
aantal woningen. Overigens wordt de mogelijkheid om in een later stadium 
over te schakelen op een sneltramexploitatie niet uitgesloten. Opgemerkt zij, 
dat de Regering van mening is, zoals uit richtlijn 9 van het Beleidsvoorne-
men moge blijken, dat, waar verstedelijking gewenst is, o.a. de openbaar-
vervoervoorzieningen tijdig aanwezig dienen te zijn. Er wordt bij de realise-
ring van nieuwe woongebieden van enige omvang dan ook steeds naar ge-
streefd, waar de definitieve voorzieningen niet in een vroeg stadium gereali-
seerd kunnen worden, goede tijdelijke voorzieningen te treffen. 

Van het experimenteerproject Leidse Baan is de eerste fase, de streng Kat-
wijk-Leiden, afgerond. De getroffen voorzieningen voor een betere door-
stroming van de bus zijn in september 1978 in gebruik genomen. De tweede 
fase, de streng Leiden-Leiderdorp/Hoge Rijndijk, is in voorbereiding en zal 
vermoedelijk voor 1980 in uitvoering komen. 

Voor de verbindingen Den Haag-Voorschoten-Leiderdorp-Leiden en Den 
Haag-Wassenaar-Katwijk-Noordwijk, of delen daarvan, zijn prioriteitsmaat-
regelen in studie. Er wordt naar gestreefd deze maatregelen op zo kort mo-
gelijke termijn te realiseren. Derhalve bestaat er geen bezwaar tegen, de be-
doelde voorzieningen op te nemen onder fase 1 in plaats van fase 2. 

De maatregelen ten behoeve van een vlotte doorstroming van de bus via 
tertiaire weg 99 vanaf rijksweg 15 langs Ridderkerk naar Rotterdam worden 
in 1979, als onderdeel van de aanleg van de wegverbinding, in uitvoering 
genomen. 

De Regering acht een nadere studie naar de doortrekking van tramlijn 1 
van de HTM naar Delft-Zuid/Delfgauw gewenst. In deze met medewerking 
van het Rijk te entameren studie zal tevens een busalternatief betrokken 
worden. Bij de eerstvolgende herziening van het Structuurschema Verkeer 
en Vervoer zal worden bezien of deze doortrekking wordt opgenomen. 

Ten aanzien van de lokatie Smitshoek/Barendrecht-West stelt de planolo-
gische kernbeslissing van de Verstedelijkingsnota (deel 2 d) dat deze lokatie 
indicatieve betekenis heeft en dat nadere afweging en studie nodig zijn. 

De bestemming van het luchtvaartterrein Zestienhoven, ook wel genoemd 
voor woningbouw, wordt afgewogen in het Structuurschema Burgerlucht-
vaartterreinen. In de Verstedelijkingsnota wordt ten aanzien van beide ge-
vallen geen woningbouw nodig geacht voor 1990. Aangezien in beide geval-
len nog geen zekerheid bestaat of er na 1990 bebouwing zal plaatsvinden en 
er omtrent de stedebouwkundige vormgeving nog niets bekend is, zijn uit-
spraken op dit moment over de wijze van ontsluiting van deze beide lokaties 
prematuur. Opneming in de eerstvolgende herziening van het Structuur-
schema kan uiteraard worden bezien indien alsdan voldoende zekerheden 
bestaan ten aanzien van beide lokaties. 
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Wat betreft de ontsluiting van de nieuwe stadswijk Beverwaard in Rotter-
dam wordt rekening gehouden meteen bus of tram. De studie naarde alter-
natieven is echter nog niet afgesloten. Overigens bevat het Structuurschema 
geen uitputtende opsomming van aanpassingen van lokale tramnetten. 

23.3. De metro 

Enkele insprekers juichen het feit toe dat metrostelsels niet meer worden 
uitgebreid of aangelegd. Anderszins wordt ook naar voren gebracht dat kwa-
litatief hoogwaardige systemen als de metro worden afgezworen of nauwe-
lijks bevorderd, terwijl ze een wezenlijk onderdeel van de verkeersvoorzie-
ningen in een stadsgewest kunnen zijn. 

Met de metro kan een hoge rijsnelheid worden gehaald. Door de grotere 
maaswijdte ervan zijn echter de voor- en natransporttijden, vergeleken met 
die bij een tram- en busnet, langer. Het verschil in reistijd is daardoor niet 
groot, terwijl daarnaast de capaciteit van een (snel-)tram voor agglomeraties 
van Nederlandse omvang voldoende is. De kosten van aanleg en exploitatie 
van een metro zijn echter hoog. Aangezien met tramlijnen die voldoende pri-
oriteit krijgen in de verkeersafwikkeling een vervoerkwaliteit kan worden ge-
realiseerd die niet veel voor een metro onderdoet, en mede op grond van 
reeds bestaande inzichten en ervaringen in binnen- en buitenland betreffen-
de metrostelsels, is besloten om als beleidsuitgangspunt te nemen dat aan 
de bouw van nieuwe metrolijnen geen medewerking zal worden verleend. 

23.4. De trein 

Ter ontsluiting van de te bebouwen gedeelten van de Purmer wordt in het 
Beleidsvoornemen rekening gehouden met het gereedkomen voor 1990 van 
een zijtak van de bestaande spoorlijn Zaandam-Enkhuizen. De Raad van Ad-
vies voor de Ruimtelijke Ordening heeft er in zijn advies over de Verstede-
lingsnota op gewezen, dat voor de ontwikkeling van Groot-Purmerend een 
verbeterde openbaar-vervoerverbinding met Amsterdam nodig zal zijn. In 
geval van een railverbinding geeft de Raad echter de voorkeur aan een aftak-
king van de spoorlijn Zaandam-Enkhuizen boven een rechtstreekse railver-
binding Purmerend-Amsterdam/Noord, gezien de aan laatstgenoemde rail-
lijn verbonden landschappelijke problemen in Waterland en de ruimtelijke 
en infrastructurele problemen in Amsterdam/Noord. De aftakking stelt ech-
ter hoge eisen aan de stedebouwkundige opzet van de uitbreiding van 
Purmerend. De inzichten daaromtrent, aldus de Raad, ontwikkelen zich 
thans in een richting, die wellicht aanleiding geeft, de verbetering van de 
openbaar-vervoerrelatie met Amsterdam in eerste instantie te zoeken in een 
rechtstreekse snelbusdienst, zoveel mogelijk op eigen baan. 

Ook in de inspraak wordt de behoefte aan een goede openbaar-vervoer-
voorziening tussen Amsterdam en Purmerend onderkend. Met betrekking 
tot de aftakking van de bestaande lijn wordt enerzijds gewezen op de bezwa-
ren van aanleg in verband met de doorsnijding van een uniek recreatiege-
bied en van de Purmer; anderzijds wordt gewezen (zoals door de gemeente 
Purmerend) op het belang van de verbinding voor het welslagen van het 
verstedelijkingsbeleid. 

Met het Beleidsvoornemen over de spoorlijn Weesp-Almere-Lelystad kan 
de Raad van Advies voor de Ruimtelijke Ordening volledig instemmen. De 
Raad acht de Almerelijn van groot belang, omdat hier de mogelijkheid be-
staat voor een sturend beleid in plaats van een vraagvolgend. De aanleg van 
hoogwaardige openbaar-vervoervoorzieningen zou reeds in een vroeg sta-
dium gerealiseerd dienen te zijn om een beïnvloeding van het voertuigkeu-
zegedrag in de zich ontwikkelende kernen ten aanzien van de auto als gevolg 
van achterblijvende openbaar-vervoervoorzieningen te vermijden. Derhalve 
dringt de Raad aan op een spoedige realisatie van deze spoorlijn. 
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Vanuit de inspraak wordt instemming betuigd met de voorgenomen aan-
leg van de verbinding tot Lelystad. Deze verbinding wordt van zeer groot be-
lang geacht voor de ontwikkeling van het nieuwe land en voor de ontsluiting 
van de twee groeikernen. Tevens wordt vanuit het noorden sterk aangedron-
gen op doortrekking van deze verbinding naar Groningen (zie hiervoor on-
der par. 19.2). 

Ook in het bestuurlijk overleg wordt ingestemd met de spoorlijn Amster-
dam-Almere-Lelystad. Door het Openbaar Lichaam Zuidelijke Usselmeer-
polders wordt in dit verband nogmaals gewezen op de noodzaak van een 
zeer spoedige aanleg van deze voor de ontsluiting van de groeikernen Alme-
re en Lelystad zo belangrijke verbinding. Om tot een spoedige realisering te 
komen is het naar zijn mening gewenst dat zowel vanuit Almere als vanuit 
Lelystad tegelijk met de aanleg wordt begonnen; met andere woorden een 
versnelde aanleg bij Lelystad wordt bepleit. 

Ten aanzien van de ringspoorweg wordt door de Raad van Advies voor de 
Ruimtelijke Ordening naar voren gebracht, dat deze verbinding moet wor-
den bezien in relatie met de discussie over het eindpunt van de Schiphollijn. 
In de inspraak is ten aanzien van dit laatste punt een duidelijke voorkeur uit-
gesproken voor de aanleg van de ringspoorbaan boven het eindpunt van 
de Schiphollijn bij het Museumplein. De beslissing over de Schiphollijn, al-
dus de insprekers, zal tot in de verre toekomst de ruimtelijke ontwikkelingen 
in en om Amsterdam beïnvloeden. Immers het eindpunt van de Schiphollijn 
op het Museumplein zal, nog afgezien van de aantasting van het stedelijk 
milieu gedurende de bouw, in de omliggende buurten cityfuncties aantrek-
ken en de gewenste handhaving en versterking van de woonfunctie aldaar 
tegenwerken, terwijl bestemmingsplannen die een dergelijke verandering 
van het grondgebruik moeten tegengaan, voor een groot deel van dit gebied 
ontbreken. Het alsnog later aanleggen van de ringspoorweg zal de cityvor-
ming rond het Museumplein niet kunnen tegenhouden. Verder zal het voor-
genomen eindpunt van de Schiphollijn de bedrijvigheid in de echte binnen-
stad van Amsterdam ernstig schaden. Bovendien zijn de mogelijkheden tot 
aansluiting van de Museumpleinlijn op doorgaande treinverbindingen en 
het stedelijk openbaar-vervoernet slecht. In de inspraak is men dan ook van 
mening, dat men meer gebaat is bij een begin- of eindpunt van de Schiphol-
lijn op het CS waarbij het tracé via de ringspoorbaan loopt. Deze oplossing 
via de westelijke en later via de oostelijke tak van de ringspoorbaan geeft 
aanmerkelijk betere aansluitings- en overstapmogelijkheden op het landelijk 
spoorwegennet, terwijl bovendien langs de ringspoorbaan voldoende plaats 
is voor cityfuncties. 

Met de insprekers is de Raad van Advies voor de Ruimtelijke Ordening van 
mening, dat de aansluiting van de Schiphollijn op het landelijk spoorwegen-
net moet worden onderstreept; hiervoor is aanleg van de westelijke en 
oostelijke tak van de ringspoorbaan noodzakelijk. Via de ringspoorbaan zou-
den dan doorverbindingen gerealiseerd kunnen worden in de richting Alme-
re/Lelystad, Purmerend, 't Gooi en Utrecht. De Raad acht deze aansluiting 
van essentiële betekenis voor de bereikbaarheid van de nationale lucht-
haven, waarbij hij tevens heeft overwogen, dat zich op de wegen van en 
naar Schiphol in toenemende mate capaciteitsproblemen zullen gaan voor-
doen. 

Ook in het bestuurlijk overleg is gewezen op het grote belang van de ring-
spoorbaan. De provincie Noord-Holland spreekt in dit verband van het geven 
van een eerste urgentie. De gemeente Amsterdam acht in het kader van het 
overloopbeleid -dat onder meer steunt op het uitgangspunt dat de arbeids-
markt ten zuiden van het Noordzeekanaal toegankelijk moet zijn voor be-
woners van de noordelijk gelegen groeikernen -en als logisch vervolg van 
de aanleg van de Hemspoortunnel enerzijds en de Schiphollijn anderzijds 
spoedige aanleg van de westelijke tak van de ringspoorbaan gewenst. Zij 
dringt aan op snelle afronding van de desbetreffende studie tussen Rijk, 
Nederlandse Spoorwegen en Amsterdam, bij welke studie echter tevens het 
belang van de aansluiting van de Schiphollijn in de richtingen Utrecht en AI-
mere aan de orde dient te komen. Ten slotte meent zij, dat een reservering 
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voor een stadsgewestelijke railverbinding langs de ringspoorbaan moet 
worden getroffen. Het Openbaar Lichaam Zuidelijke IJsselmeerpolders be-
nadrukt eveneens het belang van een goede verbinding tussen de Schiphol-
lijn en de spoorlijn Almere-Lelystad, aangezien een dergelijke verbinding in 
het kader van het overloopbeleid niet gemist kan worden. 

Zowel in het bestuurlijk overleg als in de inspraak zijn verder nog voorstel-
len gedaan voor verbeteringen dan wel aanleg van niet in het Beleidsvoor-
nemen opgenomen railverbindingen. Zo wordt door de provincie 
Noord-Holland gesteld, dat in ieder geval de aarden baan van de spoorlijn 
Amstelveen-Uithoorn gehandhaafd dient te worden ten behoeve van een 
eventuele wederingebruikneming van deze lijn voor personen- en goederen-
vervoer. In verband hiermee is in het bestuurlijk overleg ook nog aan de or-
de gesteld de doortrekking naar Alphen aan den Rijn alsmede het geschikt 
maken voor het personenvervoer van de goederenlijn Uithoorn-Nieuwer-
sluis. 

De Raad van Advies voor de Ruimtelijke Ordening is ten aanzien van de 
verbindingen Amsterdam-Uithoorn-Nieuwersluis/Alphen van mening, dat 
zij in strijd geacht moeten worden met het overloopbeleid gericht op het ge-
bied ten noorden van Amsterdam en met het beleid gericht op het openhou-
den van het open middengebied. Reservering ten behoeve van het perso-
nenvervoer acht de Raad niet nodig. 

In het bestuurlijk overleg bepleit de gemeente Amsterdam verder de be-
studering van de mogelijkheden van een aansluiting van Almere middels 
een stadsgewestelijke raillijn via de Umeerdam. 

Van de zijde van het Openbaar Lichaan Rijnmond wordt in verband met de 
functie van het openbaar vervoer bij verplaatsingen in de recreatieve sfeer 
opgemerkt, dat de plannen om het strand van Hoek van Holland weer aan-
sluiting te geven op het spoorwegennet in het Structuurschema opgenomen 
dienen te worden. Verder staat het Openbaar Lichaan een studie voor naar 
de mogelijkheden de Maasvlaktespoorlijn te gebruiken voor het personen-
vervoer. 

Met het oog op de in de Verstedelijkingsnota voorziene ontwikkelingen 
langs de Hofpleinspoorlijn is de gemeente Rotterdam van mening, dat het 
goed functioneren van deze lijn het nodig zal maken een aansluiting aan Rot-
terdam-CS tot stand te brengen via dezgn. «Heer Bokelboog». Opneming van 
deze aansluiting in het Structuurschema lijkt haar derhalve gewenst. Ove-
rigens bestaat bij de gemeente aan deze verbindingsboog geen behoefte in-
dien er geen nieuwe bouwlokaties komen rond de Hofpleinlijn. 

In het bestuurlijk overleg en de inspraak is voorts sterk naar voren geko-
men, dat het Beleidsvoornemen nagenoeg geen aandacht schenkt aan nieu-
we (voorstad-)haltes. De pkb schenkt in het geheel geen aandacht aan dit 
punt; de toelichting vermeldt alleen, dat opening daarvan overwogen kan 
worden, wanneer de vervoervraag daartoe aanleiding geeft. Een meer uitge-
breide beschouwing wordt zowel in de toelichting als bij de pkb absoluut 
noodzakelijk geacht. Hierbij wordt door de insprekers benadrukt dat ook de-
ze vorm van openbaar vervoer als instrument in het ruimtelijke ordenings-
beleid kan worden gehanteerd. Een nadere aanduiding van mogelijke loka-
ties van voorstadhaltes zou derhalve zeker op haar plaats zijn in het Struc-
tuurschema vanwege de samenhang met de ruimtelijke ontwikkelingen, 
waarbij dan naar de mening van de insprekers de opening van voorstadhal-
tes niet primair door de bedrijfseconomische rentabiliteit mag worden be-
paald. Vervolgens worden een groot aantal concrete voorstellen gedaan. 
Nauw verweven met de problematiek van nieuwe voorstadhaltes is de kwes-
tie van park-and-ride-voorzieningen bij bestaande en nieuwe voorstadhal-
tes. Er wordt aangedrongen op ruime budgettaire middelen ten einde de rea-
lisatievan park and ride-voorzieningen te stimuleren. De ANWB pleit voorts 
voor een nationaal park-and-ride-plan en geeft hiervoor tevens een eerste 
aanzet. 
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Het regeringsbeleid is onder meer erop gericht door goede openbaarver-
voerverbindingen in de grote stadsgewesten de toename van het autover-
keer in en om de grote stadsgewesten te verminderen. Doordat railvervoer 
door zijn kwalitatief hoogwaardig karakter een goed alternatief biedt voor de 
auto en gegeven de grote capaciteit van een railverbinding spelen de spoor-
wegen een belangrijke rol in de realisering van dit beleid. Naast de mogelijk-
heden die het bestaande railnet hiertoe biedt door middel van de opening 
van nieuwe (voorstad)haltes wordt hierbij ook gedacht aan nieuwe railinfra-
structuur in die relaties waar forse vervoerstromen zijn (te verwachten). 

Naar aanleiding van de reacties uit inspraak, bestuurlijk overleg en advie-
zen van de Raad van Advies voor de Ruimtelijke Ordening en de Raad van de 
Waterstaat kunnen ten aanzien van onderstaande verbindingen nog de vol-
gende opmerkingen gemaakt worden: 

Purmerend/Overwhere-Purmer-Noord 

Gelet op de thans voorziene ontwikkeling van de woningbouw in Purmer-
end is in overleg tussen de verschillende overheidsniveaus besloten tot ont-
sluiting van de Purmer met een bussysteem, hetwelk tevens voorziet in de 
rechtstreekse bediening van de relatie met Amsterdam. Hierdoor kan het 
verstedelijkingsbeleid in voldoende mate ondersteund worden. Aan land-
schappelijke en recreatieve waarden wordt geen schade toegebracht. 

Spoorlijn Weesp-Almere-Lelystad 

De Regering deelt de mening van de Raad van Advies voor de Ruimtelijke 
Ordening dat een spoedige aanleg van deze railverbinding van groot belang 
is voor de beïnvloeding van het voertuigkeuzegedrag ten gunste van het 
openbaar vervoer. De uitbreiding van de capaciteit van de weginfrastructuur 
in dit deel van de Randstad kan als gevolg van de aanleg van deze raillijn in 
belangrijke mate worden beperkt. Voor het tracé-gedeelte Weesp-Almere 
werd realisering in 1985 procedureel en technisch juist haalbaar geacht. Ge-
geven de moeilijkheden die zijn ontstaan naar aanleiding van het door de 
Minister van Verkeer en Waterstaat vastgestelde tracé op het oude land 
moet evenwel rekening worden gehouden met vertraging. De realisatie van 
de doortrekking van deze verbinding naar Lelystad is gepland in 1990. Of de 
aanleg van dit gedeelte versneld kan worden, zoals onder meer in het be-
stuurlijk overleg wordt bepleit, wordt nader bestudeerd. Zoals in par. 19.2 is 
gesteld wordt de doortrekking naar Groningen in de eerste fase niet overwo-
gen maar voor de tweede fase niet uitgesloten geacht. 

Ringspoorweg rond Amsterdam 

Tijdens de bouw van de Schiphollijn bleek dat voor wat betreft de realisa-
tie van het eindpunt Museumplein op de medewerking van Amsterdam niet 
gerekend zou mogen worden. Steeds meer voorkeur werd uitgesproken 
voor een aansluiting van de Schiphollijn op het Centraal Station via de Ring-
spoorweg. Op basis van een daartoe door de Stuurgroep Verkeers- en Ver-
voersinfrastructuur in en om Amsterdam uitgebracht advies is op grond van 
de gegeven analyse van de vervoerwaarde aan de Stuurgroep opdracht ge-
geven om aansluiting via de westelijke tak van de Ringspoorweg met Am-
sterdam CS en Zaandam bestuurlijk en technisch voor te bereiden. Daarbij 
zal nagegaan worden of het zin heeft eerst CS aan te sluiten en vervolgens 
Zaandam. Bij de technische uitwerking van de westelijke tak van de ring-
spoorweg zal ook gelet worden op de functie die de lijn kan vervullen voor 
het personenvervoer binnen de agglomeratie, waaronder ook stedelijk 
openbaar vervoer. Bij de voortgezette studie van de Stuurgroep zal ook de 
vraag aan de orde komen of het wenselijk is, vooruitlopend op de eventuele 
aanleg van de oostelijke tak van de ringspoorweg, een baanvak Amster-
dam-Zuid-Amsterdam-Europaboulevard (RAI) te realiseren. Aan de verbin-
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ding Amsterdam-Zuid-Museumplein wordt gegeven de huidige inzichten 
een lage prioriteit toegekend. 

Binnen het kader van de Stuurgroep Verkeers- en Vervoersinfrastructuur 
in en om Amsterdam wordt een studie verricht naar de mogelijkheden van 
de ringspoorweg voor zowel goederen- als personenvervoer. Deze studie is 
voor wat het personenvervoer betreft met name ook gericht op de verschil-
lende verbindingen, die de ringspoorweg mogelijk maakt. Naast de verbin-
dingen van de Schiphollijn met de Hemtunnelspoorlijn en Amsterdam CS 
worden hierbij ook de verbindingen met de bestaande spoorlijnen naar 
Utrecht en Amersfoort en met de Flevolijn betrokken. De rapportage over 
deze studie wordt in de loop van 1979 verwacht, waarna een uitspraak over 
de realisering van deze verbindingen zal kunnen worden gedaan. 

Amstelveen-Uithoorn-Nieuwersluis 

De aanleg wordt overwogen van een tramverbinding vanaf het NS station 
Amsterdam-Zuid via de Beneluxbaan naar de in aanbouw zijnde Amstel-
veense uitbreidingswijken. Indien tot aanleg wordt besloten, bestaat de mo-
gelijkheid om deze lijn te zijner tijd door te trekken naar Schiphol-Oost en 
Uithoorn. Een railverbinding Amsterdam-Uithoorn-Alphen is niet gewenst 
gezien het verstedelijkingsbeleid. 

Dit geldt eveneens voor het gebruik van de goederenspoorlijn De Kwakel-
Uithoorn-Mijdrecht-Nieuwersluis-Loenen voor het personenvervoer. 

Raillijn over de Umeerdam 

Een railverbinding tussen Amsterdam en Almere, in de vorm van een 
stadsgewestelijke railverbinding via de Umeerdam, wordt gezien de struc-
tuur van Almere niet opportuun geacht. Met de aanleg van de Flevolijn 
wordt een goede en snelle verbinding tussen Amsterdam en Almere gereali-
seerd. 

Verlenging strandspoorlijn Hoek van Holland 

Deze verlenging is onlangs aangemeld in een rapport dat vervaardigd is 
onder auspiciën van de Coördinatiecommissie Openbaar Vervoer Rotter-
dam en omstreken. Op basis van een nader onderzoek zal een beslissing in-
zake aanleg genomen worden. De doortrekking wordt voor de eerste fase 
opgenomen. 

Maasvlakte-spoorlijn 

Een studie naar een mogelijk gebruik van deze goederenlijn voor perso-
nenvervoer wordt gegeven de te verwachten geringe vervoerwaarde niet 
overwogen. Deze lijn kan slechts een geringe functie vervullen in de afwikke-
ling van het woon-werkverkeer aangezien slechts werknemers uit Rotter-
dam-Zuid binnen de directe invloedssfeer van de lijn woonachtig zijn en ge-
zien de verspreid liggende werkgelegenheid in dit gebied. 

Aansluiting Hofpleinlijn op Rotterdam-CS 

Hoewel de oorspronkelijke taakstelling ten aanzien van Nootdorp-Pijnac-
ker uit deel 2 a van de Derde nota over de Ruimtelijke Ordening (Verstedelij-
kingsnota-Beleidsvoornemen) niet gehandhaafd is, blijft de Regering van 
mening dat in de toekomst met uitbreidingen van de bouwlokaties rond de 
Hofpleinlijn rekening gehouden dient te worden. Voor een goed functione-
ren van deze lijn in de toekomst dient de mogelijkheid van aansluiting met 
Rotterdam-CS te worden opengehouden. Hierbij wordt gedacht aan een ver-
bindingsboog vanaf Kleiweg (Blijdorpboog) of een verbindingsboog via de 
Heer Bokelweg. Vooralsnog is de Regering van mening dat de reservering 
van deze laatste verbinding gehandhaafd dient te blijven. 
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De Regering onderkent de functie van de opening van nieuwe (voorstad-) 
haltes voor zowel het verkeers- en vervoerbeleid als het ruimtelijk-orde-
ningsbeleid. In het Structuurschema Verkeer en Vervoer is volstaan met de 
mededeling dat nieuwe (voorstad-)haltes worden gebouwd en in gebruik 
gesteld indien de vervoervraag daartoe aanleiding geeft, omdat de afweging 
op basis waarvan de beslissing tot opening van nieuwe haltes wordt geno-
men, plaatsvindt in het kader van de meerjarenplannen personenvervoer. In 
het Meerjarenplan Personenvervoer 1980-1984 is gewerkt aan een nadere 
uitwerking van de criteria en is een prioriteitenlijst opgesteld van te openen 
stations, waaruit de uiteindelijke keuze gemaakt is. Het beleid is erop gericht 
om met name in de meer verstedelijkte gebieden door opening van voor-
stadhaltes een bijdrage te leveren aan het stedelijke en stadsgewestelijke 
openbaar vervoer. Uitgangspunt daarbij is dat de vervoervraag aanleiding 
moet geven tot het bouwen en in gebruik stellen van deze haltes. Daarom zal 
binnen de invloedsfeer van de gedachte halte een voldoende concentratie 
van woningen en/of werkgelegenheid gepland of aanwezig moeten zijn. Een 
probleem kan hierbij zijn op welke wijze de stop inpasbaar is in de dienstre-
geling. 

Het bevorderen van park-and-ride is een instrument dat past in het beleid 
om een selectief gebruik van de personenauto in congestiegebieden te be-
vorderen. In het Meerjarenplan Personenvervoer 1980-1984 zal een natio-
naal plan voor parkeren bij openbaar-vervoerhaltes als actiepunt worden 
opgenomen. Bij de opstelling van dit plan is met de ANWB en NS overleg 
gepleegd. De park-and-ride-voorzieningen worden vooral gedacht bij met de 
auto goed bereikbare haltes van snelle en frequente openbaar-vervoerver-
bindingen, zoals voorstadstations en in bepaalde gevallen ooktram- en bus-
haltes. Voor park-and-ride-voorzieningen bij specifieke IC-stations zij verwe-
zen naar par. 19.2. 

23.5. De autobus 

In het algemeen wordt in de inspraak sterk aangedrongen op het creëren 
van vrije busbanen niet alleen in de steden en stadsgewesten, maar ook in 
de landelijke gebieden. Het wordt als teleurstellend ervaren, dat in het Struc-
tuurschema Verkeer en Vervoer de wijze en schaal van de aanleg van vrije 
busbanen ontbreekt. 

In het bestuurlijk overleg is door de provincie Noord-Holland naar voren 
gebracht, dat de door de provincie geplande vrije busbanen langs de T 61 en 
de S 11 ten onrechte niet in het Structuurschema Verkeer en Vervoer voorko-
men. Opname dient haars inziens echter wel te geschieden. 

Het Openbaar Lichaam Zuidelijke IJsselmeerpolders vestigt de aandacht 
op de onbevredigende verkeersafwikkeling bij Amsterdam voor het open-
baar vervoer - in het bijzonder voor de autobussen op de interlokale lijnen 
Lelystad/Almere-Amsterdam. Zolang de groeikernen Lelystad en Almere 
nog niet zijn ontsloten door de aan te leggen spoorlijn naar deze kernen, dra-
gen de busdiensten tussen Lelystad en Almere enerzijds en Amsterdam e.o. 
anderzijds het karakter van railvervangend vervoer. In het kader van de be-
vordering van het openbaar vervoer passen maatregelen, die een vlotte 
doorstroming van deze bussen waarborgen, aldus het Openbaar Lichaam. 

De provincie Noord-Holland wijst erop, dat ook het openbaar vervoer mi-
lieu-onvriendelijke aspecten heeft (zoals grote, zware en lawaaierige bus-
sen), waaraan bij de aanschaf van nieuw materieel aandacht dient te worden 
besteed. 

De kwaliteit van het openbaar vervoer wordt onder meer verbeterd door 
maatregelen ter bevordering van de doorstroming en regelmaat, zoals de 
aanleg van vrije tram- en busbanen. In hoofdzaak liggen de knelpunten in de 
afwikkeling van het weggebonden openbaar vervoer in of aan de rand van 
de stedelijke gebieden. Het beleid is er daar met name op gericht de betrok-
ken wegbeheerders te stimuleren om, bij voorkeur uitgaande van een lijns-
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gewijze aanpak, prioriteitsmaatregelen te treffen. Dit neemt niet weg dat ook 
in de landelijke gebieden gemeentelijke en provinciale wegbeheerders wor-
den gestimuleerd maatregelen te treffen om knelpunten in de afwikkeling 
van het openbaar vervoer op te lossen. Ter ondersteuning van dit beleid 
wordt in beginsel bijgedragen in de aanlegkosten van deze voorzieningen. 

Onder verwijzing naar het gestelde onder par. 23.1 acht de Regering opna-
me van busbanen in het Structuurschema gewenst, indien deze ruimtelijke 
consequenties hebben in de zin van busbanen met een eigen tracé. Ove-
rigens zij hier opgemerkt, dat de opsomming van vrije busbanen in stadsge-
westelijke gebieden in het Structuurschema niet limitatief is. In het landelijk 
gebied is een vrije busbaan een voorziening waaraan in het algemeen geen 
behoefte zal bestaan. 

Door de Ministervan Verkeer en Waterstaat is in 1977 een bijdrage toege-
zegd in de kosten van aanleg van een vrije busbaan langs tertiaire weg 61 
(Jaagweg) tussen Purmerend en llpendam. Medio 1979 zal deze busbaan in 
gebruik worden genomen. Verder is besloten, dat, indien zich bij de afwikke-
ling van het busverkeer via secundaire weg 11 in Noord-Holland, ondanks 
getroffen doorstromingsmaatregelen van verkeerstechnische aard, zodani-
ge problemen voordoen, dat onvoldoende garanties kunnen worden gege-
ven voor een ongehinderd doorrijden van de bus, initiatieven van de provin-
cie ter zake van de aanleg van een busbaan zullen worden ondersteund. 

Ter opheffing van een aantal knelpunten die zich bij de afwikkeling van het 
openbaar vervoer in de relaties van Lelystad en Almere met Amsterdam 
hebben voorgedaan, zijn een aantal doorstromingsmaatregelen getroffen 
langs rijksweg 1, tussen Muiden en Diemen. Verder maatregelen ter bevor-
dering van de doorstroming van het busverkeer zijn momenteel in studie in 
het kader van de Overleggroep Autobusdienstvoorzieningen Almere-Am-
sterdam. 

Met betrekking tot het door de provincie Noord-Holland naar voren ge-
brachte milieu-aspect van het openbaar vervoer wijst de Regering erop, dat 
bij de aanschaf van nieuw materieel voor het openbaar vervoer dit aspect bij 
de beslissing reeds betrokken wordt. Daarnaast wordt onderzoek verricht 
om het beleid dienaangaande beter te kunnen onderbouwen. Dit onderzoek 
heeft o.a. betrekking op de mogelijkheden van de constructie van een ge-
luidarme bus voor zowel streek- als stadsvervoer. Ook wordt onderzoek 
verricht naar het geschikt maken van materieel voor LPG-gebruik. Met name 
in de richtlijnen 27, 28, 29c, 30d en 32 in het Beleidsvoornemen wordt aan 
deze problematiek aandacht besteed. 

23.6. De taxi 

De Raad van Advies voor de Ruimtelijke Ordening is van mening, dat in 
het kader van een lange-termijnvisie op verkeer en vervoer de taxi bijzonde-
re aandacht verdient. De taxi biedt immers een vorm van individueel vervoer 
die een alternatief voor privé-autovervoer zou kunnen zijn, indien ze snel be-
schikbaar en tevens betaalbaar zou zijn. Voorts meent de Raad dat aan ver-
groting van de betekenis van de taxi voor met name het stedelijk vervoer be-
langrijke voordelen verbonden zijn. 

Ook in het bestuurlijk overleg is gewezen op het feit, dat in het Structuur-
schema Verkeer en Vervoer een visie op de taxi in het verkeers- en vervoer-
gebeuren ten onrechte ontbreekt. Er wordt op aangedrongen, dat het taxi-
vervoer de nodige aandacht krijgt. De gemeente Utrecht bepleit voorts het 
medegebruik van vrije tram- en busbanen door de taxi, daar waar zulks bui-
ten bezwaar voor het openbaar vervoer kan geschieden. De provincie 
Noord-Holland bepleit popularisering van de taxi door een zodanige subsi-
diëring van het taxivervoer dat een tariefverlaging en een verhoging van de 
dienstverlening, onder meer met lijntaxi's, zal worden verkregen. 
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In de inspraak wordt het betreurd, dat het taxivervoer niet genoemd wordt 
onder te stimuleren vormen van openbaar vervoer. Uit het Structuurschema 
Verkeer en Vervoer valt niet op te maken of het taxivervoer gestimuleerd zal 
worden dan wel of de maatregelen ter beperking van het autogebruik er op 
van toepassing zullen zijn. Het taxivervoer zou een onmisbare aanvuling 
kunnen vormen op de andere vormen van openbaar vervoer. 

De Regering deelt de mening van de Raad van Advies voor de Ruimtelijke 
Ordening dat vooral de taxi het vervoermiddel is dat, bij voorbeeld door 
haar vermogen tot het bieden van huis-huis-vervoer, met het privé-vervoer-
middel kan concurreren. Een bijkomend voordeel is verder dat de taxi nau-
welijks beslag legt op de veelal schaars aanwezige parkeerruimte. 

De taxi neemt tot op heden nog slechts 0,2% (zondag t/m vrijdag) a 0,3% 
(zaterdag) van het totaal van verplaatsingen voor haar rekening. De taxi is 
desalniettemin voor bepaalde categorieën gebruikers van bijzonder belang 
en kan onder bepaalde omstandigheden zelfs voor belangrijk meer catego-
rieën het aangewezen vervoermiddel zijn. Door de bescheiden reizigersca-
paciteit van de taxi (3 a 4 zitplaatsen per eenheid) en de nog vrijwel onge-
bruikte nieuwe wettelijke mogelijkheid dit vervoermiddel per zitplaats te ver-
huren, c.q. te huren, is de vervoerprijs hoog. Hierdoor wordt het gebruik van 
de taxi nog algemeen als een luxe gezien en blijft het gebruik tot specifieke 
groepen beperkt. De omvang van het op commerciële basis geëxploiteerde 
taxipark blijft hierdoor vrijwel constant. Aan.de rol van de taxi in het ver-
keers- en vervoergebeuren zal ruime aandacht worden geschonken. Daarbij 
zullen de nieuwe wettelijke mogelijkheden tot stimulering van ruimertaxige-
bruik worden geëvalueerd en zal met het betrokken bedrijfsleven overleg 
worden gevoerd om de algemeen gewenste popularisatie van de taxi te kun-
nen bevorderen. De in het Beleidsvoornemen vermelde maatregelen ter be-
perking van het autogebruik hebben derhalve niet betrekking op het taxiver-
voer. In dit verband wordt evenwel opgemerkt dat het niet in het voornemen 
van de Regering ligt over te gaan tot subsidiëring van de taxi. Wel blijft het 
regeringsbeleid erop gericht het medegebruik van busbanen door het taxi-
vervoer te bevorderen in situaties waar dit geen overwegende bezwaren 
ontmoet voor de goede doorstroming en regelmaat van het openbaar ver-
voer en voor de verkeersveiligheid. De instantie die met het wegbeheer is 
belast zal dienen te bepalen of het toelaten van taxivervoer tot de desbetref-
fende tram- of busbaan verantwoord is. 

23.7. De tarieven 

In het bestuurlijk overleg wordt door de gemeente Utrecht naar voren ge-
bracht, dat aan het kwaliteitsbevorderend aspect van het zonetarief en de 
daarmee samengaande tarief- en biljettenintegratie meer aandacht had 
moeten worden besteed. 

Enkele insprekers noemen het zonetarief een zaak die indruist tegen het 
streven het openbaar vervoer aantrekkelijker te maken. Het opdringen van 
dit onrechtvaardige tarief aan alle stadsgewesten is geen juist beleid aange-
zien het Rotterdamse zonetarief het meest slordige van alle Europese zone-
tarieven is. Een eenheidstarief eventueel aangevuld door een z.g. Kurzstrec-
ke zoals in München en Zürich, wordt rechtvaardiger geacht. Een inspreker 
bepleit het gratis zijn van het openbaar vervoer in de steden. 

De Regering is van mening, dat door de gestage groei van het gebied, dat 
door de gemeentelijke vervoerbedrijven wordt bediend, het steeds minder 
aanvaardbaar wordt, dat - daar waar het zogenaamde eenheidstarief voor 
het lokale vervoer wordt gehanteerd - de aan de passagier in rekening ge-
brachte prijs in geen enkele verhouding meer staat tot de af te leggen af-
stand. Met name op de langere afstanden ontstaat dan ook een steeds grote-
re divergentie tussen het lokale tarief en het tarief, hetwelk door de interloka-
le vervoerbedrijven (streekvervoerbedrijven en de Nederlandse Spoorwe-

Tweede Kamer, zitting 1978-1979,14390, nrs. 10-12 200 

http://Aan.de


gen) wordt berekend en dat gebaseerd is op de afstand die door de passa-
gier wordt afgelegd. Deze omstandigheden maken het gewenst, dat ook in 
het lokale tarief een afstandsgebonden element wordt ingebouwd. Daarvoor 
moet een stelsel van zonetarieven als het meest geschikt worden be-
schouwd, hetwelk een indeling van het vervoergebied in zones vergt. 

In het Rotterdamse en Amsterdamse stadsgewest is reeds een zonetarief-
systeem ingevoerd, het Haagse stadsgewest zal naar verwachting in 1980 
volgen. Met het gekozen zonetariefsysteem is het mogelijk om harmonisatie 
en integratie van de tarieven en biljetten tot stand te brengen voor het gehe-
le openbaar vervoer in het stadsgewest. Onder harmonisatie wordt daarbij 
verstaan, dat de tarieven van de verschillende openbaar-vervoermiddelen 
zoveel mogelijk gelijk worden gemaakt. Onder integratie van de tarieven 
wordt verstaan dat de vervoerbiljetten gekocht bij het ene bedrijf ook geldig 
zijn bij andere vervoerbedrijven. Bovendien zullen daarbij de vele kaartsoor-
ten die nu nog worden gebruikt in de toekomst worden beperkt en uniform 
gemaakt. Dit past in het streven het openbaar vervoer aantrekkelijker te ma-
ken en het bevorderen van het gebruik daarvan. In het gekozen systeem 
voor de harmonisatie en integratie van de tarieven en biljetten past geen 
eenheidstarief eventueel aangevuld door een z.g. Kurzstrecke. 

Aan de wens om het openbaar vervoer in de steden «gratis» te maken kan 
geen gevolg worden gegeven. Ten eerste omdat de dan wegvallende op-
brengsten niet gemist kunnen worden, en ten tweede omdat wanneer de rei-
ziger het gebruik niet meer afweegt tegen een prijs een aanzienlijke uitbrei-
ding van de capaciteit van het openbaar vervoer met de daarmee gepaard 
gaande te hoge kosten nodig zou zijn. Bovendien zou daarmede een discri-
minatie worden ingevoerd ten opzichte van de reizigers die van de spoorwe-
gen of het streekvervoer gebruik maken. 

23.8. Niet meer opgenomen spoorwegverbindingen 

In het bestuurlijk overleg heeft de gemeente Amsterdam als haar mening 
te kennen gegeven, dat in overeenstemming met deel d van de Verstedelij-
kingsnota verdere groeimogelijkheden voor Purmerend open gehouden 
moeten worden. In dit verband dient haars inziens in het Structuurschema 
de reservering voor een rechtstreekse verbinding met Purmerend opgeno-
men te worden. De gemeente Purmerend wijst er in de inspraak op dat het 
vooralsnog niet realistisch is te denken in de richting van een directe spoor-
wegverbinding, maar dat voor de directe raillijn wel een tracéreservering 
dient gepleegd te worden. 

Het Openbaar Lichaam Rijnmond heeft in het bestuurlijk overleg nog-
maals zijn voorkeur uitgesproken voor een spoorverbinding naar Ridder-
kerk. De aanleg van een tramverbinding wordt door deze overlegpartner af-
gewezen, omdat daardoor een latere spoorverbinding naar een wel zeer ver-
re toekomst zou worden verschoven. Gepleit wordt derhalve voor handha-
ving van de reservering voor een railverbinding en voor exploitatie van een 
snelbusdienst voor de tussentijd. In het bestuurlijk overleg is echter tevens 
gebleken dat de gemeente Rotterdam geen rekening houdt in de bestem-
mingsplannen voor IJsselmonde met een spoorverbinding, aangezien Rijk, 
provincie, Ridderkerk en Rotterdam niets voelen voor een spoorlijn. 

Met betrekking tot de verbinding Antwerpen-Turnhout-Eindhoven wil de 
provincie Noord-Brabant de aanleg hiervan toch graag als wenselijkheid ge-
handhaafd zien, ondanks het feit dat ook zij in de toelichting op het ont-
werp-streekplan Midden- en Oost-Brabant erkent, dat de noodzaak tot aan-
leg van deze verbinding thans moeilijk is aan te tonen. Behalve in het be-
stuurlijk overleg is ook in de inspraak aangedrongen op reservering van de-
ze verbinding voor een eventuele aanleg in de toekomst. 

De aanleg van de spoorlijn Emmen-Hoogeveen wordt door enkele inspre-
kers noodzakelijk geacht voor de sociaal-economische ontwikkeling van het 
noorden des lands. 
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Met betrekking tot de spoorlijn Lelystad-Kampen meent de Raad van Ad-
vies voor de Ruimtelijke Ordening, dat bij de ontwikkeling van plannen tot 
inpoldering van de Markerwaard en vestiging van een tweede nationale 
luchthaven daarin aandacht zal moeten worden besteed aan de railvervoer-
voorzieningen op de lijn Noord-Holland (Alkmaar)-Lelystad-Zwolle. 

In het bestuurlijk overleg is ingestemd met het Beleidsvoornemen van de 
Regering, in deze zin dat opname in het Structuurschema niet nodig wordt 
geacht nu geen rekening is gehouden met een eventuele tweede nationale 
luchthaven in de eventuele Markerwaard. Heroverweging van onderhavige 
verbinding dient echter plaats te vinden als een tweede nationale lucht-
haven in de Markerwaard wordt geprojecteerd. 

In de inspraak wordt het ten zeerste betreurd, dat de spoorverbinding Le-
lystad-Kampen niet meer in het Structuurschema is opgenomen. Voor een 
goede uitwerking van het beleid van de Verstedelijkingsnota wordt een goe-
de verbinding tussen de groeikernen Almere, Lelystad en Zwolle van groot 
belang geacht. 

In zijn algemeenheid kan gesteld worden dat sedert het verschijnen van de 
Tweede Nota over de Ruimtelijke Ordening gewijzigde inzichten ten aanzien 
van de ontwikkeling van bevolkingsomvang en werkgelegenheid geleid heb-
ben tot het niet meer opnemen van een aantal spoorwegverbindingen aan-
gezien de te verwachten vervoerbehoefte een dergelijk op zware vervoer-
stromen ingesteld type openbaar vervoer niet rechtvaardigt. 

Ten aanzien van een aantal van deze niet meer opgenomen spoorwegver-
bindingen kan naar aanleiding van hetgeen in de inspraak, het bestuurlijk 
overleg en de adviezen naar voren is gebracht nog het volgende worden op-
gemerkt: 

Rechtstreekse verbinding Purmerend-Amsterdam 

De Regering is van mening dat de vervoerstromen van Purmerend rich-
ting Amsterdam nu en in de toekomst op adequate wijze met een bussysteem 
kunnen worden verwerkt. Zie ook par. 23.4. Derhalve wordt ook de reserve-
ring van het tracé niet meer overwogen. Uiteraard kunnen de provincie en 
gemeenten, indien zij dit gewenst achten, tot reservering overgaan. 

Ridderkerkspoorlijn 

De Regering heeft de in het bestuurlijk overleg naar voren gebrachte 
standpunten mede in haar nadere afweging betrokken en ziet op grond nier-
van geen aanleiding haar in het Beleidsvoornemen ingenomen standpunt, 
deze treinverbinding niet meer in het Structuurschema Verkeer en Vervoer 
op te nemen, te herzien. In de relatie Ridderkerk-Rotterdam is een busvoor-
ziening langs tertiaire weg 99 in uitvoering. 

Eindhoven-Turnhout-Antwerpen 

Voor het personenvervoer wordt een dergelijke verbinding, gegeven de 
geringe vervoervraag, niet overwogen. Deze verbinding zou evenwel een 
belangrijke functie kunnen hebben in de afwikkeling van het goederenver-
keer van Antwerpen met het Ruhrgebied. Aangezien van Belgische zijde dit 
niet wordt overwogen, acht de Regering een ruimtelijke reservering niet 
noodzakelijk. Overigens staat het de provincie vrij een reservering voor een 
tracé in haar ruimtelijke plannen op te nemen of te handhaven. 

Emmen-Hoogeveen 

In de Tweede Nota over de Ruimtelijke Ordening is deze verbinding opge-
nomen ten einde een verbeterde aansluiting van Emmen op het landelijk 
spoorwegnet te verkrijgen. De Regering is van mening dat door invoering 
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van de sneldienst Emmen-Zwolle deze aansluiting genoegzaam verbeterd is 
en acht opneming van de spoorverbinding Emmen-Hoogeveen in het Struc-
tuurschema Verkeer en Vervoer derhalve niet meer nodig. 

Lelystad-Kampen 

Indien de besluitvorming over de aanleg van een Tweede Nationale Lucht-
haven ten gunste van de Markerwaard zou uitvallen, zal nader bezien wor-
den op welke wijze een spooraansluiting zal geschieden. De verbinding Le-
lystad-Kampen zal dan in de studies betrokken worden. Naar de mening van 
de Regering zullen in een situatie zonder een tweede nationale luchthaven 
in de Markerwaard de vervoerstromen van Almere en Lelystad met Kampen 
en Zwolle op adequate wijze door een bussysteem kunnen worden afgewik-
keld. 

24. STEDELIJKE WEGEN 

24.1. Stedelijke herinrichting 

In par. 17.5 is het verkeers- en vervoerbeleid in stadsgewesten en middel-
grote steden nader toegelicht. In dit hoofdstuk wordt op enkele specifieke 
aspecten van het stedelijk verkeer ingegaan. 

De Raad van Advies voor de Ruimtelijke Ordening onderschrijft de in het 
Structuurschema verwoorde gedachte om in de openbare ruimte duidelijker 
onderscheid te maken tussen zogenaamde verkeersruimten en verblijfsge-
bieden, mits de in de verkeersruimten na te streven scheiding van verkeers-
soorten niet leidt tot onbedoelde capaciteitsverruiming. 

In het bestuurlijk overleg is gepleit voor het althans op regionale schaal -
en soms ook op kleinere schaal - bijeenbrengen van wonen, werken en 
eventueel ook recreëren. 

In de inspraak wordt voorgesteld dat concreet wordt uitgewerkt dat woon-
en werkplaatsen en voorzieningen waar mogelijk op nog door (brom)fiets af 
te leggen afstanden worden gesitueerd, met name ten aanzien van de grote 
stadsgewesten. 

Door enkele insprekers worden de gedachten van het verhogen van de 
leefbaarheid in verblijfsgebieden, onder andere door inrichting tot woonerf, 
onderschreven. Er wordt op gewezen dat met aanzienlijke loopafstanden zal 
moeten worden gerekend. Als gemis wordt ervaren dat nergens blijkt welke 
bedragen zijn uitgetrokken voorde ombouw van verkeersstraten tot ver-
blijfsgebieden. 

Bij nieuwe steden en wijken en bij renovatie zou met de verplaatsingsbe-
hoeften van gehandicapten rekening moeten worden gehouden door doel-
matige inrichting en passende parkeervoorzieningen. 

In de in par. 22.1 beschreven gedachte over de functionele opbouw van 
het wegenstelsel dient de capaciteit van dit stelsel en van het openbaar ver-
voer en het langzaam-verkeerssyteem overal in overeenstemming te zijn 
met de gewenste verkeers- en vervoerstromen op grond van bereikbaarheid 
(parkeercapaciteit), veiligheid en hinder voor het milieu. Bij de herinrichting 
van stedelijk gebied kan het daarbij voorkomen dat voor een of meer ver-
voerwijzen de capaciteit kan worden teruggebracht maar ook kan uitbrei-
ding gewenst zijn. Inderdaad dient echter voorkomen te worden dat zoals de 
Raad van Advies voor de Ruimtelijke Ordening vreest capaciteitsverruiming 
«onbedoeld» optreedt. 

Het beperken van verplaatsingsafstanden binnen stadsgewesten onder-
vindt thans een stimulans in het bouwen van woningen in hoge dichtheid op 
opengevallen plaatsen binnen of aangrenzend aan het stadsgebied. 
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Hetzelfde geldt voor de keuze van zoveel mogelijk nieuwe woonlokaties 
op loop- en fietsafstanden van stations en halten van het openbaar vervoer. 
De concretisering van de beperking van verplaatsingsafstanden dient uiter-
aard gestalte te krijgen in de ruimtelijke plannen zoals die door de gemeen-
telijke overheden worden opgesteld. 

Wat betreft de financiering van de herinrichting van het stedelijk gebied 
worden thans op rijkskosten demonstratieprojecten in Eindhoven en Rijs-
wijk uitgevoerd. Voor zover zou blijken dat rijkssteun bij de andere herinrich-
tingsplannen noodzakelijk zou zijn is dat een zaak die in MPP-verband aan 
de orde zou moeten komen. 

Bij de (her)inrichting van het stedelijk gebied is het uiteraard een eis van 
goed doelmatig ontwerp dat met alle groepen uit de bevolking en derhalve 
ook met de in de inspraak genoemde gehandicapten rekening wordt gehou-
den. 

24.2. Fiets en bromfiets 

De Raad van Advies voor de Ruimtelijke Ordening bepleit dusdanige 
maatregelen dat het aandeel van het langzaam verkeer in het totaal aantal 
verplaatsingen vooral op vervoerrelaties gericht op hoofd- en nevencentra 
wordt vergroot. De Raad denkt hierbij aan infrastructurele maatregelen, 
daaronder begrepen verkeersregulering, voor het langzaam verkeer, aan in-
frastructurele beperkingen ten aanzien van het autoverkeer en aan een 
restrictief parkeerbeleid. 

De Raad van de Waterstaat acht het gewenst de experimenten met afzon-
derlijke fietsroutes doorgang te doen vinden. Het is van belang aan het ont-
breken van schakels in hetfietspadennet een einde te maken. In de Raad is de 
wenselijkheid geuit ook in de pkb in de vorm van een afzonderlijke paragraaf 
expliciet aandacht te geven aan het langzaam verkeer. Op deze wijze zou sti-
mulerend en richtinggevend kunnen worden opgetreden ten behoeve van 
de uitwerking van het beleid ten aanzien van het langzame verkeer in de sec-
torplannen van de lagere overheden. 

In het bestuurlijk overleg is het beleid ten aanzien van het langzaam ver-
keer ondersteund. Gepleit is voor speciale verkeersregelingen ter bevorde-
ring van het fietsverkeer zoals het uitzonderen van fietsverkeer van eenrich-
tingsverboden en het toestaan aan fietsers rechtsaf te slaan bij op rood-
staande verkeerslichten. Ook is het belang van goede fietsverbindingen met 
en in recreatiegebieden onder de aandacht gebracht. 

In de inspraak is de belangrijke plaats, die aan de fiets door het Structuur-
schema wordt toegedacht, onderschreven. Een verdere bevordering van het 
langzaam verkeer is voorgesteld. In iedere stad moet een netwerk van aan-
eengesloten routes voor fietsers ontstaan. Bij een hoge intensiteit van het 
fietsverkeer moeten speciale voorrangsfietsroutes worden ingesteld. Deze 
fietsroutes dienen goede verbindingen te hebben met woonwijken en lande-
lijke (recreatie)gebieden. Het verdient daarbij aanbeveling een fietspaden-
plan in stadsgewestelijke verkeers- en vervoerplannen op te nemen. 

Het fietsbeleid is er, zoals in het Beleidsvoornemen is vermeld, op gericht 
om netwerken van fietsroutes te creëren, die alle belangrijke bestemmingen 
in de stad rechtstreeks, vlot en comfortabel per fiets bereikbaar maken. In 
het bijzonder zijn daarbij genoemd scholen en relaties met de stadscentra en 
de werkgebieden. Onder meer is daarbij gelijkwaardigheid van fiets- en au-
toverkeer bepleit op belangrijke kruisingen en voorrang voor fietsers op 
minder belangrijke kruispunten. Een en ander zoals gerealiseerd in de de-
monstratieprojecten in Tilburg en Den Haag waar een zeer aanzienlijke toe-
name van het gebruik en een in het algemeen zeer positieve beleving door . 
de fietser is geconstateerd. 
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Het verheugt de Regering dat de advisering en inspraak zo nauw aansluit 
bij hetgeen in het Beleidsvoornemen (pag. 62) is vermeld. In de pkb is onder 
pkb. 4.2 ad c en d en pkb. 4.3 afzonderlijk aandacht besteed aan het fietsver-
keer. In het Meerjarenplan Personenvervoer wordt het beleid ten aanzien 
van het langzaam verkeer nader uitgewerkt. 

24.3. Autoverkeer 

De Raad van Advies voor de Ruimtelijke Ordening kiest voor een beleid 
waarbij gestreefd wordt in de stadsgewesten te komen tot verbetering van 
de positie van openbaar vervoer en langzaam verkeer waarbij aan het auto-
verkeer infrastructurele beperkingen, zo nodig aangevuld met verkeersregu-
lering, dienen te worden opgelegd. 

Tevens wordt gedacht aan een restrictief parkeerbeleid. De Raad acht het 
bij een dergelijk beleid van belang dat goede toegankelijkheid van de stads-
gewesten voor het essentiële autoverkeer wordt geboden. 

In het bestuurlijk overleg is in overweging gegeven in het Structuursche-
ma duidelijk tot uitdrukking te brengen dat de Regering streeft naar een om-
buiging in de feitelijke ontwikkeling, derhalve beperking van de automobili-
teit daar waar deze hinderlijk is. Bepleit wordt een eenduidig beleid voor het 
gehele stedelijk gebied gericht op bevordering van openbaar vervoer en 
langzaam verkeer. Ook wordt gewezen op de druk van het autoverkeer in de 
middelgrote en kleine steden. 

In de inspraak is gepleit voor kanalisatie van autostromen in stedelijke 
agglomeraties via randwegenstelsels, parkeerterreinen aan de rand van ste-
delijke gebieden binnen de invloedssfeer van stedelijk openbaar vervoer, 
een eigen plaats voor de fiets en aandacht voor bijzondere vervoersystemen 
zoals taxi en witkar. Sommige insprekers wensen de stadscentra autovrij te 
maken, al dan niet voor een bepaalde tijd. 

Ten aanzien van het autoverkeer komen de wensen van de beide raden en 
de inspraak eveneens in grote mate overeen met wat in het Beleidsvoorne-
men is vermeld. De Regering kiest voor een beleid waarvan in het algemeen 
de accenten liggen op «kenmerken van het mobiliteitsbeperkend en van het 
openbaar-vervoergrensalternatief». In grote lijnen komt dat neer op het zo-
veel mogelijk beperken van de verplaatsingsafstanden, het beperken van het 
autogebruik waar dit te veel hinder geeft en waar nodig het treffen van voor-
zieningen voor openbaar vervoer en langzaam verkeer. De laatste jaren is in 
verschillende gemeenten reeds een aanvang gemaakt met een beleid in de-
ze zin. 

Randwegen kunnen uitstekend passen in een functionele opzet van het 
stedelijke en hoofdwegenstelsel zoals beschreven in par. 22.1. Wellicht kun-
nen ook parkeerterreinen aan de rand van stedelijke gebieden in sommige 
gevallen redelijk functioneren met name in combinatie met overstapmoge-
lijkheden op het openbaar vervoer. De mate van bereikbaarheid van de een-
tra voor auto's en de kwaliteit van het openbaar vervoer spelen echter een 
belangrijke rol bij de geneigdheid vlakbij het einde van de rit nog eens over 
te stappen. Met betrekking tot vraagstukken als dit, eventueel deels vrijma-
ken van stadscentra van niet essentieel verkeer en potentiële ontwikkelingen 
van alternatieve vormen van openbaar vervoer acht de Regering goed voor-
bereide experimenten een waardevol middel ter vergroting van kennis en in-
zicht in de mogelijkheden en de grenzen van het te voeren beleid. 

24.4. Parkeerbeleid 

De Raad van Advies voor de Ruimtelijke Ordening is voorstander van een 
zodanig gedifferentieerd parkeerbeleid dat het langzaam verkeer en het ge-
bruik van het openbaar vervoer worden bevorderd met behoud van de totale 
mobiliteit. Dit betekent een uiterst restrictief beleid met betrekking tot de 
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parkeerplaatsen in de invloedssfeer van stations (anders dan voor park-
and-ride), in de goed door stads- en regionaal vervoer ontsloten stedelijke 
centra en subcentra en bij de voorzieningen op buurt- en wijkniveau. Ten 
aanzien van het bewonerparkeren is de Raad van oordeel dat als logisch ge-
volg van de door hem voorgestane niet-directe beïnvloeding van het auto-
bezit voldoende stallingsgelegenheid moet worden gecreëerd en wel op re-
delijke afstand van de woning. 

Over het parkeren van vrachtauto's merkt de Raad op dat het «binnen het 
stedelijk gebied binnen de perken houden» daarvan, nog veel interpreta-
tieruimte overlaat. Gezien de essentiële betekenis van het goederenvervoer 
naar de steden moet bijzondere aandacht worden gevraagd voor faciliteiten 
voor laden en lossen. 

In het bestuurlijk overleg is een uitgebreid wensenpakket naar voren geko-
men gericht op het verschaffen van een instrumentarium (juridisch, finan-
cieel en anderszins) ten einde een doeltreffend parkeerbeleid te kunnen voe-
ren. Er is op gewezen dat in het Structuurschema te weinig aandacht is ge-
schonken aan ««park-and-ride»-voorzieningen. 

In de inspraak is gewezen op de wenselijkheid van een gericht parkeerbe-
leid. Het parkeerbeleid wordt gezien als het belangrijkste middel tot oplos-
sing van de verkeersproblemen in de grote steden. Zo mogen in de binnen-
stad geen grootschalige parkeervoorzieningen komen, terwijl parkeren al-
leen daar moet worden toegestaan waar dat staat aangegeven. Op andere 
plaatsen dient dit fysiek onmogelijk te worden gemaakt. Geschikte vormen 
voor parkeren zouden moeten worden gezocht in parkeervoorzieningen aan 
de rand van stedelijke gebieden. Eén inspreker merkt op dat een parkeerbe-
leid geen goed middel is om de behoefte aan autoverplaatsingen in stads-
centra te verminderen, omdat het niet aanwezig zijn van parkeerruimte de 
behoefte aan verplaatsingen niet zal wegnemen. In deze visie wordt vooral 
de wenselijkheid van parkeermogelijkheden rond stadscentra en oude 
woonbuurten onderstreept. 

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

Het verheugt de Regering dat bij de advisering en inspraak ten aanzien 
van het parkeren dezelfde inzichten en wensen gelden als in het Beleids-
voornemen van de Regering. Veel fundamenteel onderzoek is nog op het ge-
bied van het parkeren vereist. Daarvoor alsmede voor het verschaffen van 
het benodigde instrumentarium zijn reeds initiatieven genomen. 

Op het gebied van de parkeervoorzieningen zal het beleid er inderdaad op 
gericht moeten zijn het stallingsprobleem zoveel mogelijk op te lossen en 
mede te bewerkstelligen, door een juiste keuze van plaats, soort en aantal 
parkeerplaatsen, dat de gewenste verkeers- en vervoerordening wordt be-
reikt. In de pkb par. 4.2 is een uitspraak over het voorzien in stallingsruimte 
voor bewoners opgenomen. Initiatieven zijn genomen tot overleg met de 
vier grote gemeenten en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten over 
de problematiek van de voorziening in parkeeraccommodatie met name in 
dichtbebouwde oudere woonwijken en over de problemen van de handha-
ving van parkeervoorschriften. In de Nota Parkeerbeleid' en in het komende 
Meerjarenplan Personenvervoer wordt op de uitwerking en het instrumenta-
rium voor dit beleid nader ingegaan. 

25. FINANCIËLE ASPECTEN 

25.1. Algemeen 

1 Tweede Kamer, zitting 1975-1976, 13600 
hoofdstuk XII nr. 6. 

In deze paragraaf komen aan de orde de commentaren en het standpunt 
van de Regering met betrekking tot de overheidsmiddelen als medebepalen-
de factor in het verkeers- en vervoerbeleid. In het Beleidsvoornemen is deze 
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materie behandeld in par. 3.11. Hieronder volgt eerst een samenvatting van 
de commentaren en adviezen, vervolgens het regeringsstandpunt hierop en 
ten slotte par. 25.2 met een indicatie van de financiële consequenties van het 
Structuurschema zoals deze nu worden voorzien, een actualisering derhalve 
van de cijfers en beschouwingen gegeven in par. 3.11 van het Beleidsvoor-
nemen. 

Een vooruitblik op de ontwikkelingen in de financiële verhoudingen tus-
sen de overheden wordt gegeven in hoofdstuk 11. 

De Raad van Advies voor de Ruimtelijke Ordening is van oordeel dat een 
fundamentele beschouwing en analyse van de verkeers- en vervoersector 
een zo breed mogelijke benadering van kosten en baten vragen. De nadruk in 
het Structuurschema Verkeer en Vervoer op de kostenkant van het openbaar 
vervoer doet naar het gevoelen van de Raad van Advies voor de Ruimtelijke 
Ordening onevenwichtig aan omdat niet een zelfde aandacht op vergelijkbare 
plaatsen aan het particuliere verkeer wordt gegeven. 

De Raad van Advies voor de Ruimtelijke Ordening heeft begrip voor de be-
perkingen die met name de beschikbare financiële middelen stellen aan de 
realisatie van het beleid. De Raad van Advies voor de Ruimtelijke Ordening 
meent dat binnen het raam van de 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 ver-
nieuwing, bij voorbeeld door experimenten. Omdat de financiële middelen 
die voor het openbaar vervoer beschikbaar worden gesteld altijd beperkt 
zullen zijn, zullen zij daar moeten worden benut, waar ze maatschappelijk 
het meest rendabel zijn, echter rekening houdend met een in sociaal opzicht 
redelijke basisvoorziening elders, aldus de Raad van Advies voor de Ruimte-
lijke Ordening. 

De Raad van Advies voor de Ruimtelijke Ordening constateert met instem-
ming dat de instrumenten heffingen te betalen door bepaalde subjecten en 
bijdragen te verlenen door de overheid in het beleid volkomen geaccepteerd 
zijn. De Raad van Advies voor de Ruimtelijke Ordening dringt aan op herbe-
zinning waar voor toepassing van deze instrumenten aanleiding zou kunnen 
zijn maar waar toepassing ervan vooralsnog achterwege blijft, bij voorbeeld 
bij parkeervoorzieningen. 

De Raad van Advies voor de Ruimtelijke Ordening acht naast een juri-
disch/bestuurlijk kader tevens een financieel kader voor het geïntegreerd 
verkeers- en vervoerbeleid van belang. Behalve in de jaarlijkse begrotingen 
zal in de meerjarenramingen het rijksbeleid ten aanzien van verkeer en ver-
voer moeten worden geconcretiseerd. De Raad van Advies voor de Ruimte-
lijke Ordening geeft in overweging het Rijkswegenfonds op te heffen indien 
de continuïteit in de aanleg en het onderhoud van rijkswegen ook bij finan-
ciering uit de algemene middelen voldoende gewaarborgd zou zijn. Als on-
derdeel van het lange-termijnverkeers- en vervoerbeleid zal een globale af-
weging van de financiële consequenties van verschillende beleidsrichtingen 
moeten worden opgenomen; aan het gekozen beleid verbonden consequen-
ties zullen in de vorm van indicatieve ramingen in het Structuurschema 
Verkeer en Vervoer een plaats moeten krijgen. De Raad staat positief tegen-
over de aanzetten om te komen tot een algemene verkeers- en vervoerreke-
ning als planningsinstrument voor een geïntegreerde registratie van (maat-
schappelijke) kosten en baten van het verkeers- en vervoersysteem. Indien 
een soort bestedingsplafond voor de totale verkeers- en vervoersector zou 
worden overwogen, dan zouden de kosten en baten van de algemene ver-
keers- en vervoerrekening, voorzover deze door tussenkomst van de rijkso-
verheid tot stand komen, kunnen worden ondergebracht in een algemeen 
verkeers- en vervoerbudget. De Raad van Advies voor de Ruimtelijke Orde-
ning acht de nadelen van een algemeen verkeersfonds groter dan de voor-
delen ervan, zeker indien wordt uitgegaan van een integratiegedachte, die 
de infrastructuur en zelfs enigermate de vervoersector te boven gaat. 
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De Raad van de Waterstaat is eveneens van oordeel dat de nadelen van 
een verkeers- en vervoerfonds de voordelen overtreffen. De Raad waardeert 
de poging om meer inzicht te geven in de geldstromen inzake verkeer en 
vervoer via een algemene verkeers- en vervoerrekening. 

De Raad van de Waterstaat volstaat ten aanzien van de financiële conse-
quenties van het Structuurschema Verkeer en Vervoer met de opmerking 
dat de Raad er kennis van heeft genomen dat de financiële consequenties in-
dicatief en globaal in het Structuurschema Verkeer en Vervoer aan de orde 
komen. 

In het bestuurlijk overleg is naar voren gebracht dat het niet mogelijk is 
om de beleidsvoornemens in het Structuurschema Verkeer en Vervoer te 
toetsen en om te beoordelen of in het beleid plaats is voor een evenwichtige 
verhouding tussen de verantwoordelijkheden van Rijk, provincie en ge-
meenten, omdat de gegevens over de rijksbijdragen voor secundaire en ter-
tiaire wegen en ter afdekking van de exploitatietekorten van het openbaar 
vervoer nagenoeg ontbreken. Ook is opgemerkt dat het gemis aan duidelijk-
heid in het Structuurschema Verkeer en Vervoer over de te verwachten fi-
nanciële steun van rijkszijde het voor de gemeenten moeilijk, zo niet onmo-
gelijk, maakt hun beleid af te stemmen op het rijksbeleid. Gepleit wordt voor 
financiële armslag voor het uitwerken van de plannen van de lagere overhe-
den. Tevens wordt erop gewezen dat behoefte bestaat aan financiële arm-
slag ten einde maatregelen te kunnen treffen ter bevordering van de ver-
keersveiligheid, ter bescherming van het milieu en met het oog op instand-
houding van het openbaar vervoer. 

Verschillende insprekers bepleiten al dan niet met als expliciet uitgangs-
punt de wenselijkheid van integrale financiering voor de algehele verkeers-
en vervoersector de instelling van een infrastructuurfonds, een algemeen 
verkeersfonds, een verkeers- en vervoerrekening of een integraal financie-
ringssysteem. 

Er wordt voorts op gewezen dat onvoldoende inzicht wordt geboden in 
het financiële beslag dat de beleidsvoornemens in het Structuurschema Ver-
keer en Vervoer meebrengen. 

Ook wordt erop gewezen dat in het Structuurschema Verkeer en Vervoer 
de indruk wordt gewekt dat een budgettaire grens wordt gesteld aan de kos-
ten van het openbaar vervoer. Op deze wijze wordt te eenzijdig de nadruk 
gelegd op de tekorten van het openbaar vervoer terwijl de sociale functie er-
van onvoldoende naar voren komt. 

De suggestie van de Raad van Advies voor de Ruimtelijke Ordening dat 
voorafgaand aan een beleidskeuze een globale afweging van de financiële 
consequenties van verschillende beleidsrichtingen zou moeten plaatsvin-
den, zou inhouden dat bij de voorbereiding van het Structuurschema de fi-
nanciële consequenties van de drie grensalternatieven en het nulalternatief 
(ongewijzigd beleid) zouden moeten zijn doorgerekend. Dit is helaas niet 
mogelijk gebleken. Onze kennis schiet te kort om een dergelijke prognose op 
verantwoorde wijze te kunnen geven. Wellicht dat bij een herziening van het 
Structuurschema meer inzicht kan worden geboden. 

Door de voorgenomen opneming van de uitgaafartikelen van het Rijkswe-
genfonds in Hoofdstuk XII (Verkeer en Waterstaat) van de Rijksbegroting zul-
len alle uitgaven van dat departement ten behoeve van verkeer en vervoer in 
één kader komen te staan. Afweging tussen de uitgaafartikelen wordt hier-
door vergemakkelijkt. De door insprekers bepleite integrale financiering van 
de verkeers- en vervoersector wordt hiermee naderbij gebracht. Een wezen-
lijke wijziging brengt deze integratie echter niet mee: met name komt er niet 
meer geld voor de vervoersector als geheel door beschikbaar. 

Ten aanzien van de discussie over een algemeen verkeersfonds kan wor-
den gesteld, dat deze een fase verder is. Zo werd in de Tweede Kamer nader 
gepreciseerd dat behoefte bestaat aan een opstelling van inkomsten en uit-
gaven die inzicht biedt in de totaliteit en de samenhang van baten en lasten 
met betrekking tot het verkeer. Over 1975 en 1976 is inmiddels een — zij het 
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nog onvolledige - Nationale Verkeers- en Vervoerrekening (NVVR) uitge-
bracht. In de toekomst zal ernaar worden gestreefd deze opzet zoveel moge-
Iijk te vervolmaken. Ook verschillende insprekers hebben gevraagd naar een 
uitgewerkte brede benadering van de kosten en baten van de verkeers- en 
vervoersector. Hiervoor moet worden verwezen naar de NVVR, die deze be-
dragen geeft voor zover die bij de huidige kennis van zaken te geven zijn. Be-
twijfeld wordt overigens of de NVVR als een planningsinstrument kan wor-
den gebruikt in de zin als door de Raad van Advies voor de Ruimtelijke Orde-
ning wordt voorgesteld. Onder kosten en baten worden gewoonlijk de maat-
schappelijke effecten verstaan, die vaak niet in geld kunnen worden uitge-
drukt en als dit wel het geval is slechts uiteen oogpunt van vergelijking op 
de geldnoemer worden gebracht. Ze lenen zich niet voor het onderbrengen 
in een begroting of fonds: daarin horen slechts feitelijke ontvangsten en uit-
gaven thuis. 

Voor de periode welke wordt beslagen door het Structuurschema zijn 
geen betere indicaties voor de financiële consequenties van het lange-ter-
mijnbeleid van het Structuurschema Verkeer en Vervoer te geven dan de in-
dicaties die zijn vermeld onder par. 3.11 van het Beleidsvoornemen. (Hieron-
der worden deze cijfers geactualiseerd.) Het doel van het Structuurschema is 
de ontwikkelingen op de lange termijn aan te geven waarmee bij het ruimte-
lijk beleid rekening moet worden gehouden. Meer financiële precisie kan al-
leen worden gegeven in de meerjarenplannen en uitvoeringsschema's, wel-
ke periodiek worden opgesteld voor meer overzienbare perioden. Eén ding 
lijkt wel zeker: naar valt te verwachten zullen er steeds budgettaire grenzen 
worden gesteld aan zowel de kosten van het openbaar als van het particulier 
vervoer, welke ten laste van de gemeenschap zullen komen. 

Hetgeen de Raad van Advies voor de Ruimtelijke Ordening stelt met be-
trekking tot de sturingsmogelijkheden binnen het raam van beperkte finan-
ciële mogelijkheden is juist. Ook bij het Ministerie van Verkeer en Waterstaat 
wordt aan vernieuwing van het beleid, mede door de uitvoering van experi-
menten, veel belang gehecht. Met dit doel zal bij het Directoraat-Generaal 
van het Verkeer een Projectgroep vervoerexperimenten worden ingesteld. 
Ook het bestaande en de in ontwikkeling zijnde normeringssystemen voor 
het openbaar vervoer passen in het streven de beperkt beschikbare midde-
len zo doelmatig mogelijk in te zetten. Ten behoeve van een betere definitie 
van een basisvoorziening voor het openbaar vervoer vindt voorts nog speci-
fiek onderzoek plaats; onder meer is een onderzoek in voorbereiding naar de 
invloed van de aanwezigheid en kwaliteit van het openbaar vervoer op so-
ciale en culturele gedragspatronen in kleine kernen. 

Normering van de grondslagen voor het beleid en met name van het door 
het Rijk verantwoord geachte voorzieningenniveau zal de gemeenten meer 
zekerheid verschaffen over de beleidsruimte, die voor de eigen verkeers- en 
vervoerplanning beschikbaar is. Overigens zal de nieuwe planningsstructuur 
als geschetst in deel B van deze nota de beleidsafstemming tussen de over-
heden ook op financieel gebied kunnen verbeteren. 

25.2. Financiële consequenties van het Structuurschema 

Als gevolg van reacties uit de inspraak en het bestuurlijk overleg op het 
Beleidsvoornemen zijn in de regeringsbeslissing een aantal wijzigingen aan-
gebracht in de fasering van de infrastructuurprojecten van het hoofdwegen-
net en het openbaar vervoer. In verband hiermee en in verband met de ten 
opzichte van 1976 gewijzigde stand van zaken ten aanzien van lopende pro-
jecten is de in het Beleidsvoornemen opgenomen paragraaf «Financiële as-
pecten» aangepast. Daarbij is gebruik gemaakt van actuele informatie om-
trent de kosten van de in het Structuurschema Verkeer en Vervoer opgeno-
men projecten. Rekening is dus gehouden met de sinds het opstellen van 
het Beleidsvoornemen opgetreden kostenstijgingen. Ook nu weer wordt op-
gemerkt, dat de financiële consequenties van het Structuurschema Verkeer 
en Vervoer slechts indicatief kunnen worden aangegeven. De in de pkb op-
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genomen verbindingen komen eerst voor realisering in aanmerking nadat 
een nadere belangenafweging, waaronder de financiële aspecten, heeft 
plaatsgevonden. Concretisering zal plaatsvinden in de achtereenvolgende 
meerjarenplannen. 

De orde van grootte van de kosten van de aanleg van alle nieuwe railinfra-
structuur en grote projecten van de spoorwegen die in dit Structuurschema 
in de eerste fase zijn opgenomen, wordt - inclusief reeds goedgekeurde en 
in aanleg zijnde projecten - geraamd op f 2800 min. (prijspeil 1978, exclusief 
reeds gedane uitgaven). Voor de projecten die voor de tweede fase zijn op-
genomen, zijn onvoldoende gegevens bekend om hierover een raming op te 
stellen. De rijksbijdragen in de financiering van deze werken zullen a fonds 
perdu worden verstrekt via het artikel «Bijdrage aan de NV Nederlandse 
Spoorwegen in verband met de aanleg van nieuwe spoor- en tramlijnen ten 
behoeve van het personenvervoer». Om de nadelige invloed van de nieuwe 
infrastructuurprojecten op het exploitatieresultaat zoveel mogelijk tegen te 
gaan is besloten vanaf 1979 te streven naar een 100%-financiering a fonds 
perdu. 

De hoogte van de kosten van aanleg en uitbreiding van infrastructuur ten 
behoeve van de metro, tram en bus, voor zover deze in de eerste fase van 
het Structuurschema Verkeer en Vervoer is opgenomen, wordt geraamd op 
globaal f 1200 min. (prijspeil 1978). Hierin zijn opgenomen de nog niet geda-
ne uitgaven voor de reeds goedgekeurde en in aanleg zijnde grotere projec-
ten. De exploitatietekorten (excl. kapitaalslasten van de infrastructuur) zullen 
als gevolg van de genoemde projecten toenemen met ca. 40 min. per jaar 

* (prijspeil 1978) aan het eind van de periode. In verband met het ontbreken 
van voldoende gegevens kan voor de tweede fase geen raming worden op-
gesteld. Voor een belangrijk deel worden de infrastructuurprojecten voor 
tram en bus gefinancierd uit rijksbijdragen a fonds perdu in het kader van de 
ter zake geldende bijdrageregeling. 

De kosten van aanleg en uitbreiding van het hoofdwegennet (op prijspeil 
1978) worden voor alle in de eerste fase opgenomen werken geraamd op ca. 
11 mld. gulden en zullen voor de tweede fase ca. 3,5 mld. gulden bedragen. 
Genoemde bedragen geven de orde van grootte weer. 

De overeenkomst van de raming van de eerste fase met die in het Beleids-
voornemen, terwijl toch in de jaren 1977 en 1978 ca. 1 mld. gulden aan het 
hoofdwegennet is besteed, kan worden verklaard door de in deze jaren op-
getreden kostenstijgingen van totaal ca. 10%. Naast deze algemene kosten-
stijging in de wegenbouw is er sprake van een kostenverhoging door toene-
mende maatregelen ten behoeve van het milieu. De wijzigingen in het 
hoofdwegennet ten opzichte van dat in het Beleidsvoornemen hebben op de 
kosten geringe invloed gehad. Qua kosten werd er ongeveer evenveel uit de 
eerste fase weggelaten als eraan werd toegevoegd. 

Van de tweede fase werd uiteraard niets uitgevoerd. Wel werden projec-
ten aan deze fase toegevoegd. Daarnaast was ook deze fase onderhevig aan 
de kostenstijging van de jaren 1977 en 1978. 

Uiteraard is het niet mogelijk voor een zo lange termijn uitspraken te doen 
over de budgettaire inpasbaarheid van de geraamde financiële consequen-
ties. 

De Minister van Verkeer en Waterstaat, 
D. S. Tuijnman 

De Minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, 
P. A. C. Beelaerts van Blokland 
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Bijlagen 

Bijlage 1 OVERWEGINGEN INZAKE DE AANLEG VAN DE A 4 TUSSEN DE HAAGSE 
EN ROTTERDAMSE AGGLOMERATIE 
's-Gravenhage, 20 maart 1979 

Inleiding 

In het uitvoeringsprogramma rijkswegen 1971-1975, behorende bij de be-
groting van het Rijkswegenfonds 1971 is voor het eerst het gedeelte Schie-
dam-Rijswijk van rijksweg 19 (A4) opgenomen. In de periode 1973-1976 
ontstonden bedenkingen tegen de aanleg van deze rijksweg, hetgeen uitein-
delijk resulteerde in het aannemen door de Tweede Kamer van de motie-
Voortman. In deze motie, welke ingediend werd bij de behandeling van het 
wetsontwerp Reconstructie Midden-Delfland in het najaar van 1976, werd 
gevraagd de werken aan rijksweg 19 stop te zetten tot een heroverweging 
van de noodzaak van realisering zou hebben plaatsgevonden en was komen 
vast te staan dat de aanleg van deze weg onvermijdelijk is. Naar aanleiding 
van deze motie heeft de Regering toegezegd de noodzaak van aanleg van 
rijksweg 19 in het kader van het Structuurschema Verkeer en Vervoer (SVV) 
nader te bezien en tot dat tijstip geen werken aan rijksweg 19 tussen Schie-
dam en Rijswijk uit te voeren. 

In zijn antwoord op vragen van de leden der Tweede Kamer, de heren 
Voortman, Van der Doef, Beekmans, Drees, Beinema en Van Kuijen, inzake 
de eventuele aanleg van rijksweg 19 heeft de toenmalige minister van Ver-
keer en Waterstaat zich bereid verklaard ten behoeve van een eventuele ge-
dachtenwisseling in de vaste Commissie voor Verkeer en Waterstaat uit de 
Tweede Kamer, een samenvattende notitie te verschaffen, waarin de ter 
beschikking staande gegevens worden weergegeven. 

Deze notitie is op 7 augustus 1978 naar de Voorzitter van de vaste Com-
missie voor Verkeer en Waterstaat gezonden. In deze notitie wordt een histo-
risch overzicht gegeven rond rijksweg 19. 

In het onderstaande wordt nader ingegaan op een aantal overwegingen 
op basis waarvan een definitieve beslissing over de aanleg van rijksweg 19 
tussen Den Haag en Rotterdam genomen kan worden. Hiertoe wordt, na een 
beschrijving van de huidige situatie, een overzicht gegeven van een aantal 
prognoses. Voor de vergroting van de capaciteit is een aantal varianten 
denkbaar. Uiteindelijk worden drie varianten onderling met elkaar vergele-
ken. Na een overzicht van de standpunten van diverse instanties wordt ten 
slotte een en ander samengevat. 

Huidige situatie 

Momenteel is rijksweg 13 (A 13) de enige hoofdverbinding tussen de rela-
tief dicht bij elkaar gelegen grote agglomeraties Den Haag (ca. 675000 inw.) 
en Rotterdam (ca. 1 000 000 inw.). In onderstaande tabel wordteen overzicht 
gegeven van de verkeersontwikkeling op de A 13 tussen Delft en Overschie, 
alsmede van het aantal geregistreerde ongevallen. 

Jaar 1975 1976 1977 1978 

Werkdag jaar-
gemiddelde 
mvt/etm. 72 100 79 575 85 250 ca. 90 000 
Aantal 
ongevallen 96 118 159 1e helft 110 
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Uit deze tabel blijkt, dat de laatste jaren de intensiteit op de A 13 sterk is 
toegenomen, waardoor thans in de spitsuren afwikkelingsniveau E wordt 
bereikt. Verwacht mag worden dat binnen enkele jaren de capaciteit zal wor-
den bereikt. Bij afwikkelingsniveau E wikkelt het verkeer zich onregelmatig af 
waardoor het aantal ongevallen, zoals ook uit bovengenoemde cijfers blijkt, 
belangrijk toeneemt. Dit afwikkelingsniveau wordt volgens het Structuur-
schema Verkeer en Vervoer (deel a, Beleidsvoornemen) op het hoofdwegen-
net in stadsgewestelijke omgeving in beginsel niet acceptabel geacht. 

Bij de bestudering van de onderhavige problematiek is ook de belasting 
van het wegennet nabij Den Haag, alsmede van de Ruit om Rotterdam van 
belang. In verband hiermee wordt in onderstaande tabel de ontwikkeling 
van de verkeersbelasting op deze wegvakken op de gemiddelde werkdag (in 
mvt/etm.) gegeven. Tevens is voor elk wegvak het afwikkelingsniveau in het 
spitsuur in 1978 vermeld. 

Intensiteiten in mvt/etm. x 1000 

1975 1976 1977 1978 afw. niveau 

A 4, noord Ypenburg 63.2 70.0 76.0 t 80 D - F ' 
sec. weg 15, Rijswijk—Delft 19.1 20.1 
A 20, oost rijksweg 13 70.7 81.0 88.4 ± 95 E 
A 16, Van Brienenoordbrug 88.6 96.9 103.3 ± 105 F 
A 4, Beneluxtunnel 30.3 33.6 . 39.0 ± 45 C/D 

1 De huidige weg heeft 2x (2 + 3) rijstro-
ken, waardoor de afwikkeling per rijbaan 
sterk verschilt. 

Uit de tabel blijkt dat alle wegvakken zeer zwaar belast zijn. Alleen in de 
Beneluxtunnel is nog reserve aanwezig en bij de Van Brienenoordbrug 
treedt daarentegen congestie op. 

Prognoses 

In de afgelopen jaren zijn voor het gebied van de Haagse en Rotterdamse 
agglomeratie diverse prognoses opgesteld. De meest recente studies zijn: 

a. de verkennende studie in het kader van de opstelling van het Structuur-
schema Verkeer en Vervoer. Uit deze verkennende studie blijkt overduidelijk 
dat, afhankelijk van de stedelijke ontwikkeling, op korte termijn behoefte zal 
ontstaan aan ten minste één nieuwe hoofdverbinding tussen de Haagse en 
Rotterdamse agglomeratie. Verwacht mag worden dat voor deze nieuwe 
verbinding voor ten minste de middellange termijn volstaan kan worden 
met een weg van 2x3 rijstroken; 

b. de verkeers- en vervoerstudie ten behoeve van de streekplannen Zuid-
Holland-west en -oost. In deze studie is in verband met de problematiek van 
het hoofdwegennet tussen Den Haag en Rotterdam een drietal variantstruc-
turen doorgerekend. Hierbij is een vrij uitgebreid openbaar-vervoernet aan-
wezig verondersteld. Ook is met een zekere parkeerbeperking in de centra 
van de grote steden rekening gehouden. In onderstaande tabel worden de 
belangrijkste resultaten van deze studie samengevat. Hierbij is het volgens 
deze studie benodigde aantal rijstroken aangegeven. 

Geen Aanleg Aanleg Aanwezig 
nieuwe 
verbinding 

A 4 A 1 6 

A 4, noord Ypenburg 2 x 4 a 2 x 5 2x4 a 2x5 2x4 1x(2x3) 
A 20, oost rijksweg 13 2x5 2x4 a 2x5 2x4 2x3 
A 16, Van Brienenoordbrug 2x5 2x4 a 2x5 2x5 2x3 
A 4, Beneluxtunnel 2x(2+1) 4x2 2x(2+1) 2x2 
A 13, zuid Delft 2x5 2x3 2x4 2x3 
A 4, zuid Delft — 2x4 - — 
A 16, noord Rotterdam - — 2x3 — 

Tweede Kamer, zitting 1978-1979,14390, nrs. 10-12 212 



De resultaten van deze studies verschillen onderling enigszins, doordat 
onder meer van verschillende uitgangspunten ten aanzien van spreiding van 
woon- en werkplaatsen is uitgegaan. Ondanks deze verschillende uitgangs-
punten blijkt uit deze studies dat in de as Den Haag-Rotterdam een verdere 
toename van het verkeer verwacht moet worden. Gelet op de huidige belas-
ting van de A 13 zal deze toename ernstige congestie op rijksweg 13 veroor-
zaken. 

Behalve de zeer nadelige invloed op de verkeersveiligheid werkt congestie 
ongenuanceerd, in die zin dat ook het zakelijke en het beroepsgoederenver-
keer hierdoor getroffen worden. Tevens kan de congestie de bereikbaarheid 
van de beide grote stadsgewesten in nadelige zin beïnvloeden. 

Een deel van het verkeer zal naar bestaande, ondergeschikte wegen tus-
sen beide agglomeraties uitwijken (sluiproutes). Dit heeft niet alleen een na-
delige invloed op de verkeersveiligheid op deze wegen, maar ook op het 
leefmilieu. 

Opgemerkt wordt dat de voorgenomen plaatsing van een verkeerssignale-
ringssysteem op rijksweg 13 een gelijkmatiger verkeersafwikkeling bevor-
dert en daarmede een verbetering van de verkeersveiligheid geeft. Dit bete-
kent dat het systeem bij overbelasting van de weg ervoor zorgt dat het ver-
keer bij congestie zo veilig mogelijk tot stilstand komt. 

Ten einde de congestie te voorkomen op deze enige hoofdverbinding tus-
sen Den Haag en Rotterdam, zal de capaciteit in de as Den Haag - Rotterdam 
vergroot moeten worden. Dit wordt onder meer onderschreven door het 
provinciaal bestuur van Zuid-Holland en het Openbaar Lichaam Rijnmond. 

Het verschil van inzicht spitst zich toe op de vraag op welke wijze deze ca-
paciteitsvergroting gerealiseerd moet worden. 

Ontwikkeling van de varianten 

In het Structuurschema Verkeer en Vervoer (deel a, Beleidsvoornemen) 
zijn tussen de Haagse en Rotterdamse agglomeratie naast de A 13 in de eer-
ste fase twee nieuwe hoofdverbindingen opgenomen: de A 4 en de A 16. 

Hierbij is ten aanzien van de A 16 tussen de A 4 en de A 20 gesteld, dat de-
ze weg in de eerste fase voorzien is in samenhang met de uitbouw van Zoe-
termeer, Nootdorp en Pijnacker, als omschreven in de Verstedelijkingsnota. 
Gelet op het resultaat van de behandeling van de Verstedelijkingsnota in de 
Tweede Kamer behoeft bij de bepaling van het hoofdwegennet tussen Den 
Haag en Rotterdam niet meer rekening gehouden te worden met een sterke 
groei van Nootdorp/Pijnacker. 

Mede gezien de resultaten van de prognoses betekent dit dat vooralsnog 
volstaan kan worden met een aanzienlijke verbreding van de A 13 of met de 
aanleg van één nieuwe verbinding in de as Den Haag-Rotterdam. Een extra 
nieuwe verbinding zou dan alleen op de lange termijn noodzakelijk kunnen 
zijn bij een voortgaande groei van het autoverkeer. In verband hiermee en 
de in de inspraak over het Structuurschema naar voren gebrachte varianten, 
zal voor de uitbreiding van de capaciteit tussen Den Haag en Rotterdam een 
keuze gemaakt moeten worden tussen de volgende varianten: 

a. voltooiing A 4; 
b. aanleg A 16; 
c. verbreding A 13. 

Ada. Het tracé van de A 4 is in 1965 vastgesteld. Dit tracé loopt van de 
aansluiting op de A 54 nabij Rijswijk (ongeveer ter plaatse van de noordelijke 
grens van Midden-Delfland) naar het bestaande knooppunt tussen de A 4 en 
A 20 op de grens van Schiedam en Vlaardingen (Kethelplein) (zie bijlage a). 
Het grondlichaam van het gedeelte Schiedam-Delft is nagenoeg gereed. Het 
overige gedeelte is besteksgereed. De weg is opgenomen in vigerende be-
stemmingsplannen van de gemeente Schiedam en Schipluiden (de weg is 
niet in Vlaardingen gelegen). De gronden voor de A 4 zijn voor een belang-
rijk gedeelte aangekocht of beschikbaar. 
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Ad b. Het tracé van de A 16 tussen het geprojecteerde knooppunt met de 
A 4 (nabij Leidschendam) en met de A 20 (nabij Terbregge) is in 1972 vastge-
steld (zie bij lage b). In verband met de door de provincie gekozen bouwloka-
tie Le idschendam/Nootdorp zal het tracé tussen de A 4 en de A 12 in her-
overweging genomen moeten worden . Het vastgestelde tracé is niet in alle 
vigerende bestemmingsplannen met de bestemming verkeersdoeleinden 
opgenomen. In een aantal in procedure zijnde bestemmingsp lannen is de 
weg wel met de bes temming verkeersdoeleinden opgenomen. Daarnaast is 
het tracé in enkele bestemmingsplannen alleen met een zogenaamde nega-
tieve reservering opgenomen (agrarisch) zonder bebouwing . 

Voordat tot aanleg overgegaan kan worden is wi jz ig ing van de vigerende 
bestemmingsplannen noodzakeli jk. 

Het plan voor de A 16 is nog niet ui tgewerkt. Ook de benodigde gronden 
zijn geen r i jkseigendom. 

Ad c. Uit de prognoses bli jkt dat niet volstaan kan worden met een verbre-
ding van de A 13 tot 2 x 4 r i jstroken. Een dergeli jke «beperkte» verbreding zal 
naar verwacht ing onvo ldoende soelaas bieden voor de te verwachten ver-
keersontwikkel ing op korte/middel lange termi jn . 

In verband hiermee is gezocht naar een oplossing voor de verbreding van 
de A 13 welke v o o r d e middel lange en mogel i jk ook lange termi jn wel vo l -
doende capaciteit heeft. 

Bij een verbreding van de A 13 tot 2 x 5 (a 2 x 6) r i jstroken kan het verkeer 
naar verwacht ing verwerkt worden . Dergelijke brede wegen (bij 2 x 5 ri jstro-
ken een asfaltbreedte per r i jbaan van ca. 25 m) worden echter uit verkeers-
ve i l igheidsoverwegingen in beginsel niet toegepast. Op een dergeli jke «as-
faltvlakte» kan de automobi l is t zich vooral bij slechte weersomstandigheden 
en duisternis niet goed or iënteren, waardoor uit een oogpunt van verkeers-
vei l igheid ongewenst manoeuvreergedrag zal optreden. 

Ook de afvoer van het water van het wegdek zal grote problemen geven. 
Dit laatste speelt op de A 13 des te sterker daar door de plaatselijk slechte 
ondergrond zakkingen zullen optreden waar in het water zal bl i jven staan. Uit 
ve i l igheidsoverwegingen moet dan ook gekozen worden voor een ontwerp, 
bestaande uit twee r i jbanen per r icht ing van elk 2 a 3 r i jstroken. Een dergeli jk 
on twerp vraagt bij aanl iggende ri jbanen een wegbreedte van ten minste 100 
m (weg op maaiveld). Door de slechte ondergrond zal over grote lengte een 
brede berm tussen de bestaande en de nieuwe aardenbaan noodzakeli jk 
zijn. Hierdoor word t de benodigde breedte nog aanzienli jk groter (zie bij lage 
O. 

Als gevolg van de aanwezige bebouwing in Overschie is een dergeli jke 
verbreding hier feitel i jk niet mogel i jk. In verband hiermee is, uitgaande van 
een gewenste evenwicht iger verdel ing van het verkeer over de Ruit van Rot-
te rdam, de aanleg van een nieuwe verbinding noodzakeli jk tussen de A 13 
ten noorden van Overschie en de A 20 ten westen van het Kleinpolderplein. 

Hiervoor bestaat een aantal mogel i jkheden (zie bij lage c): 
- aanleg van de A 24 tussen de A 13 en de A 4 tussen de A 24 en de A 2 0 ; 
- aanleg van een deel van de A 24 met een kortslui t ing naar de A 20 onge-

veer parallel aan en oosteli jk van de spoorl i jn Sch iedam-Del f t ; 
- aanleg van een verb ind ing tussen de A 13 ten noorden van Overschie 

door de Oost-Abstpolder naar de A 20 ter hoogte van de aanslui t ing 's-Gra-
venlandseweg. 

Deze kortslui t ingen zullen alleen de A 13 in Overschie vo ldoende ontlasten 
als deze als een autosnelweg worden ui tgevoerd. De beide laatstgenoemde 
oplossingen zijn alleen op een uit een oogpunt van verkeersvei l igheid ver-
antwoorde manier op de A 20 aan te sluiten als de A 20 ten westen van het 
aanslui tpunt word t verbreed en, afhankelijk van de variant, één of meerdere 
van de bestaande aanslui t ingen ( 's-Gravenlandseweg, Churchi l lweg/Harga-
laan, Holysingel) wo rd t opgeheven. Door het opheffen van aanslui t ingen op 
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de Ruit van Rotterdam zal het stedelijk wegennet zwaarder belast worden en 
zal de Ruit in mindere mate als verdeelweg voor het verkeer van en naarRot-
terdam en het interne verkeer kunnen functioneren. Daarnaast zullen de 
twee laatstgenoemde oplossingen (onder meer door de voor de verbreding 
van de A 20 benodigde ruimte) een (ernstige) aantasting geven van de ran-
den van de wijken Groenoord, Blijdorp en Spaansepolder alsmede het Prin-
ses Beatrixpark. Gelet op deze bezwaren worden de beide laatstgenoemde 
subvarianten als mogelijkheid verworpen en zal in deze nota verder alleen 
de eerstgenoemde subvariant (gedeeltelijke aanleg A 24 en A 4) in de be-
schouwing betrokken worden. 

Ter hoogte van Delft heeft een ontwerp van de A 13 met vier rijbanen ern-
stige consequenties. Een dergelijke omvangrijke verbreding zal namelijk 
naast toenemende geluidhinderproblemen een aanzienlijke aantasting van 
het recreatiegebied de Delfse Hout geven. Wordt een dergelijke aantasting 
onaanvaardbaar geacht dan zal een alternatief gezocht moeten worden door 
een deel van het verkeer via de S 15 en de Kruithuisweg te leiden. 

Ondanks deze inschakeling van de S 15 zal de A 13 nabij Delft toch tot 2 x4 
rijstroken verbreed moeten worden, zodat ook dan, zij het in mindere mate 
dezelfde bezwaren blijven bestaan. Bovendien maakt dit een verdubbeling 
van de S 15 (Prinses Beatrixlaan) tussen Rijswijk en Delft noodzakelijk. Te-
vens zal bij deze oplossing de geluidhinder in Delft langs de S 15 en de Kruit-
huisweg toenemen. 

Gezien vorengaande beschouwingen over de situatie bij Overschie en 
Delft wordt in het vervolg van deze nota als A 13-variant aangemerkt de ver-
breding van de A 13 tot 2 x (3+2) a 4 x 3 rijstroken, met uitzondering van het 
gedeelte in Overschie. Hier zal de A 24 tussen de A 13 en de A 4, alsmede de 
A 4 tussen de A 24 en de A 20 aangelegdmoeten worden. Alvorens tot aan-
leg van deze variant overgegaan kan worden zal een nota opgesteld dienen 
te worden waarover aan de Raad van de Waterstaat advies gevraagd moet 
worden. 

Na vaststelling van het tracé zal dit in de bestemmingsplannen opgeno-
men dienen te worden. 

Vergelijking van de varianten 

Verkeer 

Bij een keuze van de A 16-variant blijft de hoofdwegenstructuur gericht op 
de bestaande, reeds zwaar belaste A 16 tussen Rotterdam, Dordrecht, Breda 
en België. Bij aanleg van de A 4 tussen Rijswijk en Schiedam ontstaat, als 
ook de overige geprojecteerde delen van de A 4 gereed zijn, een nieuwe 
hoofdverbinding tussen Den Haag, Rotterdam, West-Noord-Brabant en Bel-
gië. Hierdoor wordt de zwaar belaste A 16 enigszins ontlast. Tevens zal de A 
4 de A 13 meer ontlasten dan de A 16. De A 13-variant is door de verbinding 
naar de A 4 via de A 24 enigszins vergelijkbaar met de A 4-variant. Door de 
minder directe verbinding tussen de Haagse agglomeratie en de A 4 ten 
zuiden van Rotterdam is het effect op de belasting van de A 16 ten zuiden 
van Rotterdam wel minder dan bij aanleg van de A 4. 

De aanleg van de A 16 zal een nog verdere verschuiving geven van het 
momenteel relatief licht belaste westelijk deel van de Ruit (Beneluxtunnel) 
naar het reeds thans zeer zwaar belaste oostelijke deel (Van Brienenoord-
brug). Bij de aanleg van de A 16 tussen Den Haag en Rotterdam is dan ook 
een verder gaande verbreding van de oostelijke randweg van Rotterdam 
noodzakelijk dan bij aanleg van de A 4. Indien uit de nadere studies blijkt dat 
deze (grotere) verbreding niet mogelijk is zal de in het hoofdwegennet opge-
nomen A 3 tussen de A 20 en de A 15 en de A 38 aangelegd dienen te wor-
den. Bij de A 13-variant zal de oosttangent van de Ruit iets minder ontlast 
worden dan bij aanleg van de A 4. In alle drie de varianten is vergroting van 
de capaciteit van de oeververbinding aan de westkant van Rotterdam nood-
zakelijk. 

Tweede Kamer, zitting 1978-1979, 14390, nrs. 10-12 215 



Bij de A16-variantzal de A4 nabij Den Haag tussen deA16en de A 13 iets 
minder zwaar belast worden dan bij de A 4- en de A13-variant. Hierbij wordt 
opgemerkt dat het huidige ontwerp voor de verbreding van de A 4 ter hoog-
te van Den Haag, inclusief de knooppunten Leidschendam en Ypenburg, de-
ze belasting naar verwachting kan verwerken. 

Door het ontbreken van de A 4 zal bij de A16- en de A 13-variant de provin-
ciale S 15 tussen Rijswijk en Delft zeer zwaar belast blijven. Hetzelfde geldt 
voorde regionale verbinding Maasland-Schipluiden-Delft. DeA4-en A13-
variant geven daarentegen geen verbetering van de verkeerssituatie in de zo-
genaamde B-driehoek (Berkel, Bergschenhoek en Bleiswijk) en in Hillegers-
berg. 

Bij de A 13-variant en de A4-variant moet er rekening mee gehouden wor-
den dat ter ontlasting van de noordtangent van de Ruit ten oosten van de A 
13 het parallellopende gedeelte van de A 24, alsmede de A 16tussen de A24 
en de A 20 aangelegd moet worden. Bij de A 16-variant zal de A 24 ten wes-
ten van de A 13, alsmede de A 4 tussen de A 24 en de A 20 eerder aangelegd 
moeten worden; dit ter ontlasting van het parallel lopende gedeelte van de 
A20. 

De A 4 heeft een randwegfunctie voor Delft alsmede een ontsluitingsfunc-
tie voor Schiedam en Vlaardingen. De A 16 heeft een functie voor de ontslui-
ting van Hillegersberg en Ommoord. Deze beide wegen hebben een tangen-
tiële ligging ten opzichte van de stedelijke concentraties van Den Haag en 
Rotterdam. Bij heroverweging van het vastgestelde tracé van de A 16 tussen 
de A 4 en de A 12 in verband met de bouwlokatie Leidschendam/Nootdorp 
wordt de tangentiële ligging ten opzichte van de agglomeratie Den Haag 
verstoord. De A 13 is duidelijk een hart-op-hart-verbinding. 

Uit een oogpunt van verkeersveiligheid is er in de eindsituatie geen voor-
keur voor één der varianten. 

Gelet op het voorgaande heeft de aanleg van de A 4 uit verkeerskundige 
overwegingen duidelijk de voorkeur boven de aanleg van de A 16. De A13-
variant neemt voor dit aspect een tussenpositie in. 

Openbaar vervoer 

Tussen de Haagse en Rotterdamse agglomeratie bestaan twee spoorlij-
nen: 

- Den Haag-Rijswijk-Delft-Schiedam-Rotterdam CS met 10 treinen per 
richting in het spitsuur. 

- Den Haag CS-Pijnacker-Berkel/Rodenrijs-Rotterdam Hofplein met 4 
treinen per richting in het spitsuur (Hofpleinspoorlijn). 

Van deze spoorlijnen is de lijn via Delft qua vervoersprestatie veruit het 
belangrijkste. Ondanks de aanwezigheid van de beide lijnen tussen Den 
Haag en Rotterdam neemt het autoverkeer tussen beide agglomeraties toe. 

De invloed van de verschillende varianten op het gebruik van het open-
baar vervoer is niet bekend. Er bestaan echterten aanzien van de invloed 
van elk van de varianten op het openbaar vervoer globale verwachtingen. 
De A 16-variant ontsluit ongeveer hetzelfde gebied als de Hofpleinspoorlijn. 
Gevreesd moet dan ook worden, dat de aanleg van de A 16 een verschuiving 
teweeg zal brengen van het openbaar vervoer naar de auto. Tevens zal het 
deel van A 16 tussen de A 12 en de A 4 een negatieve invloed hebben op het 
gebruik van deSprintertussenZoetermeeren Den Haag. 

De A 13-variant zal naar verwachting een minder sterke negatieve invloed 
uitoefenen op de concurrentiepositie van het openbaar railvervoer. 

Door de A 4-variant wordt het noordwesten van Rijnmond beter ontsloten 
dan door de A 13. Van deze variant wordt eveneens verwacht, dat ze de con-
currentiepositie van het openbaar vervoer in mindere mate zal aantasten 
dan de A 16-variant, hoewel de invloed op het openbaar vervoer sterker zal 
zijn dan bij de A 13-variant. 
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Naast bovengenoede lijnen is in het gebied de tramlijn Den Haag-Delft ge-
legen, alsmede wordt het gebied ontsloten door een uitgebreid buslijnnet. 
Het is mogelijk, dat de varianten het gebruik van tram en bus in negatieve zin 
zullen beïnvloeden. 

Natuuren Landschap 

Midden-Delfland is een open veenweidelandschap met hooggelegen boe-
zemwateren en langgerekte kavels. De invloed van de zee is herkenbaar aan 
de smalle kreekruggen die door inversie als gevolg van bemaling hoger zijn 
komen te liggen dan de omgeving. De verkavelingsstructuur weerspiegelt 
de ontginningsgeschiedenis van het gebied. De ontginning heeft in verschil-
lende richtingen plaatsgevonden loodrecht op de belangrijkste kaden en dij-
ken. De boerderijen werden op en langs de kaden en dijken gebouwd. Door 
deze verkavelingsstructuur heeft het landschap een open karakter gekregen. 

Door de grote openheid en relatieve rust vormt Midden-Delfland een con-
trast met het omgevend stedelijk gebied, dat zijn invloed door de aanwezige 
flatgebouwen en industriële complexen over grote lengte langs de horizon 
doet gelden. 

Binnen dit open weidelandschap vormen de hooggelegen door dijken om-
zoomde boezemwateren markante landschapselementen, die Midden-Delf-
land een eigen identiteit geven. Natuurwetenschappelijk is het gebied in de 
eerste plaats van betekenis als weidevogelgebied. De broedvogeldichtheid 
varieert van 50-75 paren/ha, waaronder soorten aIs tureluur, zomerta-
ling, slobeend en gele kwikstaart. Behalve als broed- en fourageergebied 
voor weidevogels is het gebied door zijn ligging bij de kust van belang als 
pleister- en overwinterplaats voor doortrekkers. Het gebied ontleent zijn or-
nithologische waarde aan het feit, dat het hier een open, aaneengesloten 
weidegebied betreft met een hoge grond- en oppervlaktewaterstand en een 
relatief grote rust. 

Botanisch zijn vooral de enkele kilometers ten westen van de A 4 gelegen 
Maaslandse Vlietlanden van betekenis, door de aanwezigheid van vegeta-
ties kenmerkend voor boezemhooiland. Dit gebied dankt zijn waarde aan de 
afwijkende bodemgesteldheid, de hoge grond- en oppervlaktewaterstand, 
het extensieve grondgebruik en de geïsoleerde ligging. Andere botanisch 
waardevolle gebiedjes zijn de Eendenkooi bij Schipluiden op 300 è 400 m ten 
westen van de geprojecteerde A 4 (essenhakhout), de Tanthofkade op ca. 
300 m ten oosten van de A 4 (eveneens essenhakhout) en het boezemhooi-
land bij de Hodenpijlse brug (vlak langs de A 4). 

Ten slotte zij vermeld, dat plaatselijk (o.a. in de Holierhoekse polder) sloot-
en slootkantvegetaties zijn gevonden, welke alleen bij schoon water voorko-
men. 

Bij de beoordeling van het effect van de aanleg van de A 4 op natuur en 
landschap moeten de gevolgen van de herinrichting van het gebied, zoals 
voorzien in de Reconstructiewet Midden-Delfland in de beschouwing wor-
den betrokken. Daar de reconstructiecommissie Midden-Delfland nog geen 
inrichtingsplan heeft opgesteld is dit momenteel niet goed mogelijk. 

Wel blijkt uit de genoemde wet en de memorie van toelichting dat het oos-
telijk deel van Midden-Delfland langs de stedelijke bebouwing van Delft en 
Schiedam en de strook tussen de A 13 en de spoorlijn Delft-Schiedam waar-
schijnlijk ingericht zal worden voor meer intensieve vormen van recreatie. 

Het ligt in de lijn der verwachting dat door de inrichting tot (dag)recreatie-
gebied plaatstelijk de waarde van dit gebied voor de weide- en watervogels 
zal afnemen. Ook zal deze inrichting mogelijk gepaard gaan met een verdere 
visuele verdichting van dit deel van Midden-Delfland. 

Het gebied waarin de A 16 is geprojecteerd is ten zuiden van de A 12 door 
de bebouwing van Berkel, Bergschenhoek en Bleiswijk en de bebouwing 
langs de wegen, alsmede de kassen minder open dan Midden-Delfland. 
Hierdoor is de oorspronkelijke verkavelingsstructuur thans minder duidelijk 
herkenbaar en heeft het gebied een meer verstedelijkt karakter. Voorts ont-
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breken gebieden van natuurwetenschappel i jke waarde. Wel zijn de polders 
aaan weerszi jden van de A 12 (waar de A 16 deze weg kruist) van enige bete-
kenis voor weidevogels (30 a 40 broedparen/100 ha). Bedacht moet worden , 
dat het gebied ten noorden van de A12 en ten westen van de A 16 in het 
streekplan bestemd is als woongeb ied . Landschappeli jk is dit gebied even-
eens niet van grote betekenis. Door de vele kruisingen met de bestaande in-
f rastructuurzal de A 1 6 overg ro te lengte een hoge l igging kri jgen, hetgeen 
de toch al geringe mogel i jkheden voor een goede landschappeli jke inpas-
sing verder beperkt. Over het hele traject van de A 16 (van A 20 tot A4) wor-
den drie oude ontginningsbases gekruist hetgeen op zich zelf een land-
schappeli jke aantasting is. 

Gelet op de waarden van de doorsneden gebieden heeft de A 16-variant 
uit een oogpunt van natuur en landschap de voorkeur boven de aanleg van 
de A 4. Bij de A 13-variant ontstaat tussen Delft en Overschie geen nieuwe 
doorsni jd ing van het gebied. Wel zal door de grote breedte van de A 13 het 
aangrenzende gebied verder verkleind en daardoor enigszins aangetast 
worden. Bovendien behoort bij deze variant de aanleg van de A 24 ten wes-
ten van de A 13, hetgeen mogel i jk eveneens enige aantasting van Midden-
Delfland kan geven. Doordat bij deze variant geen nieuwe doorsni jd ingen 
over grote afstand ontstaan is deze variant uit het oogpunt van natuur en 
landschap het minst ongunst ig . 

Thans is het grondl ichaam van de A 4 in Midden-Delf land aangelegd op 1 
a 2 meter boven maaiveld. Onderzocht word t of de weg door een enigszins 
lagere l igging landschappeli jk beter is in te passen. 

Recreatie 

Het beleid van de ri jksoverheid op het gebied van de openluchtrecreatie 
richt zich onder meer op het realiseren van openluchtrecreatieve voorzienin-
gen ten behoeve van de intensieve recreatie in de stedelijke omgev ing en op 
het recreatief medegebruik van de landeli jke gebieden. Dit medegebruik zal 
voornamel i jk betrekking hebben op extensieve vormen van recreatie. 

Zoals in het voorgaande is aangegeven ligt het in de lijn der verwacht ing 
dat de stedelijke en meer op intensief gebruik gerichte recreatievoorzienin-
gen in de strook langs de stedelijke gebieden van Delft en Schiedam zullen 
worden gesitueerd. In de overige gedeelten van Midden-Delf land zal naar 
verwacht ing de nadruk komen te l iggen op de meer extensieve, op natuur-
en landschapsbeleving gerichte vormen van openluchtrecreatie (fietsen, 
wandelen, paardri jden). 

Extensieve vo rmen van openluchtrecreatie hebben in sterkere mate dan 
intensieve vormen van openluchtrecreatie last van de geluidhinder, aange-
zien extensieve recreatie zelf een lager geluidsniveau heeft. Daarnaast is bij 
extensieve recreatie de visuele beleving van het landschap een belangrijker 
aspect dan bij intensieve recreatie. Voor de definit ieve beoordel ing van het 
effect van de vo l too i ing van de A 4 op de recreatie moet het herinricht ings-
plan voor Midden-Delf land bekend zijn. Hoewel dit plan nog niet opgesteld is, 
kan wel in het a lgemeen gesteld worden dat extensieve vormen van open-
luchtrecreatie nabij de A 4 minder makkelijk te realiseren zullen zijn. Bij de 
opstel l ing van de her inr icht ingsplannen zal hiermee eventueel rekening ge-
houden kunnen worden . 

Dat de A 4 een fysieke barrière zou vormen die de onderl inge reacties tus-
sen de twee delen van Midden-Delf land zou verstoren, hoeft niet het geval te 
zi jn. Er zijn nl. geen technische bezwaren om meer verb indingen over of on-
der de weg door aan te leggen, wanneer daaraan in het kader van de inrich-
t ing behoefte zou bestaan (bij voorbeeld ten behoeve van fiets-, wandel -
en/of ruiterroutes). 

De A 16 doorsni jdt het toekomst ige recreatiegebied bij Noukoop en het 
voor een groot deel reeds gereed zijnde recreatiegebied de Rottemeren en 
het recreatiegebied ten westen van Zoetermeer. Tevens ligt de A 16 aan de 
rand van het in het streekplan Zuid-Holland-West tussen Zoetermeer en de 
bouwlokat ie Pi jnacker/Nootdorp aangegeven te ontwikkelen gebieden. 
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Deze gebieden zijn of worden alle ingericht ten behoeve van intensieve 
vormen van openluchtrecreatie en de ligging ervan is dusdanig gekozen dat 
deze goed aansluit bij de toekomstige behoefte aan intensieve vormen van 
openluchtrecreatie in dit gebied. Opgemerkt wordt dat bij de opzet van het 
Rottemerenplan rekening is gehouden met de A 16. 

De verbreding van de A 13 zal ter hoogte van Delft het dagrecreatiegebied 
de Delftse Hout aantasten. Zowel hier als ter hoogte van de Akerdijkse Plas-
sen, waar een openluchtrecreatieproject zal worden gerealiseerd voor de in-
tensieve en de extensieve recreatie, zal de verbreding van de A 13 een nog 
grotere geluidoverlast geven dan in de huidige situatie reeds het geval is. De 
verbreding zal eveneens een negatieve invloed hebben op de rust in het be-
schermde vogelgebied dat in het centrum van het recreatiegebied nabij de 
Akerdijkse Plassen is gelegen. De bij deze variant behorende A 24 ten wes-
ten van de A 13 zal bovendien een barrière kunnen vormen tussen de bebou-
wing van Schiedam en het in Midden-Delfland mogelijk tot ontwikkeling te 
brengen recreatiegebied voor intensief gebruik. 

Een en ander tegen elkaar afwegend lijkt de A 16-variant het minst be-
zwaarlijk te zijn, daar deze variant alleen gebieden met intensieve vormen 
van recreatie doorsnijdt, waarbij reeds rekening gehouden is of nog kan 
worden met de A 16. De A 13-variant geeft vooral een ernstige aantasting 
van de bestaande Delftse Hout. Anderzijds zal de A 4-variant de mogelijkhe-
den om extensieve vormen van recreatie in Midden-Delfland te ontwikkelen 
beperken. Deze beide varianten lijken uit een oogpunt van openluchtrecre-
atie even ongunstig. 

Agrarisch 

De A 4 doorsnijdt een gebied dat vooral gebruikt wordt voor de veeteelt. 
De nodige regelingen voor een optimaal agrarisch gebruik na aanleg van de 
A 4 hebben inmiddels plaatsgevonden (kavelruil, vergoeding omrijschaden, 
e.d.). De veelal drassige veengrond moet als agrarisch minder waardevol 
worden beschouwd. Hetzelfde geldt voor de A 13-variant. Wel zal door de 
verbreding van de A 13 minder schade optreden dan bij de aanleg van een 
geheel nieuwe weg. 

Het gebied dat door de A 16 wordt doorsneden ligt vooreen belangrijk 
deel in een tuinbouwconcentratiegebied en is uit agrarisch oogpunt dan ook 
zeer waardevol. De A 16-variant is dan ook ongunstig. 

Ervan uitgaande dat bij de opname van de A 16 in de tweede fase van het 
Structuurschema (tijdelijke) kassenbouwin het tracé van de A16wordttoe-
gestaan, heeft de A 4-variant uit agrarisch oogpunt duidelijk de voorkeur bo-
ven de A 16-variant. Doordat de nodige regelingen bij de A 4 getroffen zijn 
en de A 13-variant opnieuw dergelijke regelingen vraagt, zij het vermoedelijk 
van minder ingrijpende aard, heeft de A 4-variant een lichte voorkeur boven 
de A 13-variant. 

Geluidhinder 

Bij de A 4-variant is de bebouwing geconcentreerd ter hoogte van Schie-
dam/Vlaardingen. De meeste maatregelen tegen geluidhinder van woonbe-
bouwing zullen dan ook hier nodig zijn. Voor zover bekend wordt momen-
teel nog niet overwogen het middengebied van Midden-Delfland als «Stilte-
gebied» in de zin van de ontwerp-Wet op de Geluidhinder aan te wijzen. 

De A 16 loopt grotendeels door een gebied met verspreid liggende bebou-
wing. In verband hiermee zullen over grote lengte maatregelen getroffen 
moeten worden om de geluidbelasting ten aanzien van de woonbebouwing 
te beperken. 

Bij de A 13-variant zal, als geen maatregelen genomen worden, de geluid-
belasting ter hoogte van Delft toenemen. Door de korte afstand tussen de 
weg en de bebouwing van Delft zullen uitgebreide maatregelen noodzakelijk 
zijn om te kunnen voldoen aan de in de Wet op de Geluidhinder aangegeven 
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normen ten aanzien van de woonbebouw ing . Bovendien zal het bij deze va-
riant noodzakelijk zijn langs de A 24 ter hoogte van Schiedam en de A 4 nabij 
Schiedam/Vlaardingen gelu idwerende maatregelen te t ref fen. 

Uit een oogpunt van geluid lijkt er enige voorkeur van de A 4-variant te be-
staan. De A 13-variant is op dit punt duidel i jk het ongunst igst . 

Stand van de voorbereiding 

De A 4 is vol ledig in de bestemmingsplannen opgenomen en voor een 
belangri jk deel besteksgereed. Als gevolg hiervan kan op korte termi jn 
voortgegaan worden met de aanleg van deze weg , waardoor het mogel i jk is 
deze weg rond 1985 voor het verkeer open te stellen. Hierdoor zullen de be-
zwaren van de overbelast ing van de A 13, zoals onder paragraaf 2 is weerge-
geven, slechts in een beperkte mate over een relatief korte periode optreden. 

De A 16 is nog niet in alle v igerende of in procedure zijnde bestemmings-
plannen met de bestemming verkeersdoeleinden opgenomen. Voor de op-
name van de A 16 in de overige bestemmingsplannen zal nog op geru ime 
t i jd gerekend moeten worden . 

Een noodzakelijke heroverweging in verband met de bouwlokat ie Leid-
schendam-Nootdorpza l de aanleg van de A 16 tussen de A 4 e n de A 12 kun-
nen vertragen. 

Gelet op de noodzakelijke procedures zal de A 16 waarschi jnl i jk niet vóór 
1990 a 1995 vol ledig gerealiseerd kunnen zijn. Hierdoor zal in de komende 10 
a 15 jaar de A 13 in toenemende mate overbelast worden , met alle nadelige 
gevolgen van dien. 

Bij de A 13-variant zal, alvorens tot planologische inpassing overgegaan 
kan worden, aan de Raad van de Waterstaat advies gevraagd dienen te 
worden over deze aanzienlijke verbreding van de A 13 en het tracé van de 
A 24 ten westen van de A 13. Gelet op de na de vaststel l ing van deze variant 
noodzakeli jke procedures zal deze variant niet voor 1995 vo l led ig gereed 
kunnen zijn. Hierdoor zal nog gedurende langere t i jd dan bij de A 16-variant 
in toenemende mate overlast van een overbelast ing van de A 13 ondervon-
den worden. 

Gelet op de stand van de voorbere id ing heeft de A 4-variant zeer duideli jk 
de voorkeur boven de A 16-variant. De A 13-variant is op dit punt het ongun-
stigst. 

Kosten 

De aanleg van de A 4 tussen het Hoefijzer van Den Haag en de Ruit van 
Rotterdam word t geraamd op f 100 min . Hierbij is geen rekening gehouden 
met het reeds geïnvesteerde bedrag van f 50 min. 

De aanlegkosten van de A 16 worden geraamd op f 300 a f 400 min . Dit be-
drag is onder meer zo hoog door de relatief grote lengte n ieuw aan te leggen 
weg en de bouw of vo l too i ing van drie knooppunten (A 16 /A4, A 16/A 12, 
A 16/A 20), alsmede de vele kruisende wegen, water lopen en waterker ingen. 

De A 13-variant word t geraamd op f 200 a f 250 min. 
De A 4-variant is duideli jk uit kostenoverweging gunst iger dan de 

A 16-variant. De A 13-variant neemt op dit punt een tussenposit ie in. 

Bestuurlijke standpunten 

Tijdens de procedure van het Structuurschema hebben een groot aantal 
instanties hun standpunt kenbaar gemaakt over de A 4 en de A 16. Daarnaast 
heeft een aantal instanties bui ten deze procedure om hun zienswijze aan de 
Minister van Verkeer en Waterstaat kenbaar gemaakt. In het onderstaande 
worden deze standpunten kort weergegeven. Hierbij zijn de reacties t i jdens 
de pkb-procedure door middel van een streep in de kantl i jn aangegeven. 
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PROVINCIE ZUID-HOLLAND 

Aanleg van de A 4 is nadelig door hoge kosten, aantasting van milieu en 
landschap in Midden-Delfland en de belasting van het Hoefijzer rond Den 
Haag. Snelle voltooiing spreekt niet aan, als capaciteitsuitbreiding van de 
Beneluxtunnel niet tegelijkertijd verwezenlijkt wordt. 

Uitbreiding van de A 13 kent minder doorsnijdingen en lagere kosten, 
doch dit tast het Delftse Hout en het leefmilieu in Delft aan en geeft oneven-
wichtige belasting van de randwegen. 

Aanleg van de A 16 ontlast de A 13, de randwegen, de B-driehoeken het 
Open Middengebied en is qua kosten gunstig (hoewel duurder dan de A 13). 
Landschappelijk levert deze variant geen problemen; zij verdient dan ook de 
voorkeur. 

Nadien hebben Provinciale Staten het streekplan Zuid-Holland-West vast-
gesteld. In dit plan is alleen de A 16 opgenomen. 

OPENBAAR LICHAAM RIJNMOND 

Het Rijnmondverkeersmodel leert dat naast de A 13 in fase 1 de A 4 en de 
A 16 niet beide nodig zijn. 

De A 4 zal de nodige ruimte geven in de corridor Rotterdam-Den Haag. Bij 
de aanleg zijn landschappelijke inpassing, behoud van het natuurlijk leefmi-
lieu en het tegengaan van geluidhinder absolute voorwaarden. 

In juni 1978 heeft de Raad het Regionaal Verkeers- en Vervoerplan vastge-
steld. Hierin wordt o.a. het volgende gesteld: 

«Vergroting van de capaciteit in de richting Den Haag/Delft zal moeten 
worden gezocht in een nieuwe wegverbinding waarvoor een tweetal moge-
lijkheden aanwezig zijn. 

De eerste mogelijkheid is de verlenging van de oostelijke randweg (A 16). 
De andere mogelijkheid wordt geleverd door verlenging van de westelijke 
randweg (A 4) door Midden-Delfland. Laatstgenoemde mogelijkheid ver-
dient de voorkeur, niet alleen omdat de voorbereidingen voor de realisatie 
reeds goeddeels zijn voltooid, maar vooral omdat de keuze voor deze ver-
binding tot een meer evenwichtige verdeling van de verkeersbelasting over 
de westelijke en oostelijke randwegen leidt. 

Overigens is inpassing van de A 4 in het landschappelijk waardevolle Mid-
den-Delfland nog onderwerp van studie. Het noordelijk deel van de A 16 is 
derhalve in dit plan niet opgenomen». 

GEWEST 'S-GRAVENHAGE 

Het randwegenstelsel rond de Haagse agglomeratie (het Hoefijzer) dient 
geheel in de eerste fase gereed te komen. Er wordt voor gepleit een besluit-
vorming omtrent de nog ontbrekende gedeelten van het Hoefijzer los te kop-
pelen van de voortzetting daarvan buiten het Haagse Gewest. 

SAMENWERKINGSORGAAN WESTLAND 

De A 4 moet worden aangelegd omdat deze verbinding onder meer een 
goede ontsluiting van het Westland geeft en de toevoerwegen naar het 
Westland in Rijswijk en Voorburg ontlast. 

De aanleg van de A 24 dient niet door te gaan daar deze een verdere aan-
tasting van Midden-Delfland geeft. 

SCHIEDAM 

De A 4 is opgenomen in een groot aantal vigerende bestemmingsplannen 
van de gemeente. De reactie van de gemeente kan als volgt samengevat 
worden. 
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In verband met de stadsuitleg van Schiedam-Noord is aansluiting van dit 
gebied op het randwegenstelsel, met name op het Kethelplein (A 20/A 4) ge-
wenst en wel onafhankelijk van de eventuele aanleg van de A 4. Gelet op de 
ontwikkelingen in Schiedam-Noord en de inrichting van het gebied Midden-
Delfland en ter voorkoming van aantasting van het streekplan Rijnmond, is 
de aanleg van de A 24 benoorden Schiedam ongewenst. 

In een nadien door de Raad aangenomen motie is aangegeven dat nog 
steeds gepoogd moet worden om de aanleg van de A 4 te voorkomen. Te-
vens wordt in deze motie gesteld dat de aanleg van de A 24 onaanvaardbaar 
is en van het hoofdwegennet afgevoerd dient te worden. 

SCHIPLUIDEN 

De A 4 ligt, voor zover het het gedeelte in Midden-Delfland betreft, prak-
tisch geheel in deze gemeente en is volledig in vigerende bestemmingsplan-
nen opgenomen. 

De Raad heeft in 1978 met algemene stemmen uitgesproken dat de A 4 ten 
noorden van de Kruithuisweg zo snel mogelijk aangelegd moet worden. 
Over het gedeelte ten zuiden van de Kruithuisweg wenste de Raad geen uit-
spraak te doen totdat hij zijn standpunt zou kunnen bepalen aan de hand van 
de door de Minister van Verkeer en Waterstaat toegezegde nota over de A 4. 

BERGSCHENHOEK 

Deze gemeente, waarin een deel van de A 16 is geprojecteerd, spreekt een 
voorkeur uit voor de A 4. Mede gezien de onzekerheid ten aanzien van de 
groeikernen Pijnacker en Nootdorp pleit zij, voor hetzij verschuiven naar fase 
2, hetzij geheel laten vervallen van de aanleg van de A 16. 

NOOTDORP 

Een deel van het knooppunt A 12/A 16 is in deze gemeente gelegen. 
Afweging van de alternatieven (o.a. verbreding A 13) zal inzicht moeten 

geven in noodzaak van de A 4 tussen Den Haag en Rotterdam. Aanleg van de 
A 16 wordt afgewezen. 

ROTTERDAM 

De discussie over de afbouw van de A 4 ware open te houden, totdat na 
een nadere afweging van de voor- en nadelen de aanleg van het zuidelijk 
deel van de A 4 (A 15-A 29) heeft aangetoond. 

Gelet op de zeer nabije parallel lopende A4 en A13 lijkt de A 16 als enkel-
baans tweestrooks autoweg ruim voldoende. 

Tegen het reserveren van de A 24 wordt, gezien de nadelige landschappe-
lijke aspecten, bezwaar gemaakt. 

Nadien heeft de gemeente de motie van Schiedam ondersteund. 

DELFT 

De A 13 is grotendeels in deze gemeente gelegen. 
De A 4 dient niet aangelegd te worden. Dit past in een beleidslijn om in de 

stadsgewesten slechts die autowegen aan te leggen die strikt noodzakelijk 
zijn. 

VLAARDINGEN 

Mogelijk zal bij de A 13-variant een klein gedeelte van de aansluiting van 
de A 24 op de A 4 in deze gemeente gelegen zijn. 
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Deze gemeente stelt zich op het standpunt dat de verdere aanleg van de 
A 4 door Midden-Delfland dient te worden stopgezet. Een onderzoek wordt 
bepleit naar mogelijke alternatieven, zoals de verbreding van de A13. 

Nadien heeft de gemeente de motie van Schiedam ondersteund. 

WATERINGEN 

Geen van de varianten is in deze gemeente gelegen. Aanleg van de A 4 
wordt positief beoordeeld, onder meer omdat hierdoor doorgaand interlo-
kaal verkeer uit de kern van Wateringen wordt geweerd. 

Samenvatting en conclusie 

De A 13 is momenteel reeds zeer zwaar belast, evenals de oost- en noord-
zijde van de Ruit om Rotterdam. Alleen in de Beneluxtunnel is nog enige re-
serve aanwezig. 

Uit diverse verkeersprognoses blijkt dat in de as Den Haag-Rotterdam een 
verdere toename van het verkeer verwacht moet worden, waardoor op korte 
termijn ernstige congestie op de A 13 zal gaan optreden. Als gevolg van de 
congestie zal het verkeer naar bestaande, ondergeschikte wegen tussen bei-
de agglomeraties uitwijken. Dit zal een nadelige invloed hebben op onder 
meer de verkeersveiligheid op deze wegen en het leefmilieu langs deze we-
gen. Ten einde de nadelige gevolgen van de overbelasting van de A 13 te 
voorkomen zal de wegcapaciteit in de as Den Haag-Rotterdam vergroot 
moeten worden. Voor deze vergroting van de capaciteit zijn drie varianten 
denkbaar: 

- aanleg van de A 4 tussen het Hoefijzer van Den Haag en de Ruit om Rot-
terdam (bijlage a); 

- aanleg van de A 16 tussen de A 4 nabij Leidschendam en de A 20 (bijla-
ge b); 

- verbreding van de A13 tussen Den Haag (A4) en Overschietot2 x (2 + 3) 
a 4 x 3 rijstroken en de aanleg van de A 24tussen de A 13 en de A 4, alsmede 
de A 4 tussen A 24 en A 20 (bijlage c). 

Deze drie varianten zijn op een aantal aspecten vergeleken. In onderstaan-
de tabel is het resultaat weergegeven. Hierbij is steeds per aspect de rang-
volgorde (1 = gunstigst, 2 = midden positie, 3 = ongunstigst) weergegeven, 
zoals dit in het voorgaande is omschreven. Uit deze tabel blijkt niet hoeveel 
een bepaalde variant gunstiger of ongunstiger is dan de andere varianten. 
Hiervoor wordt verwezen naar de tekst. 

Aspect A 4 A 16 A 13 

Verkeer 1 3 2 
Openbaar vervoer 2 3 1 
Natuur en Landschap 3 2 1 
Recreatie 2 a 3 1 2 a 3 
Agrarisch 1 3 2 
Geluidhinder 1 2 3 
Stand voorbereiding 1 2 3 
Kosten 1 3 2 

Uit onder meer de reacties op het Structuurschema Verkeer en Vervoer 
(deel a, Beleidsvoornemen), van de instanties blijkt dat verwacht mag wor-
den dat tegen elke variant bezwaren ingebracht zullen worden. Uiteen verge-
lijking van de A 4-variant met de A 13-variant blijkt dat de A 4-variant voor alle 
aspecten gunstiger is met uitzondering van de aspecten openbaar vervoer en 
natuur en landschap. Voor de openluchtrecreatie is er geen verschil tussen 
deze beide varianten. 

Wordt de A 16-variant met de A 4-variant vergeleken dan is de A 4-variant 
voor alle aspecten gunstiger met uitzondering van de aspecten natuur en 
landschap en recreatie. 
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De beantwoording van de vraag of de A 4 tussen de Haagse en Rotterdam-
se agglomeratie voltooid dient te worden, dan wel de voorkeur gegeven 
moet worden aan één van beide varianten, zal zich vooral dienen toe te spit-
sen op de vraag of de bezwaren van natuur en landschap bij de A 4-variant 
(en in geringere mate openbaar vervoer en recreatie) zo zwaar dienen te we-
gen dat hierdoor afgezien moet worden van de keuze van de A 4-variant. 

Hierbij dient bedacht te worden dat het grondlichaam van de A 4 tussen 
Delft en Schiedam gereed is, zodat hier de geomorfologische aantasting 
reeds heeft plaatsgevonden. Ter hoogte van Delft zijn nog geen werken uit-
gevoerd, maar hier is de waarde van het gebied uit een oogpunt van natuur 
en landschap minder dan ten zuiden van Delft. Bovendien zal hier, los van de 
aanleg van de A 4, in ieder geval een provinciale verbinding aangelegd moe-
ten worden tussen de weg De Lier-Delft en de Kruithuisweg. Bij de afweging 
zullen ook de gevolgen van de herinrichting van het gebied, zoals voorzien 
in de Reconstructiewet Midden-Delfland, in de beschouwing betrokken moe-
ten worden. Daar de reconstructiecommissie Midden-Delfland nog geen in-
richtingsplan heeft opgesteld is dit echter nog niet goed mogelijk. Ander-
zijds ontstaat er door deze Reconstructiewet bij een eventuele keuze van de 
A 4 de mogelijkheid deze weg optimaal in het gebied in te passen. 
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Bijlage 2 SAMENVATTENDE NOTITIE BETREFFENDE DE A4 

Inleiding 

De A 13 (rijksweg 13 van het Rijkswegenplan 1968) is tot dusver de enige 
hoofdverbinding tussen Rijnmond en de Haagse agglomeratie. In het begin 
van de jaren '30 in eenvoudige vorm aangelegd en sinds 1968 uitgevoerd als 
2 x 3 strooks autosnelweg, vormt de A13 een hart-op-hart-verbinding tussen 
Rotterdam en Den Haag. Daarnaast maakt de A 13 deel uit van de nationale 
en internationale route Amsterdam-Rotterdam-Dordrecht-Breda-Antwer-
pen. 

Door het ontbreken van alternatieve verbindingen tussen Rijnmond en de 
Haagse agglomeratie wordt door het verkeer veel gebruik gemaakt van we-
gen die, door de aanliggende bebouwing, ongeschikt zijn als verkeersweg. 
Als zodanig kunnen onder meer worden genoemd de wegen in het gebied 
van Midden-Delfland, de route Maassluis-Maasland-Schipluiden (inclusief 
Den Hoorn)-Delft-Rijswijk, de secundaire weg 15 (Prinses Beatrixlaan) door 
Delft en de wegen in de zogenaamde B-driehoek (Berkel-Bergschenhoek-
Bleiswijk). 

De bedoelde wegen krijgen te veel verkeer te verwerken waarvoor zij niet 
bestemd en veelal ongeschikt zijn, hetgeen problemen schept van overlast 
en grotere onveiligheid. 

Ook de situatie op de A 13 zelf geeft uit milieuhygiënisch oogpunt bezien 
problemen, in het bijzonder in Overschie en ter hoogte van Delft. De weg 
heeft thans een verkeersintensiteit van ca. 90 000 motorvoetuigen per werk-
dag/etmaal. Binnen enkele jaren zal de verkeersbelasting de maximumcapa-
citeit van de weg (105 000 per etmaal) bereiken. Wat de verkeersveiligheid 
betreft, is de grens van het toelaatbare in feite reeds bereikt. 

Met de invoering van een verkeerssignaleringssysteem zal hierin verbete-
ring kunnen worden gebracht, doch de capaciteit van de A 13 zal er niet door 
worden vergroot. Het is te verwachten dat op korte termijn op de A 13 files 
zullen gaan optreden en dat als gevolg daarvan de druk op de alternatieve 
routes zal toenemen. 

Ontwikkeling van alternatieve verbindingen tussen Rotterdam en Den Haag 

In het streekplangebied Zuid-Holland-West, waarin naast de Haagse ag-
glomeratie grote gemeenten als Delft, Zoetermeer en Leiden zijn gelegen, 
zijn in de laatste 20 jaar, afgezien van een gedeelte Utrechtse Baan (4 km), 
geen nieuwe rijkswegen aangelegd. Als laatste belangrijk nieuw weggedeel-
te is aan het einde van de jaren '50 de A 4 (rijksweg 4) van het verkeersplein 
Leidschendam in noordelijke richting in gebruik genomen. Ook de provincie 
heeft, afgezien van de S 53 (Kruithuisweg) tussen de A 13 en de S 15, in dit 
gebied geen werken van betekenis uitgevoerd. 

In dezelfde periode heeft het verkeer een explosieve uitbreiding onder-
gaan. Zo namen in een kordon rond 's-Gravenhage de intensiteiten in de pe-
riode 1960-1974 met ca. 280% toe en in een kordon rond Rotterdam met ca. 
320%. Deze explosieve groei van het aantal ritten moest in Zuid-Holland-
West niet alleen door de bestaande rijks- en provinciale wegen maar ook 
door woonstraten worden verwerkt. 

Reeds enige tientallen jaren eerder was men zich de bezwaren gaan reali-
seren die aan hart-op-hart-verbindingen zijn verbonden vanwege de hinder 
die het doorgaande verkeer in de centra van de grote steden van verkeers-
lichten e.d. ondervond. Het zijn dan ook de belangen van het lange-afstands-
verkeer geweest die in eerste instantie tot de ontwikkeling van de idee van 
het stelsel van randwegen aanleiding hebben gegeven. In de loop van de ja-
ren '60 begon men zich steeds bewust te worden van de hinder die het ver-
keer in de steden veroorzaakt en van het nadelig effect daarvan voor het 
woon- en leefmilieu, maar ook van de voordelen van de aanleg van randwe-
gen die zoveel mogelijk verkeer uit de binnenstad halen. 
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Hieruit is in de laatste jaren de gedachte van een scheiding van verkeers-
ruimten en verblijfsgebieden ontstaan. Hierbij zijn in de verblijfsgebieden de 
functies van wonen, leven en werken primair en is in de verkeersruimten 
juist de afwikkeling van het verkeer primair. Wat betreft de aanleg van rand-
wegen resulteerde deze gedachte in de Haagse regio in de ontwikkeling van 
een plan voor de aanleg van de A 4, waarbij hetverkeerinde relatie Rotter-
dam-Amsterdam buiten de Haagse agglomeratie zou worden geleid. Voor 
de regio Rotterdam vond de uitwerking van de randwegenidee haar neerslag 
in de «Nota ten behoeve van de Commissie van Overleg voor de Wegen be-
treffende plannen rijkswegen nabij Rotterdam op de rechter Maasoever». In 
deze nota, in juni 1953 uitgebracht door een commissie die was ingesteld op 
initiatief van de provincie Zuid-Holland, wordt voor het eerst gesproken over 
een mogelijke «rijksweg bewesten Delft». Het Rijkswegenplan voorzag in 
die periode alleen in een lokale doortrekking van de A 4 van het verkeers-
plein Ypenburg over de Vliet naar de Plaspoelpolder. Daarop aansluitend 
zouden provincie en gemeente de zuidwestelijke randweg van de Haagse 
agglomeratie aanleggen. In de lokale relaties Den Haag-Delft en Delf-Schie-
dam/Vlaardingen zou worden voorzien door de aanleg van de S 15, waar-
voor de Provinciale Waterstaat reeds uitgewerkte plannen had. 

Tijdens de voorbereiding van het Rijkswegenplan 1958 heeft onder ande-
ren het provinciaal bestuur van Zuid-Holland erop aangedrongen de «Bene-
lux-weg» in dit plan op te nemen. Als argumenten daarvoor worden aange-
voerd: 

- de behoefte aan een alternatieve route voor de A 13, die in de toekomst 
het verkeer niet meer zou kunnen verwerken; 

- de behoefte aan een tweede verbinding van de Haagse agglomeratie met 
Rotterdam, Zuid-Nederland en België; 

- de stadsuitbreidingen van Delft, Schiedam, Vlaardingen, Rijswijk en Den 
Haag en de realisering van een stelsel van randwegen om de Haagse agglo-
meratie. 

De Minister van Verkeer en Waterstaat besloot echter de «Benelux-weg» 
niet in het Rijkswegenplan 1958 op te nemen, enerzijds omdat zulks grote fi-
nanciële implicaties zou hebben voor het Rijk, terwijl de provincie over vol-
doende mogelijkheden voor subsidiëring van wegenaanleg beschikte, an-
derzijds omdat de weg hoofdzakelijk het lokale haven- en industrieverkeer 
ten goede zou komen en dus niet van landelijk belang kon worden geacht. 

Voorshands werd de aanleg van de S 15, gecombineerd met een verbre-
ding van de A 13 tot 2 x 3 rijstroken, voldoende geacht om de relaties Haagse 
agglomeratie-Delft-Rijnmond te bedienen. In een later stadium zou de S 15 
eventueel tot autosnelweg omgebouwd kunnen worden en alsnog in het 
Rijkswegenplan kunnen worden opgenomen. De S 15 van Delft naar Vlaar-
dingen/Schiedam is echter nooit aangelegd. 

Na de vaststelling van het Rijkswegenplan 1958 werden de discussies 
voortgezet en het resultaat was, dat in 1962/1964 een tracénota voorde 
«Zoomweg» werd voorbereid. Deze tracénota werd door de toenmalige mi-
nistervan Verkeer en Waterstaat op 25 februari 1965 om advies aan de Raad 
van Waterstaat gezonden. In het kader van de adviseringsprocedure hoorde 
de Commissie van Overleg voor de Wegen op 20 april 1965 Gedeputeerde 
Staten van Zuid-Holland, de gemeentebesturen van Rijswijk, Schipluiden, 
Schiedam en Vlaardingen, de gewestelijke raad van het Landbouwschap, 
het Hoogheemraadschap Delfland, de Kamers van Koophandel en Fabrieken 
voor de Beneden-Maas, Delft en Omstreken en 's-Gravenhage, de Stichting 
Zuid-Hollands Landschapen de hoofdingenieur-directeur voorde Volkshuis-
vesting en de Bouwnijverheid in Zuid-Holland. 

De COW zond haar rapport op 10 mei 1965 aan de Raad van de Waterstaat, 
die op 1 juli 1965 dienovereenkomstig aan de minister adviseerde. De minis-
ter stelde op 25 november 1965 het tracé vast, grotendeels overeenkomstig 
het voorgestelde tracé. De Beneluxweg werd in het Rijkswegenplan 1968 op-
genomen als rijksweg 19. 
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Inmiddels was een aanvang gemaakt met de voorbereiding van een plan 
voor de recreatieve inrichting van Midden-Delfland. Op 17 juli 1968 ver-
scheen het rapport in hoofdlijnen «Ontwikkelingsplan voor de open ruimte». 
Dit plan voorzag in grootschalige boselementen en gebieden voor intensie-
ve recreatie langs de noord-, oost- en zuidzijde van Midden-Delfland, met 
handhaving van de agrarische functie van het centrale gedeelte. In het ont-
wikkelingsplan werd ervan uitgegaan dat de A 4 zou worden aangelegd. De 
weg had zelfs indirect een duidelijke functie voor de ontsluiting van de recre-
atieve concentratiepunten, enerzijds via de S 53 (Kruithuisweg) anderzijds 
via de S 22 (verlengde Doenkade). De ontwerpers van het plan bepleitten te-
vens een aparte aansluiting van Midden-Delfland op de A 4. 

Bij de voorbereiding van het Structuurschema Hoofdwegennet 1966 en 
het Rijkswegenplan 1968 werd, gezien de explosieve ontwikkeling van het 
autoverkeer in de na-oorlogse jaren, de opneming van de A 16 (rijksweg 14) 
als derde verbinding tussen de Haagse agglomeratie en Rijnmond noodza-
kelijk geacht om het verwachte verkeersaanbod verantwoord te kunnen ver-
werken. Op realisering van deze verbinding werd mede door de provincie 
Zuid-Holland aangedrongen. 

Enige tijd na de vaststelling van het Rijkswegenplan 1968 is in verband 
met de opstelling van de begroting voor 1971 nagegaan welke fasering voor 
de wegenaanleg tussen Rotterdam en Den Haag moest worden aangehou-
den. Hieruit resulteerde een voorkeur voor aanleg in eerste instantie van de 
A 4, daar deze weg procedureel en technisch verder ontwikkeld was dan de 
A 16 en dus enige jaren eerder gereed zou kunnen zijn. Dit leidde tot de opne-
ming van het zuidelijk gedeelte van de A4(Delft-Schiedam)in het uitvoe-
voeringsprogramma rijkswegen 1971-1975 behorende bij de begroting van 
het Rijkswegenfonds voor 1971. 

Op 17 augustus 1970 vond in verband met de grondverwerving ten behoe-
ve van de aanleg van de A 4 in Midden-Delfland een openbare voorlichtings-
bijeenkomst plaats voor de eigenaren, pachters en overige geïnteresseer-
den. De gronden konden nagenoeg geheel in der minne worden aange-
kocht. Voorts kreeg in deze periode de planologische inpassing van de weg 
(opneming in bestemmingsplannen) haar beslag. Aansluitend aan de grond-
verwerving werd in 1972 in Midden-Delfland van het zuiden uit begonnen 
met het opspuiten van het zandlichaam. 

In 1972 heeft nogmaals beraad over de prioriteit in de aanleg van de A 16 
en de A 4 plaatsgevonden. Aanleiding was de ontwikkeling met betrekking 
tot de A3 (rijksweg 3 tussen Amsterdam en Rotterdam), waarvan de aanleg, 
gelet op de beslissing het tracé vooralsnog niet vast te stellen, niet meer op 
korte termijn te verwachten was. Dit nader beraad leidde, op grond van de 
volgende overwegingen, tot de conclusie, dat het noodzakelijk was de aan-
leg van de A 4 met spoed voortte zetten; de overwegingen hiertoe waren: 

a. Een spoedige ontlasting van de A 13 is nodig. De A4 isqua voorberei-
ding en uitvoering voldoende ver gevorderd om daartoe tijdig (1978-1979) 
gereed te zijn. Bij de A 16 is dit niet het geval; deze weg kan op zijn vroegst in 
1982-1983 gereed zijn. 

b. De A 4 kan in eerste instantie de A 13 ook voldoende ontlasten van ver-
keer waarvoor eigenlijk de A 3 zou moeten worden aangelegd. 

c. Door eerdere aanleg van de A 4 in plaats van een spoedige aanleg van 
de A 16 wordt voorkomen, dat de Van Brienenoordbrug nog zwaarder wordt 
belast. Het tolvrij maken van de Beneluxtunnel wordt in dit verband nodig 
geoordeeld. 

d. Qua ontsluiting heeft de A 16 een negatieve invloed op het openbaar 
vervoer (Zoetermeer- en Hofspoorlijn) en de suburbanisatie (Pijnacker, Ber-
kel en Rodenrijs, Bergschenhoek), terwijl de A 4 juist positief werkt voor de 
ontsluiting van Maassluis, Vlaardingen, Schiedam, Rijswijk en Den Haag-
West en tevens het recreatiegebied Midden-Delfland goed bereikbaar 
maakt. 

e. Indien wordt voorzien, dat omstreeks 1985 de A 3 nog niet gerealiseerd 
is, zal zo spoedig mogelijk na het gereedkomen van de A 4 ook de A 16 in 
aanleg moeten worden genomen. 
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Omstreeks dezelfde tijd uitten actiegroepen uit de streek bezwaren tegen 
de aanleg van de A 4 door Midden-Delfland in verband met de aantasting 
van natuurlijke waarden en de te verwachten geluidhinder. In de Tweede Ka-
mer werden in 1973 bij de eerste behandeling van het wetsontwerp Recon-
structie Midden-Delfland enige vragen gesteld over de noodzaak van aanleg 
en de inpassing van een laag gelegen weg. 

In de jaren 1974 en 1975 stelden verschillende groepen door middel van 
brochures, rapporten en brieven de noodzaak van aanleg van de A 4 door 
Midden-Delfland ter discussie. 

Prognoses werden in twijfel getrokken. Ook werd betwijfeld of het nut van 
de weg zou opwegen tegen de schade die aan Midden-Delfland zou worden 
toegebracht. Aangedrongen werd op stopzetting van de werken en herover-
weging van de plannen. Alternatieven werden naar voren gebracht inhou-
dende een verbreding van de A 13 tot 2 x 4 rijstroken tussen Ypenburq en 
Overschie, aanleg vaneen weg door de Abtspolder tussen de A 13 en de A20 
ter ontlasting van de A 13 door Overschie en van het Kleinpolderplein en een 
rechtstreekse aansluiting van de Plaspoelpolder over de Vliet op het verkeers-
pleinYpenburg. 

De acties hadden tot gevolg dat bij een aantal gemeenten twijfel begon te 
rijzen over de noodzaak van realisering van de A 4. Van die zijde werd ge-
vraagd de noodzaak van aanleg nogmaals te overwegen. Voorts werd ver-
zocht grote omzichtigheid te betrachten bij de eventuele inpassing van de 
weg in Midden-Delfland. Soortgelijke twijfels ontstonden bij de provincie en 
het Openbaar Lichaam Rijnmond. 

In de Tweede Kamer rees verzet tegen de aanleg van de A 4 en dit resul-
teerde in de motie-Jansen bij de begrotingsbehandeling in maart 1975, 
waarbij om stopzetting van werken aan de A 4 werd gevraagd. Voor de reac-
tie van mijn ambtsvoorganger op deze motie zij verwezen naar de Handelin-
gen, zitting 1974-1975, blz. 3269. De motie werd verworpen. De planvorming 
voor Midden-Delfland in de Stichting Onderzoek Midden-Delfland maakte in 
deze periode een belangrijke ontwikkeling door. Het oorspronkelijke plan 
voor een agrarische kern met aan de noord-, oost- en zuidzijde grote bosele-
menten en waterpartijen werd drastisch gewijzigd. Bij de grote steden bleef 
een aantal concentratiepunten over, maar het grootste deel van Midden-
Delfland zou agrarisch gebied blijven, een stiltegebied geschikt voor exten-
sieve recreatie. Ook begon de vorengenoemde stichting zich tegen de ach-
tergrond van de ontwikkelingen gereserveerder ten aanzien van de A 4 op te 
stellen. 

Bij de behandeling van het wetsontwerp Reconstructie Midden-Delfland in 
het najaar van 1976 werd door de Tweede Kamer de motie-Voortman aange-
nomen, waarbij werd gevraagd de werken aan de A 4 stop te zetten tot een 
heroverweging van de noodzaak van realisering zou hebben plaatsgevon-
den en eventueel was komen vast te staan dat aanleg onvermijdelijk is. Naar 
aanleiding van deze motie heeft de Regering toegezegd, dat de noodzaak 
van aanleg van de A 4 in het kader van het Structuurschema Verkeer en Ver-
voer nader zou worden bezien. Een uitvloeisel van de motie was dat op de 
begroting voor 1977 geen gelden voor de A 4 in Midden-Delfland werden 
opgenomen. 

Nadat de motie door de Tweede Kamer was aangenomen, is tijdens de be-
handeling van de begroting 1977 van Verkeer en Waterstaat toegezegd geen 
werken te doen uitvoeren aan het gedeelte van de A 4 gelegen in Midden-
Delfland, behoudens enig onderhoudswerk. 

De nadere bezinning op de noodzaak van realisering van de A 4 in het ka-
der van het Structuurschema Verkeer en Vervoer heeft de noodzaak van aan-
leg bevestigd. In de toelichting is op de opneming van de weg in het Hoofd-
wegennet 1977 (blz. 43 van het Beleidsvoornemen van het SVV) ingegaan. 
Het desbetreffende gedeelte uit het Structuurschema is hierbij gevoegd. 

Tevens is aan deze notitie als bijlage toegevoegd een kopie van het Aan-
hangsel van de Handelingen 1977, blz. 583/85, waarin zijn opgenomen de 
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door de heer Voortman en andere leden der Kamer gestelde vragen met be-
trekking tot de A 4 met de daarop gegeven antwoorden. 

In de reacties van de bevolking op het Structuurschema Verkeer en Ver-
voer, alsmede in het bestuurlijk overleg over het SVV, zijn geen wezenlijk 
nieuwe argumenten tegen de aanleg van de A 4 naar voren gebracht. Wel 
blijkt uit de reacties dat de opname van twee nieuwe autosnelwegen tussen 
de Haagse agglomeratie en Rijnmond in de eerste fase van het SVV, te we-
ten de A 4 en de A 16 ernstige bedenkingen oproept. In dit verband mag wor-
den gewezen op de desbetreffende passage in het Beleidsvoornemen van 
het SVV (blz. 41), waarin ten aanzien van de A16 tussen de A4 en de A 20 
wordt gesteld dat deze weg in de eerste fase voorzien is in samenhang met 
de uitbouw van Zoetermeer, Nootdorp en Pijnacker, als omschreven in de 
Verstedelijkingsnota. 

Gelet op deze in het SVV aangegeven relatie met de in de Verstedelijkings-
nota vermelde bouwlokatie Pijnacker-Nootdorp, het resultaat van de behan-
deling van de Verstedelijkingsnota in de Tweede Kamer en de beperkte bud-
gettaire mogelijkheden is een sterk gefaseerde uitvoering van bovenbe-
doeld gedeelte van de A 16 waarschijnlijk. Hierbij lijkt het aannemelijk dat 
het tijdstip van aanleg van het gedeelte tussen de A 12 en A 24 de laagste 
prioriteit krijgt en naar de verre toekomst verschoven kan worden. Over een 
en ander zal een definitief standpunt bepaald worden bij de vaststelling van 
regeringsbeslissing over het Structuurschema Verkeer en Vervoer. 
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Bijlage 3 PROVINCIAAL BESTUUR VAN ZUID-HOLLAND 

Aan de Minister van Verkeer en Waterstaat 

's-Gravenhage, 7 november 1978 

Onderwerp: Hoofdwegenstructuur Zeeland 

Naar aanleiding van uw schrijven dd. 18 mei 1978, kenmerk HW/WWO 
31512, betreffende bovenvermeld onderwerpen onder verwijzing naar het 
aanudd.3jul i 1978 door de voorzitter van de studiecommissie hoofdwegen-
structuur Zeeland, de heer mr. J. P. Boersma, gezonden schrijven, delen wij u 
mede, dat wij kunnen instemmen met het bij laatstgenoemd schrijven ge-
voegde rapport van de genoemde studiecommissie. Wij merken hierbij nog 
op, dat wij het van groot belang achten, dat bij de op bladzijde 2,1 e alinea van 
het rapport van meerbedoelde studiecommissie gewenste heroverweging 
van het tracé van A 57 op Goeree-Overflakkee een tracé wordt gezocht, waar-
bij zoveel mogelijk de bestaande wegen kunnen worden gevolgd. 

Ten slotte willen wij de urgentie van de aanleg van het gedeelte van de 
A 59 ter hoogte van Oude Tonge -zulks ter verbetering van de woon- en leef-
situatie aldaar-, vermeld aan het slot van de conclusies in genoemd rapport 
voor zoveel nodig, nogmaals onderstrepen. 

Gedeputeerde staten van Zuid-Holland, 

voorzitter. 

griffier. 
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PROVINCIAAL BESTUUR VAN ZEELAND 

Aan: de heer M in is te rvan Verkeer en Waterstaat 

Middelburg, 15 september 1978 

Onderwerp: Structuurschema Verkeer en Vervoer 

De t i jdens het bestuurl i jk overleg over het struktuurschema Verkeer en 
Vervoer ingestelde studiekommissie hoofdwegenstruktuur heeft ons gerap-
porteerd over de hoofdwegenstruktuur in Zeeland. Dit rapport is, naar de 
kommissie ons heeft doen weten, ook aan u toegezonden. 

Ter zake van de inhoud van het rapport kunnen w i j u het volgende meede-
len. 

Hoewel w i j het betreuren dat niet aan de ver langens van Provinciale Sta-
ten van Zeeland tegemoet werd gekomen door de ver tegenwoordigers van 
uw departement in de kommiss ie, kunnen w i j toch begrip opbrengen voor 
het eindrapport . Met name betreuren wi j dat de dammenroute hoofdstruk-
tuur zal kunnen bl i jven. Toch hebben w i j met ins temming kennisgenomen 
van de voorgestelde wijze van ui tvoer ing van deze weg en wi j onderschri j -
ven de konklusie dat aan de Zoomweg zeer hoge priori teit moet worden toe-
gekend. Daarnaast benadrukken wi j de aspecten van verkeersveil igheid en 
verkeersafwikkel ing, dit vooral gezien de grote drukte die word t veroorzaakt 
door het rekreatieverkeer in noord-Zeeland. ' 

Wi j zijn nog steeds van mening dat deze rekreatiedrukte mede in ogen-
schouw moet worden genomen bij de opstel l ing van hoofdwegenstrukturen 
en wegenplannen, dit voora l omdat in noord-Zeeland deze druk zich over 
een steeds groter deel van het jaar uitspreidt. 

Van veel belang achten w i j de verkeersvei l igheid op de wegen en met na-
me op de Zeelandroute. 

Een spoedige verbeter ing van de bestaande w e g , zodat deze, wat het as-
pect van de verkeersvei l igheid betreft, zal vo ldoen aan het niveau, dat voor 
wegen van het hoofdwegennet thans gebruikeli jk is, achten wi j noodzakelijk. 

Wi j v inden het juist het bovenstaande nogmaals te benadrukken en hier-
voor uw welwi l lende aandacht te vragen. 

Gedeputeerde Staten van Zeeland, 

voorzitter 

griff ier 
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MR.J. P. BOERSMA 

lid Gedeputeerde Staten van Zeeland 

Middelburg, 3 juli 1978 

Aan de heer Minister van Verkeer en Waterstaat 
Tijdens het bestuurlijk overleg over het structuurschema Verkeer en Ver-

voer op 5 april 1978 te 's-Hertogenbosch werd afgesproken dat de problema-
tiek inzake de hoofdwegenstructuur in Zeeland op korte termijn nader zou 
worden besproken in een studiecommissie. 

Deze studiecommissie kreeg van U de volgende taakomschrijving mee: 
«het opstellen van mogelijke varianten voor de hoofdwegenstructuur tus-

sen de A 15 en de A 58 in Zeeland, met inachtneming van doelstelling en 
richtlijnen van het SVV, alsmede het aangeven van de voor- en nadelen van 
deze variant-hoofdwegenstructuren». 

Aan de studiecommissie heeft ook een vertegenwoordiger van de provin-
cie Zuid-Holland deelgenomen. 

Het verheugt mij dat ik U het rapport van de studiecommissie thans kan 
toezenden. 

In dit rapport is met name aandacht geschonken aan 
- de A57 Dammenweg 
- de weg Hellegatsplein-Zierikzee-aansluiting A 58 (Zeelandroute) 
- de prioriteit van de weg Hellegatsplein-Zierikzee (A 59) tegenover de 

weg Hellegatsplein-Bergen opZoom (A4) 
- de verbinding A 57 aansluiting Haamstede-Zierikzee (A 59). 
Als uitgangspunt is vastgesteld dat het doorgaande verkeer zal moeten 

worden weggehouden uit de recreatiegebieden en dat de recreatieve druk 
en de suburbanisatie op de Zeeuwse en Zuid-Hollandse Eilanden dient te 
worden beperkt. 

Uit het rapport blijkt dat in grote mate overeenstemming kon worden be-
reikt over de vormgeving van de hoofdwegen tussen A 58 en A 15 hetgeen, 
naar het oordeel van de commissie, van meer belang is dan de benaming 
van de wegen in het SVV. 

Met de weergave in het SVV heeft de commissie dan ook, uitgaande van 
de overeenstemming over de vormgeving, ingestemd. Opmerkelijk is ook 
dat bij het bezien van de structuur van de Zoomweg vooropgesteld wordt 
dat de Zoomweg de hoefijzerstructuur van het centrale Deltagebied in be-
langrijke mate zal ondersteunen en tevens de Zeelandroute zowel als de 
Dammenroute kan ontlasten en dat mede uit dien hoofde de aanleg van de 
Zoomweg, zoals in het SVV voorgesteld, algemeen wordt onderschreven en 
daaraan een zeer hoge prioriteit wordt toegekend. 

Vooraleerst zullen onveilige knelpunten moeten worden weggenomen. 
Het normale bilaterale overleg zal over de uitvoering van tracés en de wer-
ken voor het verder beveiligen van wegen moeten plaatsvinden. Met name 
de verkeersveiligheid dient voorrang te krijgen. 

Hierbij wordt speciaal gedacht aan het wegvak Zierikzee-Hellegatsplein 
(RW 59). Het is van het grootste belang dat dit wegvak zo spoedig mogelijk 
het niveau krijgt dat voldoet aan de eisen voor wegen van het hoofdwegen-
net zoals dat thans gebruikelijk is. Voorts verdient ook de woon- en leefsitu-
atie in en om Oude Tonge extra aandacht. 

De commissie vertrouwt erop met het rapport te hebben voldaan aan de 
gekregen opdracht. 

Van dit rapport heb ik aan de Colleges van Gedeputeerde Staten van 
Zuid-Holland en Zeeland een exemplaar toegezonden en hun verzocht hun 
bevindingen over dit rapport rechtstreeks aan U te zenden. 

Ten slotte verzoek ik U mij mee te delen of dezerzijds het rapport aan de 
pers kan worden verstrekt of dat Uwerzijds hiervoor wordt zorggedragen. 

De voorzitter van de commissie, 
mr. J. P. Boersma 
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Advies van de studiecommissie hoofdwegenstructuur Zeeland (SVV) 

De commissie bestond uit de heren: 
mr. J. P. Boersma - gedeputeerde - voorzitter; 
ir. A. J. F. de Vries - rijksplanologische dienst, onderafdeling landelijke in-

frastructuur; 
ir. B. Weijers - hoofddirectie rijkswaterstaat, hoofd afdeling landwegen 

oeververbindingen en wegverkeer; 
drs. A. F. X. van Roosmalen - wnd. inspecteur r.o. in Zuid-Holland en Zee-

land; 
ir. O. H. Boom - hoofdingenieur-directeur rijkswaterstaat, directie Zee-

land; 
ir. C. A. Aangenendt- directie Zuid-Holland rijkswaterstaat; 
mr. W. F. Reus - provinciale griffie Zuid-Holland; 
ir. R. M. Th. Adriaansens - directeur PPD Zeeland; 
mr. D. F. Vos - hoofd bureau RO Provincie Zeeland; 
Ch. B. Landré - provinciale waterstaat in Zeeland; 
J. de Voogd - bureau ruimtelijke ordening prov. Zeeland - secretaris. 

De studiecommissie hoofdwegenstructuur Zeeland (SVV) geeft een be-
schouwing over: 

1. deA57 (Dammenweg); hiervoor een formulering te kiezen waarover 
partijen het eens kunnen zijn; 

2. de weg Hellegatsplein-Zierikzee (A 59) Goes-aansluiting A 58 (Zeeland-
route); 

3.' de prioriteit van de weg Hellegatsplein-Zierikzee (A 59) tegenover de 
weg Hellegatsplein-Bergen op Zoom (A4); 

4. de verbinding A 57 aansluiting Haamstede-Zierikzee (A 59). 

Ad1 

A 57 (Dammenweg) komt in het SVV voor als hoofdverbinding. 
Het Rijk denkt daarbij aan een uitvoering als enkelbaans autoweg met ge-

lijkvloerse aansluitingen, zo nodig voorzien van verkeerslichten en ongelijk-
vloerse kruisingen (waar wegen de weg kruisen zonder aansluiting worden 
deze ongelijkvloers gepasseerd). Een dergelijke uitvoering wordt ook in fase 
2 als voldoende geoordeeld. Er zal geen autosnelweg van worden gemaakt. 

De Dammenweg begint bij A 15. 
A 15 is de zuidelijke rand van de ruit om Rotterdam. De verbinding van 

A 15 naar het noorden wordt thans, ten westen van Rotterdam, gevormd 
door de Beneluxtunnel. 

In het SVV wordt nog een nieuwe verbinding naar het noorden genoemd 
nl. de Blankenburgtunnel. Of deze dan wel een 2e Beneluxtunnel nodig is, 
zullen nadere studies moeten uitwijzen. 

De A 15 voert via de Botlektunnel. 
In het overleg met de regio zal het verdere beloop van de A 15 bepaald 

worden. Er zijn 2 mogelijkheden: 
a. Brug Hartelkanaal-Groene Kruisweg. 
b. Via Europaweg tot Rozenburg en dan pas afbuigen naar het zuiden. 
De provincie Zuid-Holland is een duidelijke voorstander van b. 

De A 57 op Voorne zal worden uitgevoerd als enkelbaans autoweg. 
De uitvoering zit thans in het uitvoeringsschema. 
Er wordt op geen enkele wijze rekening gehouden met uitbouw tot auto-

snelweg. De provincie Zuid-Holland is het daarmee eens. 
Dit gedeelte van A 57 zal ook gaan dienen als verbinding Hellevoetssluis 

naarde Maasvlakte. 
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De A 57 over de Spuisluizen (Haringvliet) bestaat uit 2 x 2 rijstroken, zon-
der vluchtbermen en een parallelweg, maar heeft desondanks geen typisch 
autosnelwegkarakter. 

Op Goeree-Overflakkee wordt voor A 57 eveneens aan een enkelbaans 
autoweg gedacht waarbij in een nadere tracéstudie nagegaan zal worden of 
zoveel mogelijk gebruik kan worden gemaakt van bestaande wegen (met na-
me gedeelte Goedereede-Ouddorp). 

Bij Ouddorp wordt gedacht aan een zuidelijke rondweg. 
Het bovenstaande houdt in dat het thans vigerende tracé voor A 57 op 

Goeree-Overflakkee, gedeelte Stellendam-Ouddorp, (gedeeltelijk op de 
voormalige slikken ten zuiden van de punt van Goeree) in heroverweging zal 
worden genomen. 

De weg over de Brouwersdam zal enkelbaans autoweg blijven. 
Er zal moeten worden nagegaan welke mogelijkheden er zijn om eventu-

eel sluipverkeer op de thans bestaande parallelwegen te voorkomen. 
Het gedeelte van A 57-Brouwersdam-Serooskerke is thans uitgevoerd als 

enkelbaans autoweg. Voor het gedeelte Serooskerke-Oosterscheldedam 
gaan de gedachten ernaar uit de A 57 zoveel mogelijk via bestaande wegen 
te voeren, waarbij dan eveneens een uitbouw tot enkelbaans autoweg wordt 
voorzien. Dat betekent dat het thans geldende tracé Serooskerke-Ooster-
scheldedam voor A 57 in heroverweging zal worden genomen. 

Op de Oosterscheldedam wordt gedacht aan een enkelbaans autoweg 
met fietspad of parallelweg. Aan de pijlers zullen voorzieningen getroffen 
worden om, mocht dit ooit nodig zijn, de weg uit te kunnen bouwen tot een 
autosnelweg. De daarvoor benodigde 2e rijbaan zou vrij kostbaar zijn nl. on-
geveer80 miljoen. 

Op Noord-Beveland kan A 57 verder worden gevoerd via de thans be-
staande enkelbaans autoweg (Oost-west-verbinding Noord-Beveland, se-
cundaire weg nr. 8). 

Op de Veersegatdam zal de weg tot enkelbaans autoweg moeten worden 
omgebouwd. 

Op Walcheren voorziet het Rijk een verbinding met A 58 als autoweg (en-
kelbaans). 

In het kader van de voorbereiding van een herziening van het streekplan 
Midden-Zeeland wordt de verkeersstructuur op Walcheren nader bestu-
deerd. Enkele markante problemen daarbij zijn de verbinding Veersegat-
dam-Middelburg en de vraag waar een nieuwe kanaalkruising bij Middel-
burg gesitueerd moet worden. Naast problemen van hoofdwegenstructuur 
spelen hier ook lokale problemen (verkeersproblemen in Middelburg) een 
rol. Door Provinciale Staten van Zeeland is wel uitgesproken dat de A 57 op 
Walcheren niet als een doorgaande autosnelweg zal mogen worden uitge-
voerd. 

In het algemeen is er weinig verschil in uitvoering te verwachten indien de 
A 57 bij het Rijk dan wel de provincie in beheer zou zijn, mede gezien de vrij 
hoge eisen die Zeeland stelt aan secundaire wegen. Wel is het mogelijk dat 
de vormgeving van de aansluitingen op sommige punten (Stellendam-Se-
rooskerke-Middelburg) zou verschillen omdat het Rijk, naast andere facto-
ren, wat meer dan de provincie belang hecht aan het doorgaande karakter 
van de weg. 

Ad 2. Zeelandroute 

Niet bekend is wanneer de verbinding Hoogvliet-Klaaswaal wordt uitge-
voerd. Het komende MPP geeft daarover mogelijk nadere informatie. Zowel 
Rijk als provincie Zuid-Holland geven hieraan niet zo'n hoge prioriteit. Hei-
nenoordtunnel is evenwel bottleneck. 

Het wegvlak Hellegatsplein-OudeTonge zal in de 1e fase SVV worden uit-
gebouwd tot autosnelweg. 

Tweede Kamer, zitting 1978-1979, 14390, nrs. 10-12 237 



Een rondweg om Oude Tonge acht Zuid-Holland van veel belang. Het Rijk 
evenwel geeft hieraan geen hoge urgentie, zoals blijkt uit het MPP 76/80. 

Bij Zuid-Holland bestaat wel enige reserve dit wegvlak uit te bouwen tot 
autosnelweg. Zeeland pleit wel voor een snelle uitbouw tot autosnelweg om 
met name in de zomermaanden een redelijke verkeersafwikkeling en een be-
hoorlijke verkeersveiligheid voor zowel het zakelijke als recreatieve verkeer 
te verkrijgen. 

Het rijksbeleid is er vooralsnog op gericht zoveel mogelijk lokale knelpun-
ten op te lossen. 

Voor het gedeelte Oude Tonge-Zierikzee staat in het SVV eveneens een 
uitbouw tot autosnelweg vermeld. 

Gelet op de verkeersintensiteiten zijn de problemen ten aanzien van de 
verkeersafwikkeling op dit wegvlak wat minder groot dan op het wegvak 
Oude Tonge-Hellegatsplein. 

In de vastgestelde herziening van het streekplan Schouwen-Duiveland 
wordt een structurele verbetering van de bestaande route voorgestaan. In 
een nadere tracéstudie zal moeten worden bezien of hierbij de bestaande 
weg wordt uitgebouwd tot autosnelweg dan wel een nieuw tracé (zo moge-
lijk enkelbaans autoweg) nodig is. 

Met het oog op de verkeersveiligheid is echter een spoedige verbetering 
van de bestaande weg vereist, zodat deze, wat dit aspect betreft zal voldoen 
aan het niveau dat voor wegen van het hoofdwegennet thans gebruikelijk is. 

Van rijkszijde wordt erop gewezen dat een uitbouw van de Zeelandroute 
evenals de A 57 de recreatiedruk op de koppen van de eilanden zal kunnen 
vergroten. 

Ten aanzien van de Zeelandbrug wordt opgemerkt dat een verdubbeling 
niet waarschijnlijk wordt geacht, gelet op de thans optredende verkeersin-
tensiteiten en die welke in de toekomst zijn te verwachten. Ombouw tot 3 rij-
stroken is in principe technisch op de bestaande brug mogelijk. 

Ten aanzien van het weggedeelte Goes-Kats wordt door de provincie Zee-
land de mogelijkheid opengelaten dat dit wegvak binnen de periode van het 
secundaire wegenplan (1978-1988) zal kunnen worden verdubbeld. Bij de 
aanleg van het gedeelte Goes-Rijksweg 58 wordt daarmee duidelijk reke-
ning gehouden (aanleg aarden baan). 

Ten aanzien van de wederzijdse beïnvloeding tussen Dammenweg en 
Zeelandroute wordt van Zeeuwse zijde aangevoerd dat op grond van enkele 
globale berekeningen toch wel wordt verwacht dat de Zeelandroute het 
meeste noord-zuid-verkeer zal blijven verwerken, hetgeen met name voor 
het zakelijke verkeer geldt. 

Van rijkszijde is hierover nog geen definitief standpunt bepaald. 

Ad 3. Zoom weg 

In SVV wordt Zoomweg in 1e fase als enkelbaans autoweg aangegeven en 
in de 2e fase als autosnelweg. Door Zeeland wordt gepleit voor een auto-
snelweg in de 1e fase, omdat deze Zoomweg een aantal nu gebruikte lokale 
en regionale wegen zal kunnen ontlasten. Daarbij wordt ook gedacht aan 
toekomstige regionale verbindingen zoals Oesterdam en Philipsdam en be-
staande verbindingen zoals Antwerpen-Zeeland via Bergen op Zoom en lo-
kale sluiproutes. 

Over wat de invloed van de Zoomweg op de Zeelandroute zal zijn, zijn 
geen gegevens bekend. De verwachting is wel dat deze beïnvloeding niet zo 
groot zal zijn. Het aandeel van verkeer op de Zeelandroute dat mogelijker-
wijs via de Zoomweg zou kunnen gaan rijden is niet zo erg groot. Toch geeft 
de commissie duidelijk prioriteit aan de, wellicht voorlopig enkelbaans, 
Zoomweg, om de Zeelandroute van onnodig verkeer te ontlasten en ter 
accentuering van de hoefijzerstructuur. 
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Ad 4. A59-Zierikzee-Serooskerke 

Het Rijk ziet deze weg als een enkelbaans autoweg waarbij in principe de 
bestaande verbinding wordt benut. Het secundair wegenplan van Zeeland 
en de vastgestelde herziening van het streekplan Schouwen-Duiveland 
stemmen daarmee overeen. 

Conclusies 

De commissie concludeert, dat ten aanzien van de vormgeving van de 
hoofdwegen tussen A 58 en A 15, zoals in het voorgaande is geformuleerd, 
een grote mate van overeenstemming bestaat. 

Daarbij wordt vooropgesteld, dat de Zoomweg de hoefijzerstructuur van 
het centrale Deltagebied in belangrijke mate zal ondersteunen en tevens zo-
wel de Zeelandroute als de Dammenroute kan ontlasten. Mede uit dien 
hoofde wordt de aanleg van de Zoomweg, zoals in het SVV voorgesteld, al-
gemeen onderschreven en wordt daaraan een zeer hoge prioriteit toege-
kend. Daarnaast zullen onveilige knelpunten in het thans bestaande hoofd-
wegennet moeten worden weggenomen. Het tempo van de verdere uit-
bouw van de hoofdwegen zal moeten worden bepaald aan de hand van een 
aantal aspecten. Met name worden genoemd een behoorlijke verkeersveilig-
heid en verkeersafwikkeling en de wens om de recreatieve druk en de subur-
banisatie op de Zeeuwse en Zuidhollandse eilanden te beperken. De com-
missie denkt in dit kader met name aan het wegvlak Hellegatsplein-Zierikzee 
(RW 59), waar een spoedige verbetering van de bestaande weg is vereist, zo-
dat hier, voor wat betreft het aspect verkeersveiligheid, wordt voldaan aan 
het niveau, dat voor wegen van het hoofdwegennet thans gebruikelijk is. 
Voorts verdient ook de woon- en leefsituatie in en om Oude Tonge extra 
aandacht. 

Toegevoegd als bijlagen: 
1. Een kaartje met verkeersintensiteiten op een aantal kenmerkende pun-

ten van Zeelandroute en Dammenroute anno 1977. 
2. Een kaartje met de kosten per wegvak, die in het voorgaande aan de or-

de zijn geweest. 
3. Een totaal-kostenoverzicht. 

Middelburg 19 juni 1978 
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OP DEZE TEKENING ZIJN. 
VOORZOVER WEGEN NOG NIET ZIJN 
AANGELEGD, OOK TRACÉ 'S NIET 
EXACT AANGEGEVEN 

ENKELBAANS 
AUTOWEG 
INCL KANAALOVER-
BRUGGING 
KOSTEN CA 100 MIU. 

9M 
r e g n o 6 0 8 5 SCHAAL 1 100000 

Globale kostenramingen: 

A57 

- wegvak Brielle-Hellevoetsluis-enkelbaansautoweg40 miljoen 
- wegvak Hellevoetsluis-Brouwersdam, incl. zuidelijke rondweg Oud-

dorp - enkelbaansautoweg 30 miljoen 
- nog te maken op Schouwen-Duiveland - enkelbaansautoweg 15 mil-

joen 
- Haamstede-Middelburg, inclusief Kanaaloverbrugging kanaal door 

Walcheren-enkelbaansautoweg 100 miljoen 

A59 

- Hellegatsplein ombouwen tot volwaardig knooppunt 15 miljoen 
- Hellegatsplein-Grevelingendam - autosnelweg 55 miljoen 
- Grevelingendam-Zierikzee-autosnelweg 50 miljoen, exclusief sluis 

Bruinisse 
- Grevelingendam-Zierikzee-autosnelweg maximaal 50 miljoen, inclusief 

sluis Bruinisse 
- Zierikzee-Kats- enkelbaansautoweg 10 miljoen 
- Kats-Goes - autosnelweg, incl. ombouwen sluis 40 miljoen 
- Goes-A 58 - autosnelweg 20 miljoen 

- Zierikzee-Haamstede - enkelbaansautoweg 30 miljoen 

RW 19 (A 4) 

- Dinteloord-Bergen op Zoom - uitgevoerd als autosnelweg 1 rijbaan 80 
miljoen 

- Dinteloord-Bergen op Zoom - uitgevoerd als volledige autosnelweg 
110 miljoen 

Hoogvliet-Klaaswaal-autosnelweg, inclusief oeververbindingen 180 miljoen 
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STRUCTUURSCHEMA VERKEER EN VERVOER 1979 

SPOORLIJNEN DIE IN DE TOEKOMST VOOR GOEDERENVERVOER KUNNEN WORDEN GEBRUIKT 

C7 

^ ^ — ^ ^ bestaande lijnen die voor goederenvervoer kunnen worden gebruikt 
== = = = nieuwe l i jnendie voor goederenvervoer kunnen worden gebruikt 
• • • • mogelijk toekomstige lijnen 

kaart 1a 
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STRUCTUURSCHEMA VERKEER EN VERVOER 1979 

SPOORWEGENNET VOOR HET REIZIGERSVERVOER 

C = ^ C7 

bestaand 
in aanleg 
lijnen die in fase 1 in aanleg kunnen komen 
lijnen die in fase 2 in aanleg kunnen komen 

kaart 1 b 
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STRUCTUURSCHEMA VERKEER EN VERVOER 1979 

HET INTERCITYNET 

c^=a <y 

bestaande intercitylijnen 
— — — — in aanleg zijnde intercitylijnen 
• — — — • uitbreidingen intercitynet in fase 1 
c=e=ai=j[=] mogelijke uitbreidingen intercitynet in fase 2 
• • • • snelbusdiensten ter completering van het intercitynet 
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STRUCTUURSCHEMA VERKEER EN VERVOER 1979 

HOOFDWEGENNET 

e== ? 

Autoweg 

bestaand of tot autoweg te reconstrueren 
in aanleg 
autoweg in fase 1 
autoweg in fase 2 

Autoweg, uit te breiden tot autosnelweg 

autoweg bestaand ; uitbreiding in uitvoering 
autoweg bestaand ; autosnelweg in fase 1 
autoweg bestaand , autosnelweg in fase 2 
autoweg in aanleg ; autosnelweg in fase 1 
autoweg in aanleg ; autosnelweg in fase 2 
aanvang als autoweg in fase 1, autosnelweg in fase 2 

Autosnelweg 

••• bestaand 
: s a in aanleg 

—•— autosnelweg in fase 1 
. autosnelweg in fase 2 

16 Wegnummer, tevens (toekomstig ) routenummer 

Europees wegnummer 

Opmerking 

De lijnen op de kaart geven geen t racés weer 

De thans op de bewegwijzering aanwezige 
routenummering wijkt op een enkele plaats 
af van de op deze kaart aangegeven routenummering 


