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HOOFDSTUK 1 INLEIDING 

1.1. Algemeen 

Op 30 november 1988 werd het Tweede Structuurschema Verkeer en 
Vervoer deel a, het beleidsvoornemen (TK 1988-1989, 20 922, nrs 1-2) 
(hierna te noemen: het SVV il) door de Ministers van Verkeer en Water-
staat en van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer 
aangeboden aan de Voorzitters van de Eerste en de Tweede Kamer der 
Staten-Generaal. 

Op dat moment startte de procedure voor de planologische kernbe-
slissing (pkb). Deze procedure omvat inspraak, advisering door de Raad 
van advies voor de ruimtelijke ordening (RARO) en de Voorlopige Raad 
voor Verkeer en Waterstaat en bestuurlijk overleg. 

In de Wet op de Ruimtelijke Ordening zijn onder meer de termijnen 
geregeld, waarin de genoemde onderdelen van de pkb-procedure gerea-
liseerd kunnen/moeten worden. Voor de onderhavige pkb werd gekozen 
voor de maximale termijnen. Dat wil zeggen dat na drie maanden tervi-
sielegging insprekers nog een maand in de gelegenheid werden gesteld 
om hun schriftelijke reactie in te dienen. Deze totale (inspraak-)termijn 
liep derhalve van 1 december 1988 tot 1 april 1989. 

Het RARO-advies over het SVV II werd op 21 juni 1989 in de plenaire 
raadsvergadering vastgesteld. Het rapport «Hoofdlijnen uit de inspraak 
over het Tweede Structuurschema Verkeer en Vervoer» werd op deze 
vergadering voor kennisgeving aangenomen. 

Nadat door de regering een beslissing is genomen over het SVV II zal 
dit ter goedkeuring worden aangeboden aan de Tweede Kamer. Voor 
zover het is goedgekeurd, zendt de Tweede Kamer het SVV II ter 
goedkeuring door aan de Eerste Kamer. 

De periode tussen het einde van de inspraaktermijn en de eerste 
behandeling van het advies in de plenaire vergadering van de RARO (17 
mei 1989) bedroeg slechts zeven weken. De RARO heeft reeds bij 
eerdere pkb's gewezen op het feit dat deze periode zeer kort is en dat hij 
het betreurt dat daardoor de inspraakresultaten minder uitputtend bij de 
advisering kunnen worden betrokken. 

1.2. De voorlichting 

Door middel van een persconferentie werd het SVV II in de 
openbaarheid gebracht. De persmap bevatte (aanvullende) informatie, 
zoals een krant met een samenvatting en een toelichting op het SVV II 
en een computergestuurde presentatie van de nota. 

Vooral bij de start van de inspraak was er sprake van veel publiciteit 
rond het SVV II. Daarnaast werd via een advertentiecampagne de Neder-
landse bevolking van de inspraakmogelijkheden op de hoogte gesteld. Bij 
de postkantoren was de gratis brochure over het SVV II te verkrijgen. 

De inspraakcampagne richtte zich voornamelijk op overheden en 
belangengroeperingen (de zogenaamde intermediaire kaders). Op uitge-
breide schaal werd het beleidsvoornemen aan deze doelgroepen toege-
zonden met het verzoek om te reageren. 

Tijdens de inspraakprocedure konden (potentiële) insprekers zich 
wenden tot het servicepunt bij het Ministerie van Verkeer en Waterstaat, 
waar men telefonisch informatie kon krijgen over (de procedure rond) het 
SVV II. Dit servicepunt werd veelvuldig geraadpleegd. 
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1.3. De inspraak 

Iedereen had de mogelijkheid om schriftelijk op het beleidsvoornemen 
te reageren 

In overleg met de Voorlopige Raad voor Verkeer en Waterstaat werd 
door het Centraal Punt Inspraak, een onderdeel van het secretariaat van 
de RARO, een opzet gemaakt voor de inhoudelijke verwerking van de 
inspraakreacties. De verwerking gebeurde door het Centraal Punt 
Inspraak. 

Ook hier geldt dat een en ander onder tijdsdruk moest worden gereali-
seerd. Afschriften van de binnengekomen reacties werden gezonden aan 
de beleidsambtenaren van de Ministeries van Verkeer en Waterstaat en 
van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en werden -
voor zover de tijd dat toeliet - bij de voorbereiding van de adviezen van 
de RARO en van de Voorlopige Raad voor Verkeer en Waterstaat 
betrokken. 

Aan het einde van de inspraaktermijn werden de integrale reacties 
gebundeld en onder andere aan de Eerste en de Tweede Kamer aange-
boden. 

Voor de verwerking van de inspraakreacties in de vorm van tekstana-
lyses, werd een beroep gedaan op twee analisten, die geen deel 
uitmaken van de vaste formatie van het RARO-secretariaat. 

Overzicht van de inspraakreacties uitgesplitst naar aard van de afzender en herkomst 
van de reactie (provincie) 

Gr Dr Ov Gl Ut NH ZH Ze NB Bu Tot 

Politieke 
Partijen 
Individuele 
reactie 
Diversen 
Gemeentelijke 
overheid 
Overige 
overheden 
Landbouw 
organisatie 
Natuur/milieu 
organisatie 
Bedrijfsleven 
Belangen 
groeperingen 
Diversen 

3 3 3 5 1 

2 9 
2 

76 
2 

27 
1 

25 164 59 
1 

102 
7 

3 30 7 6 
1 

6 6 9 12 17 9 14 40 9 18 8 4 

2 3 2 

1 

2 

1 

2 3 

1 

4 

1 

10 

2 

1 6 4 1 

1 1 4 6 3 3 15 11 1 2 
5 1 3 4 8 4 13 18 2 4 4 2 

11 
1 

27 
4 

45 
5 

15 

512 

15 

152 

40 

6 

47 
68 

120 
18 

Totaal 19 27 106 60 68 196 141 245 17 68 28 14 993 

Het SVV II heeft de meeste inspraakreacties opgeleverd bij de tot nog 
toe in de inspraak gebrachte pkb's. Het aantal van 993 reacties werd nog 
niet eerder bereikt. 

Hoewel de voorlichtingscampagne vooral was gericht op intermediaire 
kaders, heeft uiteindelijk ook een groot aantal individuele insprekers een 
reactie aan het Centraal Punt Inspraak opgestuurd. 

Dat is niet alleen tot uitdrukking gekomen in het aantal verschillende 
brieven, maar ook in het aantal georganiseerde acties. De volgende 

acties worden genoemd. 
Er werden bijna 10 000 eensluidende reacties (ondertekende voorge-

drukte formulieren) ontvangen die zich uitspreken tegen de voorgenomen 
aanleg van een nieuwe spoorlijn Zwolle-Hoogeveen. 

Ook werden meer dan 8000 handtekeningen aangeboden als protest 
tegen de voorgenomen aanleg van de autosnelweg A6, in het verlengde 
van de A9 langs het Naardermeer. 
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De voorgenomen aanleg van rijksweg 11 (Voorschoten), de aanleg van 
de rijksweg A24 (Noordrand Rotterdam) en de elektrificatie en 
uitbreiding tot twee sporen van de spoorlijn Enschede-Zutphen hebben 
eveneens veel eensluidende reacties opgeleverd. 

De meeste acties bestaan uit ingezonden eensluidende reacties, of 
ingezamelde handtekeningen. Bij sommige acties worden alle 
adhesie-betuigingen echter voorzien van een persoonlijke 
opmerking/kanttekening van de adressant. Deze reacties worden dan als 
aparte individuele reacties geregistreerd. Dat was bijvoorbeeld het geval 
bij de reacties van zeer veel inwoners uit Maarn/Maarsbergen die 
protesteren tegen de voorgenomen verbreding van de A12 en de 
uitbreiding van het spoorwegennet aldaar. 

Het totaal aantal deelnemers aan de inspraakprocedure is niet te 
geven. Sommige individuele reacties kunnen door meer personen zijn 
opgesteld, terwijl dat niet altijd blijkt uit de ondertekening. Daarnaast is 
niet na te gaan hoeveel deelnemers zich met het opstellen van reacties 
van organisaties hebben beziggehouden. 

1.4. Het hoofdlijnenrapport 

In het voorliggende rapport is getracht een beeld te geven van de 
reacties die binnen de inspraaktermijn zijn ontvangen. Slechts een 
beperkt aantal reacties dat na de sluitingsdatum van de inspraakperiode 
werd ontvangen kon nog bij dit hoofdlijnenrapport worden betrokken. 
Reacties, die dermate laat zijn ontvangen dat zij geen rol meer konden 
spelen bij dit rapport, zijn aan de betreffende beleidsambtenaren van de 
Ministeries van Verkeer en Waterstaat en van Volkshuisvesting, Ruimte-
lijke Ordening en Milieubeheer doorgezonden. Op deze wijze kunnen ze 
alsnog bij het opstellen van de regeringsbeslissing worden betrokken. 

Zoals de naam van dit rapport aangeeft gaat het hier om de hoofd-
lijnen uit de inspraak over de hoofdlijnen van het SVV II. 

Een groot aantal inspraakreacties heeft niet of niet alleen betrekking 
op de hoofdlijnen van het voorgenomen beleid maar (ook) op concrete 
infrastructuurprojecten. Daarnaast werd, met name in het kader van 
project 89, een aantal ideeën ingestuurd voor mogelijkheden om te 
komen tot een afremming van het autoverkeer. 

Samenvattingen van deze reacties, zowel betreffende de infrastruc-
tuurprojecten als de ideeën naar aanleiding van project 89, zijn als 
bijlagen aan het hoofdlijnenrapport toegevoegd. 

Het hoofdlijnenrapport is vooral voor hen bedoeld, die niet in staat zijn 
om de vaak uitvoerige reacties te raadplegen. Indien men dit laatste 
echter wel wenst, kan men terecht bij het Centraal Punt Inspraak, waar 
de gebundelde reacties ter inzage liggen. 

Bij de opzet van het hoofdlijnenrapport is zoveel mogelijk de opzet van 
de nota gevolgd (en dus niet van de pkb), waarbij opmerkingen over de 
afzonderlijke sporen (deel II van de nota) en over de projecten (deel III 
van de nota) zijn meegenomen bij de concrete beleidsrichtingen 
(hoofdstuk 4). 

1.5. Het karakter en de opzet van het structuurschema 

Veel insprekers hebben waardering voor de opzet en de duidelijkheid 
van het structuurschema. 

Een grote verdienste van het SVV II is dat het in korte tijd al heeft 
geleid tot een mentaliteitsverandering in het denken over verkeer en 
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vervoer. De opzet van het SVV II is zodanig dat het ook in de toekomst 
de discussies over het verkeers- en vervoerbeleid zal kunnen stimuleren. 

Men spreekt met name waardering uit voor: 
- het feit dat in het SVV II geïntegreerd wordt gedacht over vervoer, 

mobiliteit, ruimtelijke ordening en milieu. 
- de uitvoeringsgerichtheid van het SVV II in de vorm van concrete 

projecten en financiële middelen, hoewel op een aantal punten bijstelling 
daarvan nodig zal zijn om de doelstellingen te halen en sommige doelen 
ook ambitieuzer zullen moeten worden gesteld. 

- het feit dat in het SVV II wordt onderkend dat mobiliteitsproblemen 
niet alleen kunnen worden opgelost met de aanleg van meer wegen. 

Het VNO onderschrijft nadrukkelijk de strategische keuzen van het 
structuurschema. 

De Stichting Natuur en Milieu vindt het positief dat het SVV II uitvoerig 
aandacht besteedt aan de leefbaarheid als een van de kernbegrippen 
voor het beleid. Dit tegen de achtergrond van het feit dat de sector 
verkeer een van de belangrijkste veroorzakers is van milieuproblemen. 

Het Landbouwschap vindt dat het SVV II goede aanzetten geeft tot 
een verkeersbeleid waarin een goede verkeersafwikkeling en een beteu-
geling van de nadelige effecten van verkeer (zoals de versnippering van 
het landelijk gebied en verzuring) naast elkaar kunnen samengaan. 

Een aantal insprekers plaatst ook negatieve kanttekeningen bij het 
karakter en de opzet van het beleidsvoornemen. 

- Enkele vinden het beleidsvoornemen zeer globaal en vrijblijvend van 
karakter en voor verschillende interpretaties vatbaar. Het is niet op alle 
punten goed te beoordelen welke consequenties het voorgestelde beleid 
heeft voor de verschillende belanghebbenden. 

- Het Instituut voor Ruimtelijke Organisatie van TNO vindt dat het SVV 
II over het algemeen probleem- en symptoom-gericht is in plaats van 
strategie-gericht, waardoor bij de gegeven oplossingen de nadruk sterker 
ligt op de infrastructuur dan op de organisatie. 

- Een andere inspreker vindt dat het SVV II de auto en de problemen 
er omheen zó centraal stelt, dat daardoor vernieuwende ideeën of 
futuristische vervoerconcepten buiten beschouwing blijven. 

- In tegenstelling tot het vorige SVV wordt geen onderscheid gemaakt 
naar eerste-fase en tweede-fase projecten. Dit betekent dat Rijkswater-
staat binnen het eenmaal vastgestelde SVV II kan schuiven met de priori-
teiten van projecten. Enkele insprekers wijzen erop dat het vastleggen 
van prioriteiten bij de projecten juist van groot belang is, omdat het 
gevaar bestaat dat de veelheid van projecten een adequate en snelle 
aanpak bemoeilijkt. 

- Een inspreker vraagt zich af waarom de privaat gefinancierde 
autotunnels en de hoge-snelheidsspoorlijn buiten deze pkb-procedure 
vallen. Deze projecten hebben grote invloed op de bereikbaarheid en 
vormen een onderdeel van de hoofdinfrastructuurnetten. 

Met betrekking tot de opzet worden verder nog de volgende punten 
genoemd. 

- Opgemerkt wordt dat de onderverdeling van de nota in luiken, 
sporen en projecten enerzijds de toegankelijkheid van het materiaal 
bevordert, maar anderzijds de oorzaak is van vele herhalingen in de tekst. 

- De gehanteerde streefbeelden behoeven verduidelijking; volgens de 
ANWB moeten ze meer taakstellend van karakter zijn. 

- Het is gewenst dat in het SVV II criteria worden aangegeven om de 
haalbaarheid van de streefbeelden in de luiken 1, 2 en 4 te toetsen zoals 
dat ook bij luik 3 is gebeurd; dat zou de politieke discussie hierover ten 
goede komen. 
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- Met name van de kant van de verkeers- en vervoerorganisaties wordt 
erop gewezen dat luik 4 ten onrechte niet in de pkb-tekst staat. Dat is 
wel gewenst, omdat het in dit luik gaat om belangrijke maatregelen voor 
de financiering, de organisatie en de sturing van het verkeers- en 
vervoerbeleid. 

- De presentatie, met name van het kaartmateriaal, vindt men niet 
altijd even duidelijk en volledig. De 40 centra die zijn aangesloten op het 
hoofdwegennet zouden op een kaart moeten worden aangeduid. 

Een aantal reacties heeft betrekking op de relatie van het SVV II 
met het overige beleid. 

Enkele insprekers zijn van mening dat de doelstellingen van het SVV II 
niet geheel sporen met die van andere beleidsstukken. Dat kan leiden tot 
spanningen tussen en zelfs binnen beleidsvelden. 

Over de relatie van het SVV II met de Vierde nota over de Ruimte-
lijke ordening wordt verschillend gedacht. Met name de provincie 
Limburg noemt het SVV II een nadere uitwerking van de Vierde nota. 
Andere (individuele) insprekers vinden juist dat een onderlinge 
samenhang tussen beide beleidsstukken ontbreekt. 

De Initiatiefgroep Wijs op weg stelt dat veel beslissingen met 
betrekking tot het verkeers- en vervoerbeleid tot 2010 al zijn genomen in 
het kader van het Bereikbaarheidsplan Randstad; dit frustreert de 
discussies over het SVV II. 

Een inspreker spreekt waardering uit voor het samenvoegen van de 
structuurschema's Verkeer en Vervoer en Zeehavens, maar betreurt het 
dat dit structuurschema zo lang op zich laat wachten. 

Het Gemeentelijk Havenbedrijf van Amsterdam is van mening dat 
wanneer de herziening van het structuurschema Zeehavens meer tijd zal 
vergen dan was voorzien, in het SVV II een aantal noodzakelijke 
projecten moet worden opgenomen met betrekking tot de voorwaartse 
ontsluiting van zeehavengebieden. 

Enkele insprekers vinden dat overwogen dient te worden of in de 
toekomst ook het structuurschema Burgerluchtvaartterreinen bij het 
SVV II kan worden betrokken om te komen tot een allesomvattend 
verkeers- en vervoerplan. 

Enkele insprekers zijn van mening dat de in het SVV II aangegeven 
infrastructuur-projecten te summier zijn uitgewerkt om een goed inzicht 
te krijgen in de consequenties ervan. Hierdoor is het moeilijk daarop nu 
een gefundeerde reactie te geven, terwijl daarvoor na het vaststellen van 
het structuurschema geen mogelijkheden meer zijn. Dat zelfde geldt ook 
voor een aantal beleidsrichtingen uit het SVV II dat nog niet voldoende is 
uitgewerkt. 

Ook het ontbreken van cijfermatig onderbouwde analyses van de 
doelstellingen maakt het voor insprekers moeilijk gefundeerde kritiek te 
leveren op het beleidsvoornemen. 

Een aantal inspraakreacties heeft betrekking op de mogelijkheden voor 
inspraak bij het SVV II. 

De discussie rond het SVV II wordt gefrustreerd doordat veel beslis-
singen met betrekking tot het verkeers- en vervoerbeleid tot 2010 al zijn 
genomen op basis van het Bereikbaarheidsplan Randstad. 

Een inspreker zegt dat de inspraak wordt bemoeilijkt omdat niet 
duidelijk is hoe andere infrastructuurplannen (Bereikbaarheidsplan 
Randstad en Notitie Verkeer en Milieu) zich verhouden tot het SVV II. 

Enkele insprekers (waaronder de VNG) vinden dat een gescheiden 
behandeling van het SVV II en het Milieubeleidsplan grote nadelen heeft; 
sommige concluderen dat de procedure rond het SVV II zou moeten 
worden gestopt tot de procedure van het Milieubeleidsplan is afgerond. 
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Er zijn enkele negatieve reacties op de voorlichtingscampagne rond het 
SVV II; deze was minder uitvoerig dan bij de Vierde nota over de ruimte-
lijke ordening en bovendien was er onduidelijkheid over het einde van de 
inspraaktermijn. 

Een inspreker merkt op dat het jaarlijks te verschijnen Meerjarenpro-
gramma Infrastructuur en Transport bij de boekhandel te koop zou 
moeten liggen of besteld moet kunnen worden (tegen een geringe prijs), 
zodat het beleid door de burgers op een eenvoudige manier gecontro-
leerd kan worden. 

HOOFDSTUK 2 PROBLEEMANALYSE 

Door een aantal insprekers wordt waardering uitgesproken voor de 
probleemanalyse in het SVV II. 

De ANWB onderschrijft de noodzaak tot een herformulering van het 
lange-termijnbeleid. In het bijzonder het toegenomen belang van milieu-
aspecten noopt tot een beheerste ontwikkeling van de mobiliteit. 

De gemeente Amsterdam vindt dat de probleemanalyse goed is 
weergegeven. 

De NS vindt dat het ontwikkelen van een samenhangend verkeers- en 
vervoerbeleid door de overheid slechts mogelijk is wanneer daarvoor in 
de samenleving een draagvlak bestaat. Het is daarom zinvol dat bij de 
voorbereiding van deel a van het SVV II vooraf is gepeild welke inzichten 
er bij de verschillende participanten bestaan. 

Er zijn ook veel kritische reacties op de probleemanalyse . 
De Nederlandse Vereniging van Wegenbouwers, het KNOV, de 

Stichting Weg, de Raad voor het Midden- en Kleinbedrijf en anderen 
wijzen erop dat een onderbouwde analyse van de in de nota gepresen-
teerde cijfers ontbreekt. Daardoor is geen volledig beeld mogelijk van de 
problematiek die in het SVV II aan de orde is. 

De BOVAG/RAI plaatst vraagtekens bij de raming van 7 tot 8 miljoen 
auto's in 2010; deze is volgens deze organisatie te hoog. Voor het jaar 
2000 rekent BOVAG op 6 miljoen auto's en verwacht dan een zekere 
verzadiging. 

De Werkgroep Milieubeheer Leiden vindt dat het maken van verkeers-
prognoses over een periode van 25 jaar volstrekt onverantwoord is. 

De Voorlopige Raad voor de Openluchtrecreatie vindt dat de analyse 
van de problematiek in het recreatieve en toeristische verkeer onvol-
doende aandacht heeft gekregen. De volgende knelpunten worden in dat 
verband gesignaleerd: 

- versnippering en aantasting van recreatiegebieden en doorsnijding 
van fijnmazige recreatie(vaar)routes door aanleg en verbreding van 
autosnelwegen en spoorlijnen. 

- slechte bereikbaarheid van veel recreatiegebieden per openbaar 
vervoer. 

- groeiende verkeers- en parkeerdruk bij voorzieningen. 
- vermindering van de bereikbaarheid van dagrecreatiegebieden door 

barrièrewerking van grootschalige infrastructuur. 
- toenemende geluidhinder door weg- en vliegverkeer. 
- verdringing van recreatieve functies door andere ruimtevragende 

belangen. 

Er is een aantal andere aspecten dat volgens insprekers ten 
onrechte geen of te weinig aandacht heeft gekregen in de 
probleemanalyse . 

- De mening van gebruikers van het openbaar vervoer als deskun-
digen. 
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Zij kunnen met name goede informatie verschaffen omtrent de bereik-
baarheid binnen de regio's en de kwaliteit van het openbaar vervoer. 

- Het consulteren van milieu-organisaties bij de voorbereiding van het 
beleidsvoornemen. 

- De mogelijkheden van de fiets. Er moet volgens insprekers meer 
rekening worden gehouden met de mogelijkheden van de fiets, omdat 
40% van de verplaatsingen niet verder gaat dan 5 km en 56% korter is 
dan 7,5 km. Op deze afstanden kan de fiets veel autobewegingen 
voorkomen. 

- De rol die veerdiensten kunnen vervullen in het personenverkeer, 
onder andere om het fietsverkeer te stimuleren. 

- De veranderende marktomstandigheden. In het SVV II ontbreekt een 
strategische verkenning van de goederenmarkt; gemaakte prognoses zijn 
gebaseerd op statistische gegevens en extrapolatie. 

- De demografische ontwikkelingen in relatie tot het autobezit en het 
autogebruik. 

- De problematiek buiten de Randstad. Het SVV II is te veel 
geschreven vanuit de problematiek in de Randstad die niet te vergelijken 
is met de situatie in het landelijke gebied en de kleine kernen. 

- De betekenis van het luchttransport in het algemeen en van de 
regionale luchthavens in het bijzonder. 

- Het feit dat de laatste jaren te weinig geld is uitgetrokken voor de 
infrastructuur, hetgeen mede de oorzaak is van de huidige bereikbaar-
heidsproblemen (EVO, BOVAG). 

- Het feit dat wanneer het eerste SVV was uitgevoerd er nu minder 
problemen zouden zijn. 

- De oorzaken van de groei van de mobiliteit, de consequenties van de 
te nemen maatregelen en de effecten van niet-verplaatsingen (BOVAG). 

- Het feit dat de helft van de Nederlandse bevolking niet regelmatig 
gebruik maakt van de auto, doordat men niet beschikt over een rijbewijs, 
gehandicapt is of door een andere oorzaak geen gebruik kan maken van 
de auto. 

HOOFDSTUK 3 STRATEGIE 

3 .1 . De a fweg ing tussen conf l ic terende belangen 

Met name van de kant van de ondernemers wordt waardering uitge-
sproken voor het feit dat het economisch belang en de positie van 
Nederland als transportland en distributieland zo'n belangrijk issue is 
voor het SVV II. 

De VNG en de ANWB spreken er waardering over uit dat de prioriteit 
bij de uitgangspunten niet is gelegd bij één van de elementen bereik-
baarheid, leefbaarheid en individuele vrijheid. 

De Initiatiefgroep Wijs op weg en enkele anderen vinden echter 
leefbaarheid en betere bereikbaarheid onder de huidige omstandigheden 
van een hogere orde dan de individuele vrijheid tot automobiliteit. Het 
niet noodzakelijke autoverkeer zal daarom nog sterker moeten worden 
beperkt dan thans in het SVV II is aangegeven. 

Volgens veel individuele insprekers, milieu- en andere organisaties en 
lagere overheden ligt het accent bij het voorgestelde beleid nog te sterk 
op de individuele vrijheid en de bereikbaarheid en te weinig op de 
leefbaarheid. Volgens de Stichting Natuur en Milieu komt dit doordat het 
begrip vrijheid te eenzijdig wordt uitgelegd als vrijheid tot verplaatsen of 
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verladen. Er wordt dan voorbij gegaan aan vrijheid in de zin van vrij zijn 
van luchtvervuiling, vrij zijn van aantasting van de natuur, etc. 

Veel insprekers vinden dat de leefbaarheid in geen geval mag worden 
opgeofferd aan de bereikbaarheid. 

Andere insprekers met name van de kant van verkeers- en vervoeror-
ganisaties vinden het daarentegen van wezenlijk belang dat het beleid 
gebaseerd blijft op een vrije keuze van de reiziger c.q. de verlader. 

Het VNO wijst erop dat leefbaarheid mede wordt bepaald door bereik-
baarheid. Zonder vervoer kan er geen sprake zijn van economische groei 
en zonder groei is er geen geld voor milieubeleid. 

Het Gemeentelijk Havenbedrijf van Amsterdam stelt dat een goede 
leefbaarheid en een schoon milieu ook van belang zijn voor de presen-
tatie van Nederland als een goede, schone en veilige vestigingsplaats 
voor bedrijven. 

Organisaties uit de wereld van het openbaar vervoer zijn verheugd over 
de aandacht die het SVV II besteedt aan het openbaar vervoer, al hebben 
zij wel enkele kritische kanttekeningen . 

Zo is ESO bezorgd over de flexibiliteit van het beleid. Wanneer 
demografische, economische of sociaal-geografische ontwikkelingen 
anders gaan verlopen dan thans is voorzien in het SVV II kan een ander 
beleid noodzakelijk zijn. Maatregelen in het kader van bereikbaarheid en 
leefbaarheid mogen daarom niet uitsluitend onomkeerbare processen in 
gang zetten en er moet voldoende ruimte blijven voor flexibele vervoer-
systemen. 

Een aantal insprekers (waaronder de NOB Wegtransport, de Lucht-
haven Schiphol en het KNOV) geeft te kennen dat zij weinig heil 
verwachten van een prijsmechanisme in zijn huidige voorgestelde vorm, 
ter regulering van de automobiliteit. 

De mobiliteit kan volgens enkele insprekers beter geleid worden door 
middel van een stringent parkeerbeleid, in combinatie met een krachtige 
stimulering van het openbaar vervoer. 

De NS vindt dat de haalbaarheid van het voorgestelde beleid te sterk 
afhankelijk is gesteld van enkele nieuwe of nog te ontwikkelen 
technieken, zoals verkeersgeleiding, rekening-rijden en schonere auto's. 
Het is aan te bevelen alternatieve instrumenten te ontwikkelen voor het 
geval verwachte ontwikkelingen dreigen mis te lopen. 

Het VNO vindt ook dat de realisering van de doelstellingen uit het 
structuurschema een heel wankele basis heeft. Het prijsmechanisme in 
de vorm van rekening-rijden roept nog te veel vragen op om daar het 
welslagen van het hele verkeers- en vervoerbeleid van te laten afhangen, 
vooral omdat het de belangrijkste structurele financieringsbron is. 
Daarnaast wordt volgens het VNO te veel gesteund op publiek-private 
samenwerkingsverbanden (pps) als bron van financiële middelen. De rol 
van de lagere overheden is inhoudelijk en financieel onderschat en er is 
te weinig overheidsgeld uitgetrokken; de meerjarenprogramma's vragen 
meer geld dan het structuurschema aangeeft, doordat de achterstanden 
daarin niet zijn verdisconteerd. Er is geen verband gelegd tussen de 
verwachte vraag naar vervoer en de daarvoor uitgetrokken bedragen. 

SAMOVE wijst erop dat om de doelstellingen ten aanzien van bereik-
baarheid en geleiding van de mobiliteit te halen, ongeveer een verdub-
beling van de capaciteit van het openbaar vervoer nodig is in de stede-
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lijke gebieden en in de spitsperioden. Voor het halen van de leefbaar-
heidsdoelstelling is zelfs een toename van die capaciteit nodig van 80% 
in het hele land en niet alleen voor de spitsuren. 

Andere kritische reacties zijn de volgende. 
- Er ontbreekt een internationale afstemming en toetsing van beleids-

uitgangspunten. Met name met het oog op 1992 is het van belang 
dat er op Europees niveau afstemming bestaat met betrekking tot 
vervoernetwerken, goederendistributiecentra en mogelijkheden voor 
onderlinge uitwisseling van de verschillende vervoersoorten. Volgens de 
Stichting Weg is niet aangegeven hoe het Nederlandse infrastructuurnet 
is geïntegreerd in het Europese. 

- Er moet een EG-beleid opgesteld worden met betrekking tot de 
relatie tussen de verkeers- en de milieuproblematiek. Maatregelen alleen 
op nationaal niveau zijn niet voldoende. Een EG-standpunt is bijvoorbeeld 
noodzakelijk om maatregelen op het gebied van milieuvriendelijker 
goederenvervoer effectief te laten zijn. Dit om een slechte concurrentie-
positie te vermijden. 

- De beleidsuitgangspunten zijn te globaal en ook is niet op alle 
punten te controleren welke consequenties het beleid heeft voor 
verschillende belanghebbenden. 

- Er wordt te weinig aandacht besteed aan de ontwikkeling van en de 
relatie met perifere gebieden in Nederland; de nadruk wordt te veel 
gelegd op internationale relaties. In een EG zonder grenzen zal de econo-
mische machtsstrijd vooral gaan tussen regio's; de macht zal zich niet 
alleen concentreren in de Randstad. De infrastructuur in de regio's moet 
daartoe voldoende op peil worden gebracht en gehouden en de verbin-
dingen tussen regio's (ook over de grenzen) moeten goed zijn. 

- Er ontbreekt een echt geïntegreerde aanpak van verkeers- en 
vervoerproblemen. Daarvoor moet namelijk de kwaliteit van de verschil-
lende netwerken met elkaar worden bekeken en afgewogen. 

- Er is niet aangegeven wat de effecten van de verschillende maatre-
gelen zijn, zowel voor de bereikbaarheid als voor de leefbaarheid. 

- De vier luiken in het SVV II zijn niet consistent en deels ook 
onderling strijdig. 

- Veel oplossingen in het SVV II zijn te grootschalig. De maatregelen 
zijn vooral gericht op de lange termijn. Insprekers bepleiten een grote 
voortvarendheid bij de voorbereiding en uitvoering van plannen. 

- Het SVV II is te veel geschreven vanuit de problematiek in de 
Randstad, die niet te vergelijken is met de situatie in de kleine kernen en 
in het landelijk gebied. Een regionale aanpak van het beleid verdient de 
voorkeur; dat zou ook in het MIT tot uitdrukking moeten komen. 

- Er is in het voorgestelde beleid geen rekening gehouden met de 
gehandicapten en ouderen die een steeds groter deel gaan uitmaken van 
onze samenleving en die vaak aangewezen zijn op de auto. 

Voorgesteld wordt dat deze groepen vrijgesteld worden van alle beper-
kende maatregelen voor het autogebruik, zeker zolang het openbaar 
vervoer nog onvoldoende aan de mogelijkheden van deze groepen is 
aangepast.In het SVV II zou een sociale paragraaf moeten worden 
opgenomen, waarin wordt ingegaan op de consequenties van het beleid 
voor onder andere ouderen, scholieren en minima. 

Een aantal insprekers plaatst vraagtekens bij de onderlinge 
afstemming van het verkeers- en vervoerbeleid enerzijds en het 
milieubeleid anderzijds. Insprekers vinden dat een groot aantal 
aspecten uit het SVV II strijdig is met het milieubeleid. Het is ook niet 
duidelijk of bij de afweging tussen beide de nadruk wordt gelegd op het 
(korte-termijn) economische belang of op het (langere-termijn) milieu 
belang. 
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De Stichting Natuur en Milieu vindt dat het op de lange termijn bezien 
ook voor de economische positie van Nederland van groot belang is, dat 
bij het verkeers- en vervoerbeleid met de randvoorwaarden die daaraan 
vanuit het milieu worden gesteld, wordt rekening gehouden. 

Een groot aantal insprekers (zowel individuele insprekers, politieke 
partijen, landbouworganisaties als natuur- en milieuorganisaties) wijst op 
onderlinge tegenstrijdigheid van doelstellingen in het SVV II zelf. 
Meer wegen zullen het autogebruik gaan bevorderen. De in het SVV II 
voorgestelde extra zorg voor aanleg en onderhoud van wegen is daarom 
niet te rijmen met de eveneens door het SVV II beoogde doelstelling om 
de leefbaarheid te verbeteren. 

Er is sprake van tweeslachtigheid in het beleid als de regering 
enerzijds fors wil investeren in de wegen-infrastructuur en anderzijds de 
automobilist via een pakket van maatregelen er toe wil bewegen over te 
stappen op het openbaar vervoer. Naarmate er meer wordt geïnvesteerd 
in de verbetering van de kwaliteit van de wegen zal ook de kwaliteit van 
het openbaar vervoer moeten worden aangepast, omdat het anders 
steeds moeilijker wordt om meer automobilisten in het openbaar vervoer 
te krijgen. Het openbaar vervoer zal dan zelfs klanten gaan verliezen. 

Een aantal insprekers meent dat de doelstellingen voor de 
leefbaarheid, het milieu en het energieverbruik de randvoorwaarden 
moeten vormen, waarbinnen het verkeers- en vervoerbeleid kan worden 
ontwikkeld. Geredeneerd vanuit deze randvoorwaarden zal het aantal 
autokilometers tot 2010 sterk moeten worden teruggebracht, zowel in 
het landelijk als in het stedelijk gebied. De Stichting Natuur en Milieu 
wijst er nadrukkelijk op dat, voor de noodzakelijke vermindering van de 
luchtvervuiling en de beperking van het energiegebruik en de geluid-
hinder, behalve het nemen van technische maatregelen een substantiële 
vermindering van het aantal autokilometers nodig is. De sterke groei van 
het autoverkeer waarvan het SVV II uitgaat (55% in het personen-verkeer 
en 80% in het vrachtverkeer) wordt daarom absoluut afgewezen. 

Er zullen in de toekomst om die reden geen nieuwe wegen meer 
moeten worden aangelegd; alleen knelpunten mogen eventueel nog 
worden aangepakt, echter niet nadat eerst alle openbaar-vervoer-alterna-
tieven zijn onderzocht, met name de mogelijkheid van de sneltram. 

Het geld dat nu voor wegen bestemd is moet voor een groot deel 
besteed gaan worden aan het openbaar vervoer en aan fietsvoorzie-
ningen. Milieuvriendelijke vormen van verkeer en vervoer zullen, volgens 
veel insprekers, (nog) meer moeten worden gestimuleerd. 

De NS wijst erop, dat in het SVV II zelf al wordt geconstateerd dat de 
doelstellingen ten aanzien van het milieu niet gehaald zullen worden. In 
het kader van 'meten is weten' zou het beleid daarom nu al bijgesteld 
moeten worden. 

Een aantal insprekers (waaronder de ANWB, de Stichting Weg, de 
Initiatiefgroep Wijs op weg, de Stichting Nederland Distributieland, het 
KNOV en het VNO) draagt suggesties aan die zouden kunnen 
bijdragen aan de realisering van het voorgestelde beleid . 

Het VNO zegt dat op korte termijn de huidige knelpunten moeten 
worden aangepakt en tegelijkertijd het langetermijnbeleid moet worden 
voorbereid. Dat betekent dat in de periode tot 1995 meer financiële 
middelen beschikbaar moeten worden gesteld, gerede plannen moeten 
worden uitgevoerd, het gebruik van de bestaande infrastructuur moet 
worden geïntensiveerd, plannen moeten worden voorbereid en proce-
dures opgestart en dat zal moeten worden gewerkt aan een ombuiging 
van de mentaliteit om over te stappen van het gebruik van de auto naar 
ander vervoer, met name in de spitsuren. 
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Op langere termijn moeten vooral structurele maatregelen worden 
genomen op het gebied van de ruimtelijke ordening en zal het openbaar 
vervoer moeten worden uitgebreid. 

De Vereniging Milieudefensie vindt dat het zogenaamde trendbreuk-
scenario van de Vereniging en de Initiatiefgroep Wijs op weg als 
uitgangspunt voor het beleid zou moeten dienen. In dit scenario wordt 
het autoverkeer beperkt, het openbaar vervoer sterk uitgebreid en 
verbeterd en het gebruik van de fiets bevorderd. Hierdoor worden de 
milieudoelstellingen zoals ze zijn weergegeven in «Zorgen voor morgen» 
gehaald. Uitvoering van het scenario levert een maximum capaciteit van 
het personenvervoersysteem op die vrijwel gelijk is aan de resultaten die 
met het SVV II worden nagestreefd; alleen is dit alternatief 13 miljard 
gulden goedkoper. 

Enkele insprekers (onder andere de NS) vinden dat niet alleen het 
autogebruik maar ook het autobezit moet worden teruggedrongen. De 
NS wijst er op dat de groei van het autobezit geen autonome ontwik-
keling is; de overheid kan daarop, als zij dat wenst, invloed uitoefenen. 

Twee reacties gaan in op demografische ontwikkelingen in 
relatie tot verkeer en vervoer. 

Een inspreker stelt dat een bevolkingsafname een groot aantal 
problemen in onze maatschappij, waaronder problemen op het gebied 
van verkeer en vervoer en milieuproblemen zou kunnen verkleinen. De 
Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten wijst erop dat in de 
Vierde nota over de ruimtelijke ordening wordt uitgegaan van een 
terugloop van de omvang van de bevolking na 2015. Dat geeft aanleiding 
tot terughoudendheid met de uitbreiding van het huidige wegennet. 

Over de rol van de overheid worden nog de volgende opmerkingen 
gemaakt. 

De regering daagt het bedrijfsleven en het particuliere initiatief uit met 
baanbrekende initiatieven te komen; een inspreker stelt dat dat niet mag 
gaan ten koste van eigen inspanningen en bijdragen van het rijk. Ander-
zijds moet de overheid vooral met betrekking tot het openbaar vervoer 
(waarbij de overheid meestal zelf grote verantwoordelijkheden heeft) wel 
voldoende ruimte creëren voor publiek-private samenwerkingsverbanden. 

Er is samenwerking en afstemming van beleid nodig tussen de 
verschillende departementen. Het beleid op andere gebieden en bij 
andere departementen is niet altijd gericht op beperking van vervoerbe-
wegingen, doordat de gevolgen voor het verkeer en vervoer zelden 
worden betrokken bij de vaststelling van dat beleid. 

Met betrekking tot de beperking van de automobiliteit zouden het 
Ministerie van Verkeer en Waterstaat en andere overheidsdiensten een 
voortrekkersrol moeten vervullen. Te denken valt aan het verstrekken van 
openbaarvervoer-abonnementen aan ambtenaren, het maken van dienst-
reizen uitsluitend per openbaar vervoer, enz. Dit moet niet alleen gelden 
voor de lagere ambtenaren maar ook voor de ministers. Een en ander 
komt de geloofwaardigheid van het beleid ten goede. 

3.2. De strategie voor het personenverkeer 

Een aantal insprekers heeft gereageerd op het beleid ten aanzien van 
het zakelijke verkeer . 

Vooral werkgevers- en vervoerorganisaties en Kamers van Koophandel 
onderschrijven het voornemen van de regering om prioriteit te geven aan 
het zakelijke verkeer (en het goederenvervoer). De NCW regio west stelt 
voor ook de beroepsbevolking die niet binnen redelijke afstand van een 
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openbaar-vervoerlijn woont daartoe te rekenen en enkele Kamers van 
Koophandel vinden dat dezelfde prioriteiten moeten worden gegeven aan 
het winkelverkeer. 

Sommige insprekers vinden dat in het SVV II niet duidelijk is aange-
geven wat onder zakelijk en vermijdbaar autogebruik wordt verstaan en 
wat het principiële onderscheid is tussen beide verkeerssoorten. 

Enkelen vinden dat behalve het «gewone» autoverkeer ook het zakelijk 
autoverkeer teruggedrongen moet worden. Met name de Stichting 
Natuur en Milieu vindt een onbelemmerde doorstroming van het econo-
misch belangrijke verkeer een overdreven eis. 

Andere insprekers vinden dat het zakenverkeer per openbaar vervoer 
bevorderd zou moeten worden. 

Enkele insprekers, waaronder de Voorlopige Adviesraad voor de 
Openluchtrecreatie, het Nederlands Bureau voor Toerisme, de RECRON, 
de NS en het KNOV, vinden dat ook het recreatieve/toeristische 
verkeer een volwaardige plaats verdient in het verkeersbeleid, gezien de 
omvang en economische belang ervan. Toeristisch verkeer zou zelfs 
gezien kunnen worden als een vorm van zakelijk verkeer, waarop 
mobiliteit-beperkende maatregelen niet van toepassing zouden moeten 
zijn, mede omdat het toeristische verkeer meestal niet samenvalt met het 
woon-werkverkeer. 

Van de kant van enkele openbaar-vervoerorganisaties wordt daaren-
tegen gesteld dat het recreatieve verkeer weliswaar geen rol speelt in de 
file-problematiek, maar voor het milieu even schadelijk is als het 
woon-werkverkeer en dus ook moet vallen onder de mobiliteit-beper-
kende maatregelen. 

In het SVV II wordt alleen gesproken over toeristisch verkeer naar 
recreatieve toplokaties. Er zijn echter verschillende soorten recreatief 
verkeer te onderscheiden, afhankelijk van de eindbestemming (kustge-
bieden, watersportgebieden, attractieparken, stadscentra, inkomend 
toerisme uit het buitenland, etc.) die allemaal verschillende eisen stellen 
wat betreft de bereikbaarheid 

De structuur van de landelijke gebieden is naar de mening van enkele 
insprekers zodanig dat de auto daar haast onmisbaar is. De door de 
regering voorgestelde maatregelen om het autoverkeer terug te dringen 
(die zijn gebaseerd op de verkeersproblematiek in de Randstad) zouden 
niet zo ver moeten gaan dat het voor mensen met een kleine beurs in de 
landelijke gebieden onmogelijk wordt een auto te bezitten of te 
gebruiken. Een inspreker meent dat zo'n beleid de ontvolking van het 
platteland zou kunnen bevorderen. 

Enkele insprekers vinden dat de nadruk bij de maatregelen teveel ligt 
op het verbeteren en uitbreiden van de autowegen in plaats van op het 
verbeteren en uitbreiden van het openbaar vervoer en het creëren van 
voorzieningen voor fietsers en voetgangers. Gezien de ernstige milieu-
problemen zou het SVV II aan deze laatste aspecten (nog) meer prioriteit 
moeten geven. 

Veel insprekers wijzen op de geringe aandacht die in het SVV II is 
besteed aan de belangrijke rol van het langzaam verkeer (fiets en 
voetganger), met name in het functioneren van het openbaar vervoer. Uit 
onderzoek blijkt dat 75% van de huishoudens binnen loop- of fietsafstand 
van een NS-station is gevestigd. Het verkeersbeleid zal er dan ook op 
gericht moeten worden deze verkeerssoorten te bevorderen. Dat wil 
zeggen dat er grote investeringen gedaan moeten worden in nieuwe en 
goede verbindingen voor fietsers en voetgangers, in stallingsvoorzie-
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ningen (een toenemend aantal stationsstallingen dreigt echter gesloten 
te worden) en er moet aandacht worden besteed aan de voorrangbepa-
lingen bij de inrichting van verkeersruimten. Hier ligt een taak zowel voor 
gemeenten als voor het rijk. 

Het langzaam verkeer levert geen verkeers- en milieuproblemen op en 
dat zou tot uiting moeten komen in de investeringen. 

Een adequaat fietspadennet kan daarbij ook het gebruik van de auto in 
het recreatieve verkeer beperken. 

Daarnaast is een beïnvloeding van de modal-split ten gunste van het 
fietsverkeer een relatief goedkope bijdrage aan het verbeteren van de 
bereikbaarheid voor het zakelijke verkeer en het goederenvervoer. 

Het fietsgebruik kan mede gestimuleerd worden door het opzetten van 
een organisatie waarin alle instanties zijn vertegenwoordigd die met de 
fiets te maken hebben. Een dergelijke organisatie kan een impuls geven 
aan de ontwikkeling van betere voorzieningen voor het fietsverkeer. 

Veel insprekers spreken zich positief uit over de geleiding van de 
mobiliteit, maar plaatsen daarbij wel enkele (kritische) kanttekeningen. 

Een inspreker wijst erop dat het beleid om het autoverkeer te vermin-
deren allereerst gericht zou moeten zijn op een beperking van de 
noodzaak tot verplaatsingen. 

Een aantal insprekers vindt dat de factor prijs als sturend mechanisme 
voor het wegverkeer de voorkeur verdient boven de factor ti jd, i.c. 
congestie. 

Andere insprekers zijn daarentegen van mening dat congestie ten 
onrechte als onaanvaardbaar reguleringsmechanisme wordt bestempeld. 
Het financiële verlies door congestie is niet zo groot als vaak wordt 
aangenomen; woon-werkverkeer in de file kost geen arbeidstijd c.q. geld. 
Bovendien is het aandeel van het zakelijke verkeer in de spitsperiode te 
verwaarlozen. 

Een groot aantal (individuele) insprekers vindt dat, voordat er van 
geleiding van de mobiliteit sprake kan zijn, eerst de kwaliteit van het 
openbaar vervoer drastisch verbeterd zal moeten worden (hogere 
frequenties, beter comfort, garantie op zitplaatsen). Ook zal dit veel 
goedkoper moeten worden. Gebeurt dit niet, dan zullen de voorgestelde 
maatregelen weinig effect hebben en zal men van de auto gebruik blijven 
maken. 

Vooral van gemeentelijke en provinciale zijde, maar ook door veel 
andere insprekers, wordt nadrukkelijk gesteld dat er pas sprake kan zijn 
van een vervoerkeuze als er naast de auto aantrekkelijke alternatieven 
beschikbaar zijn. Het bieden van aantrekkelijke alternatieven is volgens 
sommigen een betere methode om de mobiliteit te geleiden dan een 
dwangmatige maatregel als het rekening-rijden. Hierdoor wordt vooral 
het verkeer getroffen dat geen alternatieven heeft (onder andere het 
zakelijke verkeer). 

Enkele insprekers wijzen erop dat het prijsmechanisme en het 
openbaar-vervoerbeleid pas op langere termijn invloed zullen hebben op 
het gedrag van reizigers, terwijl op korte termijn maatregelen nodig zijn 
om tot geleiding van de mobiliteit te komen. 

Van verschillende kanten wordt de bus genoemd als de vorm van 
openbaar vervoer die het meest geschikt is om op korte termijn het 
openbaar vervoer te stimuleren; de bus is het meest flexibel in te zetten 
en het minst afhankelijk van nieuwe infrastructuur. 

Onder andere de C.D.A.-jongeren doen enkele voorstellen met 
betrekking tot de strategie voor het personenvervoer. Zo vinden 
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zij dat de maximum snelheid weer op 100 km/h moet worden gebracht. 
Naast allerlei voordelen op het gebied van de leefbaarheid en de 
verkeersveiligheid, zou dat ook indirect een verbetering betekenen van de 
concurrentiepositie van het openbaar vervoer. 

Een andere voorgestelde maatregel is dat bedrijven bij hun 
werknemers moeten inventariseren wat hun vervoerbehoeften zijn, naar 
plaats en tijd. Deze gegevens moeten worden doorgespeeld naar de 
openbaar-vervoerbedrijven die daarmee een produkt op maat kunnen 
aanbieden. 

Op de zelfde manier kunnen ook de gewenste fietsroutes worden 
geïnventariseerd. 

De Initiatiefgroep Wijs op weg stelt dat afspraken tussen de overheid, 
het bedrijfsleven en openbaar-vervoerbedrijven kunnen leiden tot bereik-
baarheidsplannen voor gebieden met een concentratie van bedrijven en 
voorzieningen. 

Een andere inspreker is van mening dat een beperking van het 
autoverkeer kan worden bereikt door het aan banden leggen van het 
gebruik van bedrijfswagens voor het woon-werkverkeer en buiten de 
werktijd. 

3.3. De strategie voor het goederenvervoer 

Door insprekers worden de volgende kritische kanttekeningen 
gemaakt met betrekking tot de strategie voor het goederen-
vervoer . 

In de eerste plaats wordt een strategische verkenning van de goede-
renmarkt gemist. 

Enkele insprekers (waaronder de EVO en het Instituut voor Ruimtelijke 
Organisatie van TNO) vinden dat er met betrekking tot het goederen-
vervoer in het SVV II geen sprake is van een integraal beleid; dit in 
tegenstelling tot het personenvervoer. De vervoerwijzen (weg, rail en 
water) worden te zeer tegen elkaar uitgespeeld in plaats dat naar 
mogelijkheden wordt gezocht waarmee ze elkaar kunnen aanvullen. 

Het «just in time»-principe is volgens een inspreker onvoldoende uitge-
werkt en heeft voor het vervoer over water en per spoor een andere 
betekenis dan voor het vervoer over de weg. Niet alleen de kwaliteit van 
de infrastructurele verbindingen is van belang, maar ook de kwaliteit van 
de knooppunten (op- en overslag) en de organisatie (telematica). 

De NOB Wegtransport vindt dat voor het binnenlandse vervoer de 
bereikbaarheid van de binnensteden en de stadsgewesten een 
belangrijk vereiste is. In de strategie voor het goederenvervoer wordt 
geen aandacht gegeven aan de problematiek van de bevoorrading van de 
binnensteden. Inspreker vindt dat vooral de volgende zaken in dit 
verband aandacht verdienen: 

- bij de inrichting van de binnensteden c.q. voetgangersgebieden 
moet rekening worden gehouden met de bevoorrading van de activitei-
tenruimten. 

- er moeten voldoende laad- en losvoorzieningen worden gecreëerd. 
- het doorgaande autoverkeer moet plaats maken voor het bestem-

mingsverkeer. 
- tussen de gemeenten moet coördinatie plaatsvinden bij de 

uitvoering van besluiten op het gebied van verkeer. 
- gemeenten moeten een bereikbaarheidsplan opstellen en moeten 

een bereikbaarheidscoördinator aanstellen. 

De noodzaak van de versterking van het goederenvervoer per 
rail en over water wordt door veel insprekers onderschreven. Deze 
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versterking mag zich echter niet beperken tot de hoofdinfrastructuur; 
een aanvullend regionaal net van vaar- en spoorwegen is eveneens een 
primaire voorwaardenscheppende factor voor het welslagen van deze 
beleidsintentie. Daarbij is rijkssteun onontbeerlijk. 

De Stichting Natuur en Milieu is van mening dat het transport via rail 
en over water en het gecombineerde vervoer door de overheid actief 
moet worden bevorderd. Dit dient niet alleen te gebeuren door investe-
ringen in de hiervoor benodigde infrastructurele voorzieningen, maar 
vooral ook door aanpassingen in de logistiek, de financiële verhoudingen 
en de organisatie. 

Een inspreker is van mening dat voor de aflevering van goederen 
betrouwbaarheid van groter belang is dan snelheid. Het feit dat goede-
renvervoer per trein of schip meer tijd vergt dan vervoer per auto hoeft 
derhalve geen probleem te zijn; het vraagt alleen een geringe aanpassing 
van de logistieke structuur bij het bedrijfsleven. 

De Federatie van Schippersbonden vindt dat vooral met het oog op het 
milieu een grotere verschuiving van het goederenvervoer over de weg 
naar het vervoer per rail en over water noodzakelijk is. Daartoe moeten 
voorwaarden geschapen worden, die bijdragen aan de kwaliteit van de 
vaarwegen, het imago van de binnenvaart en commercialisering van de 
marktordening voor de binnenvaart. Voorts zijn maatregelen nodig op het 
gebied van de ruimtelijke ordening (ondermeer door vestiging van 
bedrijven en distributiecentra aan het water), op het gebied van het 
gecombineerd vervoer, met betrekking tot de verbetering van de overslag 
en betreffende de ontwikkeling van informatiesystemen. 

De Stichting Nederland Distributieland stelt dat spoorwegen en 
binnenvaart zich meer marktgericht zullen moeten gaan opstellen door 
een offensief en concurrerend beleid. Deze inspreker vindt dat de 
mogelijkheden daarvoor deels geschapen zullen moeten worden door de 
overheid; voor een ander deel is het echter een taak van de bedrijfstak 
zelf. 

Ondermeer de EVO wijst erop dat het aandeel van het goederen-
vervoer dat door de spoorwegen en de binnenvaart kan worden overge-
nomen, niet moet worden overschat. Dat laat onverlet dat verbeteringen 
ten behoeve van rail en vaarwegen noodzakelijk zijn. 

De NOB Wegtransport vindt het een goede zaak dat de regering afziet 
van dwangmatige inperking van het goederenvervoer over de weg en de 
versterking van het vervoer per spoor en over het water zoekt in de 
verbetering van de kwaliteit van beide vervoersoorten. Het mag echter 
niet zover komen dat één van beide bevoordeeld wordt ten opzichte van 
de ander, waardoor ze elkaar oneerlijke concurrentie kunnen gaan 
aandoen. Gecombineerd vervoer moet op vrijwillige basis als aantrek-
kelijk alternatief gekozen kunnen worden. Met het oog op 1992 is het 
van belang dat vervoermodaliteiten in Nederland elkaar versterken en 
gezamenlijk de concurrentieslag met het buitenland aangaan. 

Enkele insprekers wijzen op de perspectieven voor het gecombineerd 
vervoer, vanwege te verwachten milieumaatregelen. In sommige landen 
wordt het vrachtverkeer nu al van de weg geweerd. Internationale 
samenwerking en afspraken zijn met het oog hierop nodig. 

Het vervoer over water zal na 1992 steeds kosten-effectiever worden, 
doordat dan de vervoerafstanden langer worden. Een hogere bijdrage 
voor de infrastructuur ten behoeve van het vervoer over water is daarom 
een goede investering. 
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Een aantal insprekers stelt dat door het stimuleren van vervoer van 
stoffen (met name bulkgoederen) via rail of water, er op de wegen meer 
capaciteit vrijkomt voor ander verkeer. Op het spoor- en vaarwegennet is 
de capaciteit (zeker 's nachts) ruim voldoende. 

Het beleid voor het verleggen van het goederenvervoer van weg naar 
rail en water zal nog nader moeten worden uitgewerkt. 

Enkele insprekers wijzen erop dat het vrachtvervoer er toe moet 
worden aangezet om het wegennet niet tijdens de spits te belasten, maar 
bijvoorbeeld 's nachts. Dan heeft het wegennet voldoende capaciteit. 

De NOB Wegtransport heeft, hoewel het een optimale bereikbaarheid 
voor het vrachtverkeer op de eerste plaats stelt, wel oog voor de 
belasting van het milieu door de groei van het vrachtverkeer, maar 
daarvoor zullen technische oplossingen moeten worden gevonden. Een 
gedwongen inperking (via vergunningen en ontheffingen) van het vracht-
wagenvolume is voor deze bedrijfstak niet acceptabel, omdat dat een 
verschuiving van vervoerstromen via buitenlandse havens zal bevorderen. 

De Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten en een aantal 
individuele insprekers vinden dat mobiliteit-geleidende maatregelen ook 
zouden moeten gelden voor het goederenvervoer over de weg. Dat is een 
verbetering van de positie van het milieuvriendelijker transport over rail 
en water. 

Enkele insprekers wijzen erop dat, gezien de milieuvoordelen van 
transport via buisleidingen, de relatie tussen het SVV II en het Structuur-
schema Buisleidingen beter zou moeten worden uitgewerkt. 

Enkele insprekers willen dat in het SVV II aandacht wordt besteed aan 
de problematiek van het vervoer van gevaarlijke stoffen, zowel over de 
weg als per spoor. Er wordt daarbij gedacht aan het voorkomen van 
calamiteiten door veilige transportmiddelen en routering van het vervoer 
(waarbij gebieden met dichte woonbebouwing moeten worden 
vermeden), en het beheersen van calamiteiten door adequate signalering 
en een bestrijdingssysteem. 

HOOFDSTUK 4 CONCRETE BELEIDSRICHTINGEN 

4 . 1 . Verbetering van de bereikbaarheid 

Spoor 1 ; verbetering van de bereikbaarheid voor het zakelijk 
personenverkeer en het goederenvervoer over de weg 

De Stichting Natuur en Milieu en veel andere insprekers stellen, dat uit 
het SVV II niet duidelijk blijkt hoe de regering de bereikbaarheid over de 
weg wil verbeteren zonder de sterke groei van het autoverkeer te 
beperken. Capaciteitsvergroting van het wegennet door wegverbreding, 
telematica, etc, werkt juist averechts doordat het nieuw en extra verkeer 
zal gaan aantrekken. Hierdoor zullen er weer nieuwe verkeersproblemen 
gaan ontstaan, die weer om nieuwe infrastructuurvoorzieningen zullen 
vragen. De voorgestelde maatregelen zijn slechts toereikend voor de 
korte termijn en dragen niet bij tot de oplossing van de problematiek. 
Tegen deze achtergrond moet de aanleg van nieuwe tunnels en de 
vergroting van de capaciteit van bestaande wegen worden voorkomen. 

Bij elke wegverbreding zal in ieder geval moeten worden nagegaan of 
die verbreding uit het oogpunt van algemeen verkeersbeleid niet contra-
productief is. 

Enkele insprekers wijzen er verder op, dat het probleem van de 
congestie op autowegen uitsluitend een probleem is dat zich voordoet 
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tijdens de spits. De vergroting van de capaciteit van de autowegen heeft 
alleen tot doel de forensenpiek op de vangen. Wanneer het beleid met 
betrekking tot het woon-werkverkeer slaagt, is de uitbreiding van de 
weginfrastructuur dus niet nodig. 

Een aantal insprekers vraagt zich af of de fysieke scheiding tussen 
goederen- en zakelijk verkeer enerzijds en overig verkeer ander-
zijds goed mogelijk is. Deze scheiding is volgens deze insprekers alleen 
effectief op lange trajecten. Bij autosnelwegen met veel knooppunten 
(bijvoorbeeld de rondwegen rond Amsterdam en Rotterdam) is dit 
systeem onbruikbaar, terwijl het juist op deze wegen zou moeten functio-
neren. Naast het aspect van uitvoerbaarheid is het ook de vraag of dit 
soort selectieve maatregelen wel wenselijk is. 

Met betrekking tot de scheiding van lange en korte-afstands-
verkeer wordt door de EVO gesteld dat het de vraag is of het aandeel 
van het lange-afstandsverkeer ten opzichte van het totale verkeer afzon-
derlijke rijbanen rechtvaardigt. Als dat al gebeurt moeten de betreffende 
baanvakken voldoende lang zijn en moeten de bedrijven-lokaties tussen 
de grote steden op de baan voor het lange-afstandsverkeer worden 
aangesloten, om te voorkomen dat een groot deel van het goederen-
vervoer (vooral distributievervoer) over de andere banen wordt 
afgewikkeld. 

Een inspreker wijst erop dat de maatregelen ter verbetering van de 
bereikbaarheid van de steden, door vermindering van de congestie, niet 
stroken met maatregelen die die bereikbaarheid juist willen beperken, 
door het voeren van een stringent parkeerbeleid. 

Een andere inspreker zegt dat het mobiliteitsprobleem buiten de 
Randstad op dit moment nog beheersbaar is, maar vreest dat dit 
probleem daar, bij ongewijzigd beleid dezelfde vormen zal gaan 
aannemen als in de Randstad. Er zijn nu maatregelen nodig om dit te 
voorkomen. 

De NOB Wegtransport onderschrijft het voornemen van de regering 
om te komen tot een hoofdwegennet met een hoge kwaliteit en 
betrouwbaarheid. Inspreker ondersteunt in dit verband het uitgangspunt 
dat het hierbij moet gaan om verbindingen tussen de belangrijkste zee-
en luchthavens en de economische centra in het achterland. In het 
buitenland moet daarbij zeker worden gedacht aan het Roergebied, de 
regio Antwerpen-Brussel-Gent, Scandinavië en Oost Europa. Daarnaast 
zijn met het oog op 1992 verbindingen van Nederlandse grensregio's 
met de grensregio's in de buurlanden van belang. 

Deze inspreker pleit er verder voor bij de aanleg van nieuwe infra-
structuur de dimensionering van de kunstwerken af te stemmen op het 
vervoer van gevaarlijke stoffen en het zogenaamde buitenprofiel-
transport. Hiervoor kan men in het hoofdwegennet corridors aanwijzen 
die een netwerk van knelpunt-vrije verbindingen moeten vormen voor 
beide soorten van transport. 

Een aantal reacties betreft de voorstellen uit project 05 betreffende de 
provisorische maatregelen aan de weg om te komen tot een 
capaciteitstoename in de spits. 

Het gebruik van de vluchtstrook als extra rijbaan voor bussen en 
eventueel voor vrachtverkeer wordt wel onderschreven (onder andere 
door de BOVAG en de Nederlandse Vereniging van Wegenbouwers), 
mits oplossingen worden gecreëerd voor de problemen die ontstaan 
vanwege het eigenlijke doel van de vluchtstroken. Auto's met pech 
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kunnen wel uitwijken naar de grasberm. Voor verzorgend verkeer (politie, 
ambulance, etc.) zou volgens een inspreker een extra baan in de (meestal 
ruim gedimensioneerde) middenberm aangelegd kunnen worden. 

Enkele insprekers, waaronder de Initiatiefgroep Wijs op weg, zijn van 
mening dat ook bij de aanleg of verbreding van (auto)wegen steeds moet 
worden onderzocht of er een mogelijkheid is voor de aanleg van vrije 
stroken voor bussen, goederenvervoer, etc. 

Er zouden rijstroken aangelegd kunnen worden die alleen in de spits-
richting bereden mogen worden. Deze oplossing zou met name kunnen 
worden toegepast op plaatsen waar verbreding in beide richtingen niet 
mogelijk is en/of waar duidelijk sprake is van een wisselende overheer-
sende richting voor het spitsverkeer. De EVO stelt voor deze strook te 
gebruiken voor het vrachtverkeer en bussen. 

Andere voorstellen van insprekers om de capac i te i t van het 
wegenne t uit te breiden en de doorstroming te bevorderen zijn: 

- werkzaamheden aan de weg zouden niet uitgevoerd mogen worden 
in de spits. 

- er moet een zodanige regeling met de scheepvaart worden getroffen 
dat beweegbare bruggen tijdens de spitsuren niet meer geopend mogen 
worden; in ieder geval zou het openbaar vervoer hiervan tijdens de spits 
geen hinder meer mogen ondervinden. 

- het stimuleren van vervoer per motor als alternatief voor de auto. 
Motorrijders veroorzaken een geringere belasting van het wegennet. 
Als het motorgebruik zou worden gestimuleerd heeft dit ook een positief 
effect op het parkeer- en milieuprobleem. Het motorrijden zou aantrekke-
lijker gemaakt kunnen worden door financiële maatregelen (afschaffen 
van de bijzondere verbruiksbelasting) en betere faciliteiten (omkleedgele-
genheden in bedrijven). 

- een regeling dat voor dienstreizen alleen het openbaar vervoer 
vergoed wordt of de werkgever een auto van de zaak beschikbaar stelt. 

Daardoor geldt voor de werknemers niet meer het excuus dat men de 
auto nodig heeft voor het werk en kan in het woon-werkverkeer met het 
openbaar vervoer gereisd worden. 

Spoor 2; verbetering van de bereikbaarheid per openbaar 
vervoer 

Door enkele insprekers wordt gesteld dat een verantwoord evenwicht 
tussen bereikbaarheid, economie en vrijheid pas tot stand kan komen als 
het openbaar vervoer krachtiger wordt bevorderd dan in het SVV II is 
aangegeven. 

De provincie Noord-Holland stelt dat het openbaar vervoer twee 
functies heeft.In de eerste plaats is dat het bieden van zodanige kwaliteit 
dat wordt afgezien van het gebruik van de auto en in de tweede plaats 
het bieden van redelijke verplaatsingsmogelijkheden voor mensen die 
geen auto hebben. Het openbaar-vervoersysteem zou dan ook moeten 
bestaan uit een basisnet met een verbindend stelsel (snel en direct) en 
een ontsluitend stelsel (met korte loopafstanden), zowel op nationaal, 
interregionaal, regionaal en lokaal niveau. In de spitsperiode zouden 
naast deze basisvoorziening aanvullende diensten geboden kunnen 
worden. 

De reactie van een andere organisatie (ROVER) sluit daar op aan. Deze 
inspreker wijst er op dat in het verleden ten onrechte verschillende bus-
en treinverbindingen zijn gesloten omdat de bediening ervan te veel 
parallel zou lopen. Bij het openbaar vervoer is deze keuzemogelijkheid in 
de concurrentie met de auto echter gewenst: een snelle verbinding met 
weinig haltes naast een langzamere maar goed ontsluitende verbinding. 
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Een aantal reacties heeft betrekking op de kwaliteit van het 
openbaar vervoer . 

- Het openbaar vervoer moet sterk worden verbeterd, ook in de late 
uren en 's nachts. 

- Bij verbetering van het openbaar vervoer moet niet alleen aandacht 
worden besteed aan het vervoer per spoor, maar ook aan de afstemming 
(onder andere van dienstregelingen) op het regionaal en het lokaal 
vervoer. In het bijzonder wordt gewezen op het belang van een goede 
onderlinge aansluiting van het stadsbusvervoer, streekbussen en de trein. 

- Goed toegankelijke informatie is van essentieel belang voor het goed 
functioneren van het openbaar vervoer. De openbaar-vervoersector moet 
zich daarbij presenteren als één geheel. Dat kan door het instellen van 
regionale vervoerbedrijven. De bestuurlijke tegenhanger daarvan is de 
vervoerregio. 

- In het SVV II wordt alleen gesproken over de kwaliteitseisen van de 
treinreiziger voor het woon-werkverkeer en het lange-afstands-verkeer; 
ook voor de overige treinreizigers zijn kwaliteitsverbeteringen van belang. 

- Het is van belang om vast te stellen welke systemen van openbaar 
vervoer het beste passen bij het te verwachten reizigersaanbod en het 
gewenste voorzieningenniveau. Daarom moeten er in het SVV II uit-
spraken worden gedaan over dit niveau. 

- De kwaliteitseisen voor het openbaar vervoer zouden moeten 
worden uitgedrukt in verhouding tot de reistijd per auto. 

- Rijk, gemeenten en openbaar vervoerbedrijven moeten overleggen 
over de optimalisering van de kwaliteit van het openbaar vervoer. 

- Voor een wervend openbaar vervoer is het volgens enkele insprekers 
ook van belang dat stationsgebouwen comfortabel, schoon, beschut en 
gezellig zijn. Het openbaar vervoer is vaak weinig comfortabel en vol met 
luidruchtige jongelui. 

- Er moet meer aandacht worden besteed aan de sociale veiligheid bij 
haltes van openbaar vervoer, in rijwielstallingen en op fietsroutes. 

SAMOVE heeft een plan «OVx2» ontwikkeld waarin de concurrentiepo-
sitie van het openbaar vervoer ten opzichte van de auto wordt verbeterd 
ten aanzien van reistijd, prijs, betrouwbaarheid en comfort. Dat betekent 
dat bij het aanbod zoveel mogelijk per doelgroep wordt gedifferentieerd, 
dat rekening gehouden wordt met de verhouding tussen kosten en baten, 
en dat gelet wordt op de termijn van realisering en de haalbaarheid. Een 
belangrijke voorwaarde voor het welslagen van dit plan is de integratie 
van produkt-aanbod en marktbewerking; dat vraagt verbeterde 
samenhang tussen de verschillende systemen van openbaar vervoer en 
verregaande samenwerking tussen exploitanten. Bovendien zijn 
flankerend beleid van de overheid en financiële ruimte onontbeerlijk. 

Van de kant van de vervoerders wordt er op gewezen dat het afsluiten 
van grootverbruikerscontracten (openbaar-vervoer-abonnementen) een 
goede zaak is voor het openbaar vervoer. Wanneer dit op omvangrijke 
schaal gebeurt, moet echter rekening worden gehouden met extra inves-
teringen in de infrastructuur, materieel en exploitatie. 

De provincie Utrecht stemt nadrukkelijk in met het voorstel voor de 
invoering van het drie-treinensysteem omdat door spoorverdub-
beling er mogelijkheden ontstaan voor een samenhangend stadsgewes-
telijk openbaar-vervoerplan. 

De werkgroep «Sneltram Gooi en Vechtstreek» stelt dat er qua 
capaciteit en comfort een groot gat zit tussen rail- en busvervoer en pleit 
daarom voor het meer toepassen van (snel)tramverbindingen, vooral in 
grote kernen die niet zijn aangesloten op een hoogwaardige openbaar-
vervoerverbinding. 
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Enkele insprekers zijn van mening dat meer steden een eigen stedelijk 
of regionaal vervoer-net moeten hebben. In de huidige situatie zijn veel 
steden daarvoor te klein, maar zijn de afstanden te groot om te fietsen. 
De aanleg van voorstadhaltes aan het bestaande railnet kan een eerste 
fase zijn in het ontwikkelen van een stads-regionaal vervoernet. 

Enkele insprekers doen voorstellen voor verbetering van het 
vervoer per trein anders dan door infrastructurele maatregelen . 

Een inspreker komt met het idee voor snelheidsverhogingen door 
middel van een in het buitenland ontwikkelde techniek van de kantelbak-
constructie. Hiermee kan op bestaande bochtige trajecten met hogere 
snelheid worden gereden en tijdwinst worden geboekt. De aanleg van de 
omstreden spoorlijn Zwolle-Hoogeveen zou hierdoor wellicht overbodig 
kunnen worden. 

Verder wordt genoemd een verbetering van de dienstregeling en het 
sneller koppelen en ontkoppelen van treinstellen als methoden om 
snellere reistijden te realiseren. 

In het SVV II zou volgens de NS meer aandacht moeten worden 
besteed aan de bereikbaarheid van Nederland met de trein vanuit het 
buitenland. Het hoge-snelheidvervoer biedt hiervoor belangrijke mogelijk-
heden. Hoewel het bij de hoge-snelheidslijnen gaat om afzonderlijke 
procedures ligt het toch voor de hand dat hiervoor in het SVV II finan-
ciële middelen worden gereserveerd. 

In enkele reacties wordt gewezen op het grote binnenlandse belang 
van hogesnelheidslijnen naar Parijs en het Roergebied. 

Een andere inspreker stelt voor de Euro-city verbindingen niet alleen 
voor de Randstad te reserveren. 

Spoor 3; verbetering van de bereikbaarheid van het goederen-
vervoer per rail 

Volgens de EVO moet er voor het goederenvervoer per spoor een 
uitgewerkt plan komen dat vergelijkbaar is met Rail 21 voor het perso-
nenvervoer. 

Door enkele insprekers wordt gesteld dat de uitbreiding van het 
goederenvervoer per spoor niet moet worden beperkt tot het vervoer op 
de hoofdtransportassen; ook het regionale vervoer moet worden uitge-
breid. Daarbij wordt gedacht aan het reactiveren van spooraansluitingen 
van bedrijven en verlaadstations om een huis-aan-huis service te bieden. 

Door insprekers worden verschillende voorstellen gedaan voor spoor-
trajecten die zouden moeten worden uitgebreid, verbeterd of gereacti-
veerd, met name ook vanwege verbeteringen in de aansluiting op spoor-
wegnetten in het buitenland. Deze suggesties komen aan de orde in 
hoofdstuk 6.3 en bijlage 1. 

Door insprekers worden de volgende opmerkingen gemaakt over het 
rail-goederenvervoer per spoor. 

- De Initiatiefgroep Wijs op weg vindt dat om het goederenvervoer per 
spoor werkelijk te stimuleren, hiervoor meer geld zou moeten worden 
uitgetrokken. 

- Voor verbetering van het internationale goederenvervoer per spoor is 
het nodig dat de Europese spoorwegmaatschappijen komen tot een 
afstemming op technisch, bestuurlijk en organisatorisch vlak. 

- Het in Duitsland gehanteerde systeem van «Nachtsprung» betekent 
in Nederland vervoer overdag. Daarom zou er een afzonderlijke infra-
structuur moeten komen voor het goederenvervoer, omdat dat meer 
capaciteit, hogere betrouwbaarheid en hogere snelheid mogelijk maakt. 
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- Er wordt door een inspreker gepleit voor strengere veiligheidseisen 
voor het vervoer van gevaarlijke stoffen. Dat is zeker van belang bij 
snelheidsverhogingen in het goederenvervoer. 

Enkele insprekers (waaronder de Luchthaven Schiphol en de gemeente 
Amsterdam) stellen dat Schiphol aangesloten zou moeten worden op het 
goederenspoornet. Tevens zouden er goede verbindingen moeten komen 
tussen Schiphol en de havengebieden van Amsterdam en Rotterdam en 
de containerterminals ter plekke. Voor deze verbindingen is het nodig om 
de Hemboog bij Amsterdam-Sloterdijk aan te leggen. Het emplacement 
bij Hoofddorp zou mogelijkheden bieden voor de overslag van lucht-
vracht. 

Er wordt ook gepleit voor een aansluiting van de havens van 
Amsterdam en Rotterdam op het Westduitse net van snelle-goederen-
treinen 

De NS wijst erop dat de visie van de NS op het goederenvervoer een 
kortere reikwijdte (1995) heeft dan het SVV II. Wel wordt rekening 
gehouden met de verwachtingen ten aanzien van het Europese goede-
renvervoer op de langere termijn. 

Voor de korte termijn streeft NS naar een vergroting van de produkt-
capaciteit voor marktsegmenten die voor het spoorwegbedrijf interessant 
zijn. Uit de argumenten die het SVV II hanteert voor verbetering en 
uitbreiding van het goederenvervoer per spoor wordt door NS afgeleid 
dat hieraan een zeker maatschappelijk belang wordt toegekend, 
waardoor van het rijk verwacht mag worden dat het mede verantwoorde-
lijkheid draagt voor de goedereninfrastructuur. Het uitgangspunt moet 
volgens NS echter blijven dat het goederenvervoer een commerciële 
activiteit is. 

De NS wijst er verder op dat vergroting van de toelaatbare asdruk tot 
22,5 ton en van het ton/metergewicht nodig is voor een groot aantal 
baanvakken. 

Enkele inspraakreacties hebben betrekking op het «just-in-time» 
transport. 

Een inspreker stelt dat voor een «just-in-time» transport het container-
goederenvervoer per spoor volgens een vaste dienstregeling kan worden 
overwogen. Volgens een andere inspreker zullen snelheidsverhogingen 
voor het realiseren van het «just-in-time» transport een belangrijke rol 
spelen. 

Spoor 4; verbetering van de bereikbaarheid over water 

Een aantal insprekers (waaronder de EVO, de VNG en de Federatie van 
Schippersbonden) is van mening dat voor het goederenvervoer meer 
gebruik moet worden gemaakt van het vaarwegennet. 

Nieuwe bedrijven-lokaties moeten bij voorkeur worden gevestigd aan 
vaarwegen. 

Tegelijk met de capaciteitsvergroting van het hoofdvaarwegennet moet 
men er voor zorgen dat ook het onderliggende vaarwegenstelsel 
voldoende bereikbaar blijft, aangezien de hoofdvaarwegen in hun 
functioneren voor een deel afhankelijk zijn van de andere vaarwegen. 

De Federatie van Schippersbonden stelt dat niet alleen voor de hoofd-
vaarwegen maar ook voor de andere vaarwegen goede afspraken moeten 
worden gemaakt over de normen voor afmetingen, onderhoud en beheer. 
Een en ander zou in de Vaarwegenwet geregeld moeten worden. 

Enkele inspraakreacties hebben betrekking op de relatie capaciteit en 
veiligheid op de vaarwegen . 
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Er dient een faseringsplan te komen, waaruit blijkt in welke volgorde 
de verschillende vaarroutes worden voorzien van verkeersgeleidingsap-
paratuur. 

Het Intergemeentelijk Orgaan Rivierenland in Tiel mist in het SVV II de 
restrictieve condities voor de zesbaksduwvaart. Het orgaan is van mening 
dat de veiligheid niet ondergeschikt mag worden gemaakt aan de econo-
mische belangen. Radicaal Links uit Nijmegen is fel tegenstander van de 
zesbaksduwvaart op de Waal, vanwege de veiligheid op de Waal en in de 
steden langs de rivier. 

Het Gemeentelijk Havenbedrijf van Amsterdam stelt voor om in het 
kader van de veiligheid op de vaarwegen een educatie-programma te 
ontwikkelen voor de recreatievaart. 

Overige opmerkingen over de binnenvaart : 
- een inspreker vraagt zich af of het «justin-time» transport wel 

gewaarborgd kan worden als in strenge winters de vaarwegen dicht-
vriezen. 

- de gemeente Sneek pleit voor meer aanlegplaatsen voor vracht-
schepen. 

- de Voorlopige Adviesraad voor de Openluchtrecreatie vindt dat de 
recreatievaart in het SVV II ten onrechte ondergeschikt wordt gemaakt 
aan de beroepsvaart. Dat leidt tot belangrijke beperkingen van de reali-
sering van ROP 5 uit de Vierde nota over de ruimtelijke ordening betref-
fende Nederland Waterland. 

Enkele insprekers (onder andere ANWB, Voorlopige Adviesraad voor 
de Openluchtrecreatie en het Nederlands Bureau voor Toerisme) hebben 
waardering voor de voornemens uit het SVV II om de recreatievaart te 
verbeteren, door ondermeer het oplossen van knelpunten bij bruggen en 
sluizen. Men plaatst echter vraagtekens bij de mogelijkheden voor de 
uitvoering van de voornemens, omdat de financiële onderbouwing ervan 
ontbreekt. Vanuit het oogpunt van toegankelijk maken van recreatiege-
bieden is de realisering echter wel dringend gewenst. 

Het Bestuurlijk Overleg Krammer-Volkerak is bereid overleg te plegen 
over route-akkoorden voor de recreatievaart . 

De Vereniging tot Behoud van Natuuurmonumenten is van mening dat 
voor de ontwikkeling van nieuwe vaarroutes voor de recreatievaart 
overleg nodig is met natuurbeheerders om te komen tot de voor de 
natuur minst schadelijke oplossingen. 

Spoor 5; verbetering van de bereikbaarheid van lucht en zeeha-
vengebieden 

De Stichting Nederland Distributieland vindt dat vanuit vervoerpolitieke 
en milieu-overwegingen de belangrijkste zee- en luchthavens via alle 
relevante inland-modaliteiten moeten worden ontsloten, waarbij tussen 
de modaliteiten een efficiënte koppeling moet bestaan. Voor een 
betrouwbare ontsluiting met het achterland moeten minimaal twee 
soorten hoofdtransportassen aanwezig zijn. In het SVV II wordt hieraan 
niet voldaan. 

De gemeente Delfzijl en anderen vinden dat de Eemshaven in het SVV 
II ten onrechte niet de status van «mainport» heeft gekregen. 

De Luchthaven Schiphol wenst aangesloten te worden op het 
hoge-snelheidsnet, met verbindingen zowel naar Frankrijk als naar 
Duitsland. Een dergelijke aansluiting is essentieel voor de handhaving en 
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versterking van de marktpositie van Schiphol. De Luchthaven vindt 
verder dat, om de pendelstroom van werknemers naar Schiphol te 
beperken, dringend bouwlokaties moeten worden aangewezen die goed 
per openbaar vervoer bereikbaar zijn, bijvoorbeeld in Almere en (na reali-
satie van de Hemboog) in steden boven het Noordzeekanaalgebied. 

De Initiatiefgroep wijs op weg vindt dat er een financiële stimulans 
nodig is voor het ontwikkelen van een betere «bereikbaarheid op maat» 
voor Schiphol. 

Enkele insprekers zijn van mening dat de aanleg van een tweede 
nationale luchthaven en/of de stimulering van de ontwikkeling van 
regionale luchthavens er aan kunnen bijdragen dat de uitbreiding van de 
weginfrastructuur rond Schiphol wordt beperkt en dat de milieuhinder 
daar niet verder toeneemt. 

Een inspreker vindt dat een snelle treinverbinding tussen Schiphol en 
Zestienhoven van belang is. 

De gemeente Utrecht stelt dat een betere doorstroming van het 
goederenvervoer over de weg tussen Utrecht en Schiphol moet worden 
bevorderd. 

Een groot aantal insprekers (vooral Kamers van Koophandel en 
gemeenten) wijst op het belang van de regionale luchthavens, 
zowel voor de betreffende regio's als voor de nationale luchthaven 
Schiphol. Het is onjuist dat de rijksbijdrage aan de exploitatie van deze 
luchthavens wordt afgebouwd. Het rijk zou ook investeringen moeten 
steunen in de uitbreiding van voorzieningen van deze luchthavens. 

Voorgesteld wordt om het militaire vliegveld Deelen beperkt open te 
stellen voor zakelijk verkeer. 

Exploitatie-tekorten voor regionale luchthavens/vliegvelden kunnen 
beperkt worden gehouden door een tweeledig gebruik (als militaire basis 
en voor de burgerluchtvaart) ervan. 

De gemeente Amsterdam, het Gemeentelijk Havenbedrijf van 
Amsterdam en anderen zijn van mening dat de voorwaartse verbinding 
van het Amsterdamse havengebied van groot belang is voor het 
functioneren van het havengebied. De capaciteit en de kwaliteit van met 
name het sluizencomplex en de vaargeul behoeft dringend verbetering. 

Daarnaast vraagt het Gemeentelijk Havenbedrijf het rijk 50 miljoen 
gulden te investeren in de verbetering van de weg- en railinfrastructuur 
in het havengebied, teneinde de goederenstroom te laten aansluiten op 
de hoofdtransportassen. 

De Kamer van Koophandel in Amsterdam vindt dat de gescheiden 
behandeling van Schiphol en het Amsterdam-Noordzeekanaalgebied in 
het SVV II afbreuk doet aan de onderlinge wisselwerking tussen beide. 

Spoor 6; verbetering van de uitwisselingspunten tussen de 
verschillende vervoerwijzen 

Enkele insprekers wijzen erop dat in het SVV II een samenhangende 
beschouwing ontbreekt over de aard en de structuur van de infrastruc-
turele en logistieke netwerken. De aangeduide lokaties voor uitwissel-
punten zijn daardoor meer toevallig ontstaan dan dat ze na structureel 
onderzoek naar voren zijn gekomen. 

Opgemerkt wordt dat het bij gecombineerd vervoer gaat om vijf 
vervoermodaliteiten; weg, water, rail, lucht en telematica. De laatste 
twee zijn in het SVV II onderbelicht gebleven, terwijl ze toch een belang-
rijke rol spelen. 
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Enkele insprekers (waaronder de Federatie van Schippersbonden) 
vinden dat er in de havens meer overslagfaciliteiten dienen te komen. 
Daarnaast moet er meer aandacht worden besteed aan de snelheid van 
overslag, aanpassingen aan de vaartuigen en ontwikkeling van nieuwe 
overslagtechnieken. 

Ter bevordering van het goederenvervoer over water en per spoor zou 
er een rompnet moeten komen voor terminals voor het gecombineerd 
containervervoer en vervoer van chemicaliën. 

De overheid moet een actievere rol spelen bij de planning en aanleg 
van terminals voor het gecombineerde vervoer. Deze ontwikkeling wordt 
nu te veel overgelaten aan het bedrijfsleven. De afzonderlijke vervoer-
takken zijn niet voldoende in staat om te coördineren. 

De huidige vervoercentra zijn te eenzijdig gericht (er is slechts 
overslag op één andere vervoerwijze mogelijk) en ze liggen geografisch 
te dicht bij elkaar. Hierdoor is de onderlinge concurrentie groot en 
worden mogelijkheden onvoldoende benut. 

De kaart waarop de mogelijke terminals voor gecombineerd en contai-
nervervoer zijn aangegeven bevat een aantal onduidelijkheden. Er is niet 
aangegeven welke criteria gehanteerd zijn en of overleg met betrokken 
partijen al heeft plaats gevonden. Ook is niet duidelijk of dit de enige 
lokaties zijn die de overheid voorstelt of waarvan zij de realisatie onder-
steunt. 

Diverse gemeenten vragen te onderzoeken of een terminal voor het 
gecombineerde weg-water of weg-spoorvervoer in hun gemeente 
mogelijk is. (Het gaat met name om de gemeenten Meppel, Coevorden, 
Sneek, Heerenveen, Tilburg, Lelystad, Tiel en Zwijndrecht). 

Er zijn veel insprekers die in principe positief staan tegenover de idee 
van transferia (onder andere de VNG, de NS de ANWB en het KNOV). 

Er worden echter ook enkele kanttekeningen bij geplaatst. 
Opgemerkt wordt dat transferia in feite niet veel anders zijn dan de 

huidige P + R-voorzieningen, maar dan in gestapelde vorm en daardoor 
kostbaarder. 

De ontwikkeling van transferia mag niet gaan ten koste van de huidige 
P + R-voorzieningen. De overstap van de auto op het openbaar vervoer 
moet bij voorkeur plaatsvinden aan het begin van de rit. 

Een aantal insprekers vindt dan ook dat in plaats van de ontwikkeling 
van transferia beter kan worden gestreefd naar een uitbreiding van het 
aantal stations met P+R-voorziening. 

De NS vraagt zich af of de belangstelling voor transferia betekent, dat 
ook P+R-voorzieningen weer in aanmerking komen voor subsidie. 

Transferia moeten in combinatie met bestaande of nieuw te bouwen 
stations worden gerealiseerd en niet als aparte haltes. Extra haltes 
maken het reizen per openbaar vervoer immers minder aantrekkelijk. 
Goede vestigingsplaatsen voor transferia zijn die lokaties, waar het 
nationale en het stadsgewestelijke vervoer samenkomen. 

Naast goede overstapmogelijkheden op het openbaar vervoer en 
service-stations voor auto's, zouden bij deze transferia ook goede fiets-
voorzieningen moeten komen, zowel in de zin van aansluitingen op een 
fietspadennet als voorzieningen voor stalling, huur van fietsen en rijwiel-
reparatie. 

Sommige insprekers vinden dat transferia die aan rijkswegen worden 
gelokaliseerd, een functie kunnen vervullen voor de ontsluiting van kleine 
kernen. 

Transferia zouden buiten het heffingsgebied van het rekening-rijden 
moeten liggen, zodat de automobilist de afweging kan maken om met 
het openbaar vervoer te reizen of tegen hoge kosten met de eigen auto. 
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Gezien de verkeersontwikkeling in sommige stadsgewesten buiten de 
Randstad zouden ook daar transferia moeten komen (bijvoorbeeld bij de 
gemeenten Eindhoven en 's-Hertogenbosch). 

Er wordt gesteld dat er tegen moet worden gewaakt dat transferia 
uitgroeien tot op de auto gerichte subcentra. 

Vanaf de transferia zou aanvullend collectief vervoer naar bedrijven 
geboden kunnen worden. 

Enkele insprekers kondigen aan dat ze belangstelling hebben voor de 
prijsvraag voor het ontwerp van een transferium (onder andere de BNS 
en de BOVAG). 

Spoor 7; verbetering van de telematica-infrastructuur 

Het Instituut voor Ruimtelijke Organisatie van TNO vindt dat de 
toepassingsmogelijkheden van de logistiek en de telematica in het SVV II 
erg oppervlakkig zijn beschreven, waardoor zowel de mogelijkheden als 
de gevolgen van deze ontwikkeling onvoldoende tot hun recht komen. 

Een aantal insprekers is van mening dat de telematica de ontwikkeling 
van het verkeer en vervoer positief kan beïnvloeden. 

De Initiatiefgroep Wijs op weg en anderen stellen dat mede door 
toepassing van telematica in een aantal gevallen de aanleg of verbreding 
van wegen overbodig kan zijn. Elektronische wegsignalering heeft een 
gunstige invloed op zowel congestie als verkeersveiligheid; er moet 
daarom meer geld voor uitgetrokken worden. 

Telematica kan een belangrijke rol spelen in het «openbaar vervoer op 
maat», zowel met betrekking tot de informatie aan reizigers als met 
betrekking tot de exploitatie. In het buitenland zijn hiervoor al systemen 
ontwikkeld. 

De NOB Wegtransport, de Stichting Nederland Distributieland en 
anderen stellen dat telematica ook voor de transportsector van groot 
belang is. De telematica kan bijdragen aan een goede beheersing van de 
goederenstroom in Nederland, hetgeen van belang is voor de positie van 
Nederland als distributieland. 

Door verschillende insprekers worden enkele punten aangegeven die 
van belang zijn rond de ontwikkeling van telematica ten behoeve van 
verkeer en vervoer. 

- Er moet een brede samenwerking komen tussen alle betrokken 
instanties (departementen, bedrijfsleven, vervoerorganisaties, etc) . 

- Er moeten internationale afspraken gemaakt worden in dit verband. 
De gemeente Coevorden vraagt aandacht voor de mogelijkheden van 
aansluiting op het Duitse informatiesysteem . 

- Elektronische systemen voor vrachtuitwisseling moeten alle goede-
renstromen omvatten. De in het SVV II daaromtrent voorgestelde studie 
moet in deze zin worden verbreed. 

- De Luchthaven Schiphol ondersteunt het streefbeeld in het SVV II 
met betrekking tot de telematica, met de toevoeging dat 
telematica-informatie ook het luchttransport zou moeten omvatten. 

De NS vindt dat de taak van de overheid op het gebied van de 
telematica vooral gericht moet zijn op het tegengaan van ongewenste 
effecten, zoals monopolievorming, gebrek aan standaardisatie en 
ongelijke concurrentieverhoudingen. Een stimulerende functie is alleen 
nodig als de particuliere sector onvoldoende initiatieven neemt. 

Een inspreker wijst er op dat er grote haast gemaakt moet worden met 
de ontwikkeling van telematica, omdat de geleiding van de mobiliteit de 
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eerste jaren nog geen effect zal hebben en de uitbreiding van infra-
structuur op zich zal laten wachten. 

Er zijn ook enkele negatieve reacties met betrekking tot de mogelijk-
heden van telematica voor verkeer en vervoer. 

De Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten vreest dat capaci-
teitsverhoging van de wegen door telematica de problemen van 
congestie verplaatst van de stadsranden naar de stadscentra en de 
milieuproblemen niet zal verminderen. 

Een andere inspreker vindt het voorgestelde project van volledige 
voertuiggeleiding niet realistisch en te duur. 

4.2. Geleiding van de mobiliteit 

Spoor 8; concentratie van wonen, werken recreëren en voorzie-
ningen . 

Het gewenste ruimtelijk-ordeningsbeeld ( korte afstanden in het 
woon-werk-verkeer ) kan door een aantal verschillende maatregelen 
bevorderd worden. Genoemd worden: het aftrekbaar maken van verhuis-
kosten, het geven van verhuissubsidies, het verminderen van de 
overdrachtsbelasting bij de koop van een woning, het bieden van meer 
mogelijkheden voor zowel verhuur als huur van woningen, het realiseren 
van meer woningbouw op plaatsen waar er vraag naar is en het voeren 
van een soepeler beleid wat betreft de woonvergunningen. Hierdoor 
wordt het makkelijker te verhuizen naar een woning, gelegen nabij de 
werkplek. 

Met name de gemeente Den Haag en de NOB Wegtransport vinden 
dat de ruimtelijke ordening eigenlijk het belangrijkste instrument is om 
de automobiliteit af te remmen. De rol van de ruimtelijke ordening wordt 
in het SVV II onderschat. Omdat dit instrument eerst op de lange termijn 
en vooral bij nieuwe projecten resultaat zal opleveren, zijn er ook andere 
instrumenten nodig voor de geleiding van de mobiliteit. 

Een inspreker merkt op dat pas als de kosten van de mobiliteit heel 
hoog zijn opgelopen werknemers een afweging zullen gaan maken 
betreffende de lokatie van hun woning. Eerst dan zal het ruimtelijke-
ordeningsbeleid succes kunnen hebben. 

Een aantal insprekers (waaronder VNG, KNOV, Centraal overleg van 
Verkeers- en Vervoerorganisaties en SAMOVE) onderschrijft het beleids-
voornemen om woon- en werklokaties in de toekomst te concen-
treren bij haltes van het openbaar vervoer. Nieuwe lokaties mogen 
niet langer zonder begeleidend openbaar-vervoerplan tot ontwikkeling 
worden gebracht en de openbaar-vervoerinfrastructuur moet aanwezig 
zijn voor met de uitvoering van de bouwplannen wordt begonnen, of 
anders gelijktijdig worden gerealiseerd. 

De gemeente Utrecht pleit er in dit verband voor het aantal voorstad-
stations en stadsgewestelijke stations uit te breiden, afgestemd op 
nieuwe woon- en werklokaties. 

Bij de plannen voor nieuwe lokaties moet ook een goede bereik-
baarheid per fiets worden betrokken. 

De NS heeft een lijst opgesteld van nieuwe lokaties voor woningbouw 
en bedrijfsvestigingen, die goed te ontsluiten zijn door hoogwaardig 

Tweede Kamer, vergaderjaar 1988-1989, 20 922, nrs. 3-4 29 



openbaar vervoer vanwege hun ligging bij bestaande stations of nieuw te 
openen haltes aan bestaande spoorlünen. 

De Raad voor het Midden- en Kleinbedrijf geeft te kennen dat hij in de 
toekomst in een zo vroeg mogelijk stadium betrokken wil worden bij de 
voorbereiding van plannen voor winkellokaties bij knooppunten van 
openbaar vervoer, zoals dat nu ook gebeurt met belangrijke winkel-
ketens. 

Enkele insprekers vinden dat bedrijven en voorzieningen een aanmoe-
digingspremie zouden moeten krijgen als ze zich vestigen op een 
zogenaamde A-lokatie; dat zijn lokaties die goed met het openbaar 
vervoer bereikbaar zijn. Het wordt door deze insprekers opmerkelijk 
gevonden dat in het SVV II slechts 18 A-lokaties zijn aangegeven 
tegenover 72 C-lokaties, die alleen per auto bereikbaar zijn. 

De nu voorgestelde A-lokaties zijn alleen bij hoofdstations gesitueerd; 
ook andere haltes van hoogwaardig openbaar vervoer zouden in 
aanmerking moeten komen voor de toekenning van de A-status. 

Telematica-infrastructuur zou met voorrang op A en B-lokaties kunnen 
worden gerealiseerd. 

C-lokaties kunnen door de inzet van snelbussen in ieder geval in 
B-lokaties worden veranderd. 

De Stichting Natuur en Milieu merkt op dat vooral de maatregelen 
betreffende de weginfrastructuur zullen leiden tot het wegtrekken van de 
werkgelegenheid uit de binnensteden naar lokaties bij op- en afritten van 
de autosnelwegen. Deze ontwikkeling moet worden tegengegaan als de 
bedrijfsvestigingen daar niet bereikbaar zijn met het openbaar vervoer. 

Door enkele insprekers wordt een spreiding voorgesteld van wonen 
en werken naar gebieden buiten de Randstad . De Kamer van 
Koophandel voor zuid-west Gelderland pleit met name voor het concen-
treren van werkgelegenheid in het landelijk gebied en langs de hoofd-
transportassen. Hierdoor wordt een economische impuls gegeven aan 
gebieden buiten de Randstad en worden de verkeersstromen naar de 
steden tegengegaan. 

Niet alleen nieuwe maar ook bestaande (attractie)bedrijven en veel 
publiek trekkende voorzieningen (met name ziekenhuizen) zullen 
bereikbaar moeten worden gemaakt met het openbaar vervoer. Aspecten 
als snelheid, goede aansluitingen, voldoende capaciteit en frequentie zijn 
hierbij belangrijk. 

Aan grote toeristische trekpleisters zullen in de toekomst stringentere 
lokatie-eisen moeten worden gesteld. 

Spoor 9; afvlakken van verkeers en vervoerspitsen . 

Er worden door (vooral individuele) insprekers verschillende maatre-
gelen voorgesteld die zouden kunnen bijdragen aan het afvlakken van de 
verkeers- en vervoerspitsen. Een deel van die voorstellen is er op gericht 
om het spitsverkeer te spreiden over de dag en een ander deel is gericht 
op terugdringing van het spitsverkeer. 

Enkele insprekers (waaronder de Vereniging tot Behoud van Natuurmo-
numenten) geven nadrukkelijk aan dat bij de maatregelen om te komen 
tot afvlakking van het spitsverkeer, terugdringing ervan centraal moet 
staan. 

Tweede Kamer, vergaderjaar 1988-1989, 20 922, nrs. 3-4 30 



De voorstellen voor afvlakking van het spitsverkeer zijn : 
- spreiding van werktijden door middel van ploegendienst of een soort 

rouleersysteem. 
- afschaffing of bijstelling van de winkelsluitingswet, waardoor er 

meer gespreid van deze voorzieningen gebruik kan worden gemaakt 
(bijvoorbeeld op een tweede koopavond). 

- een beperking of een verbod van vrachtverkeer in de spitsperiode, 
hetgeen voor de vervoerders ook kostenbesparend zou zijn. 

- beperking van het autogebruik door middel van een regelsysteem via 
nummerborden of een soort strippenkaart, waardoor de auto slechts op 
bepaalde dagen gebruikt kan worden. 

- het verplichtstellen van carpoolen in de spitsperiode door een 
verbod voor het rijden van auto's waar maar één persoon in zit. 

- het stimuleren door de overheid (eventueel met subsidies) van 
collectief vervoer vanuit de bedrijven, te betalen door de bedrijven 
bijvoorbeeld uit het wegvallen van autokostenvergoedingen voor 
werknemers. 

- de toepassing van gecombineerde vervoer-toegangskaarten voor 
grote evenementen, waardoor de aantrekkelijkheid van het openbaar 
vervoer wordt vergroot. 

- het verlenen van vergunningen voor grote evenementen door lagere 
overheden koppelen aan de eis van bereikbaarheid per fiets. 

Project 71 uit het SVV II betreffende aparte rijstroken voor carpooling 
en bussen, wordt door enkele insprekers onderschreven. Er moeten ook 
meer en grotere carpoolplaatsen komen bij op- en afritten van autosnel-
wegen die met het stedelijk openbaar vervoer goed bereikbaar moeten 
zijn. 

Het Nederlands Bureau voor Toerisme merkt op dat in het SVV II niet 
wordt gesproken over een optimale vakantiespreiding, terwijl dat een 
goed instrument is om de vervoerpieken in het toeristisch verkeer af te 
vlakken. 

Enkele insprekers gaan in op de voor- en nadelen van t e l e w e r k e n , 
•leren en w inke len , die in het SVV II worden genoemd als instru-
menten om te komen tot spitsafvlakking. Enerzijds wordt er (door een 
bedrijf dat telecommunicatiesystemen ontwikkelt) op gewezen dat het 
effect van «telemobiliteit» wordt onderschat. Dit effect zou wel eens zo 
groot kunnen zijn, dat het aantal woon-werkverplaatsingen sterk terug-
loopt, waardoor verdere uitbreiding van de infrastructuur overbodig 
wordt. 

Anderen wijzen op het gevaar van sociale isolatie door tele-thuiswerk, 
en stellen voor dit bezwaar te ondervangen door de vestiging van kleine 
gemeenschappelijke tele-werkkantoren in woonbuurten. 

Door het teleleren in het middelbaar onderwijs wordt alleen de «fiets-
spits» afgezwakt. Het gebruik van de fiets in zijn algemeenheid zou er 
nadelig door kunnen worden beïnvloed. 

Spoor 10; het voeren van een prijsbeleid . 

De Stichting Natuur en Milieu stelt dat de sturende instrumenten in het 
SVV II om te komen tot een geleiding van de mobiliteit onvoldoende zijn. 

Rekening-rijden als mobiliteitsregulerend instrument is nog volkomen 
onzeker, het parkeerbeleid is onvoldoende aangepakt en andere instru-
menten worden hoogstens aangemerkt als nog te onderzoeken. 

Een effectieve sturing van het autogebruik blijft daardoor uit. 
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Uit veel inspraakreacties blijkt dat insprekers wel voorstander zijn van 
geleiding van de mobiliteit door gebruikmaking van het prijsmechanisme. 

Als belangrijk argument hiervoor wordt genoemd, dat de huidige prijs 
van de mobiliteit in feite te laag is, omdat de externe kosten (met name 
van het autoverkeer) niet in rekening gebracht worden. Volgens een 
studie van het Centrum voor Energiebesparing (uitgevoerd in opdracht 
van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat), bedragen deze kosten 
(door milieuverontreiniging, verkeersonveiligheid, aantasting van het 
landschap, etc.) 4200 a 6200 miljoen gulden per jaar. Deze kosten 
behoren volgens de insprekers niet uit de algemene middelen, maar door 
de veroorzakers ervan te worden betaald. 

Er worden wel vraagtekens geplaatst bij de mogelijkheden van 
rekening-rijden door middel van elektronische tolheffing. 

Er bestaan vooral twijfels over de organisatorische en technische 
haalbaarheid en de fraudebestendigheid van dit systeem. Het te 
verwachten effect is niet duidelijk en derhalve volkomen onzeker en men 
vindt het onverantwoord om het slagen van het in het SVV II voorge-
nomen beleid in zo grote mate van dit ene instrument afhankelijk te 
stellen. 

Een aantal insprekers (waaronder de Stichting Natuur en Milieu en de 
Kerngroep Amsterdam van de Vereniging Milieudefensie) vindt het een 
slechte zaak dat elektronische tolheffing pas in 1995 of later op grotere 
schaal operationeel wordt, terwijl met name voor het milieu met onmid-
dellijke ingang maatregelen nodig zijn. 

Deze insprekers wijzen er bovendien op dat het rekening-rijden eerder 
een spreiding in het verkeersaanbod (naar de avond en de nacht en naar 
secundaire wegen) tot gevolg zal hebben dan een afname. De belasting 
van het milieu neemt daardoor niet af. 

De Stichting Nederland Distributieland vindt, dat eerst wanneer in de 
praktijk blijkt dat de automobiliteit werkelijk te beïnvloeden is door de 
toepassing van een meer eenvoudig instrument (zoals het spitsvignet), 
zal moeten worden overgegaan naar een geavanceerd instrument als 
elektronische tolheffing. 

Er wordt een aantal andere negatieve kanten van het rekening-rijden 
genoemd. 

- Sluipverkeer op niet-hoofdwegen. 
- Het «gevaar» dat werknemers extra kosten voor reizen naar of in 

verband met het werk zullen gaan declareren bij hun werkgevers. 
- De kans dat de kosten voor het zakelijke verkeer zullen worden 

doorberekend in de prijzen van goederen en diensten. Voor het goede-
renvervoer over de weg zijn (in tegenstelling tot het personenvervoer) 
veelal geen goede alternatieven aanwezig, zodat hogere kosten het 
gevolg zullen zijn. 

- Een mogelijke verslechtering van de concurrentiepositie voor de 
Nederlandse vervoerders ten opzichte van buitenlandse transporteurs, als 
bijvoorbeeld elektronische tolheffing niet op deze laatste van toepassing 
wordt. 

- Het onderscheid dat gaat ontstaan tussen mensen die nog wel voor 
hun «mobiliteit» kunnen betalen en de anderen voor wie dat te duur gaat 
worden. Dit argument geldt overigens ook voor andere prijsmaatregelen. 

- Het gevaar dat buitenlandse toeristen worden afgeschrikt door de 
hoge kosten voor mobiliteit in Nederland. 

- De ongewenstheid van het systeem in het kader van de Europese 
eenwording. 

- De hoge kosten van aanleg en exploitatie van het systeem van 
elektronisch tolheffen. 
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Het Landbouwschap acht het rekening-rijden in principe een goed 
middel om het woonwerkverkeer te verminderen. In deel d van het SVV 
II zal echter meer duidelijkheid moeten komen over de uitvoerbaarheid 
van het systeem, omdat de voorgestelde mobiliteitsregulering afhankelijk 
is van dit ene instrument. 

Onder andere het KNOV, het NCOV en de Raad voor het Midden- en 
Kleinbedrijf wijzen erop, dat het niet duidelijk is of de prioriteit voor het 
zakelijke- en het goederenverkeer in het beleid ook betekent dat voor 
deze verkeerssoorten de extra transportkosten als gevolg van het 
rekening-rijden beperkt zullen worden. Het verkeers- en vervoerbeleid 
mag uit concurrentie-overwegingen geen verhoging inhouden van de 
lasten voor het zakelijke verkeer en het goederenvervoer. In de grens-
regio's kan dit anders consequenties hebben voor bedrijfsvestigingen. 

De Koninklijke Nederlandse Motorrijders Vereniging vindt dat het 
rekening-rijden niet zal moeten gelden voor motorrijders. Motoren 
dragen nauwelijks bij aan de congestie en zijn ook niet de veroorzakers 
van grote parkeerproblemen in de steden. 

Enkele insprekers stellen een alternatief systeem van 
rekening-rijden voor, bijvoorbeeld een systeem gekoppeld aan de 
kilometerteller en te verfijnen door verschillende onderdelen van de dag 
te onderscheiden. 

Een inspreker denkt dat het ouderwetse systeem van tolheffen met 
slagbomen effectiever zal werken vanwege het psychologische effect van 
het iedere keer moeten verrichten van de betaalhandeling. 

Enkele insprekers stellen een distributie-systeem voor autokilometers 
of van brandstof respectievelijk via een contrölekast in de auto of via 
brandstofbonnen. Een dergelijk systeem is effectiever dan 
rekening-rijden en geeft geen verlaging van de koopkracht voor de 
burgers. 

De Vereniging Milieudefensie vindt dat dit systeem zou kunnen worden 
toegepast als andere instrumenten om het autogebruik te beperken met 
de noodzakelijke 5,8% per jaar falen. 

De EVO pleit er voor het spitsvignettensysteem meer aandacht te 
geven. 

Dit systeem biedt ook mogelijkheden het woon-werkverkeer af te 
remmen, terwijl de kosten daarvan veel geringer zijn dan bij het systeem 
van rekening-rijden. 

Een andere inspreker is juist tegenstander van het spitsvignet, omdat 
het alleen de vaste kosten van het autorijden zal verhogen; iedereen zal 
immers zo'n vignet aanschaffen. 

In een andere reactie wordt voorgesteld om de invoering van het spits-
vignet te koppelen aan een verlaging van de wegenbelasting. Als men in 
de spits gebruik wil maken van de auto wordt daarvoor via het vignet in 
feite een extra wegenbelasting betaald. Door dit principe kan het gebruik 
van het openbaar vervoer voor autobezitters aantrekkelijker worden. 

Insprekers hebben ook andere voorstellen gedaan voor het voeren 
van een prijsbeleid dan in het SVV II zijn genoemd. 

Veel insprekers noemen de variabilisatie van autokosten een goed 
instrument om het autogebruik te beïnvloeden. 

Met name de ANWB vindt variabilisatie een beter instrument dan 
rekening-rijden, omdat geleiding van de mobiliteit (uit het oogpunt van 
het milieu) meer gericht moet zijn op beperking van het autokilometrage 
dan op het voorkomen van congestie. 
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Via het instrument variabilisatie is het voor de autobezitter eenvoudiger 
om tot een afweging te komen tussen het reizen per auto of openbaar 
vervoer, omdat bij een vergelijking van de vervoerskosten voor de auto 
meestal alleen wordt uitgegaan van de brandstofkosten. De Vereniging 
Milieudefensie (kerngroep Amsterdam) stelt voor om de prijs voor 
brandstof met ongeveer een gulden per liter te verhogen en tegelijkertijd 
de motorrijtuigenbelasting te verlagen met bijvoorbeeld 350 gulden per 
jaar. Dat betekent dat degenen die 5000 km of minder per jaar rijden 
goedkoper uit zullen zijn dan in de huidige situatie. Door dit break-even 
point te stellen op 5000 km per auto per jaar wordt de automobiliteit 
zodanig beperkt dat het milieu nog overlevingskansen heeft. De auto 
moet dan wel van een katalysator zijn voorzien. 

Volgens de Initiatiefgroep Wijs op weg zijn accijnsverhogingen nodig 
van 25 cent voor benzine, 16 cent voor diesel en 20 cent voor LPG. Het 
vaak daartegen genoemde bezwaar van «grenseffecten» bij eenzijdige 
verhoging van de brandstofprijs in Nederland kan ondervangen worden 
door prijzen per regio vast te stellen, waardoor tanken in de Randstad 
duurder zou worden. Diesel en LPG zijn in onze buurlanden nu al 
duurder, zodat daarvoor zonder problemen accijnsverhogingen kunnen 
worden ingevoerd. 

Een aantal insprekers wijst erop dat het terugdringen van het autoge-
bruik door middel van een prijsbeleid alleen acceptabel kan zijn en 
succes kan hebben als de tarieven voor openbaar vervoer niet 
stijgen. 

Door verschillende insprekers wordt er voor gepleit het openbaar 
vervoer over de hele linie goedkoper te maken of zelfs gratis. 

Het reizen per openbaar vervoer kan bijvoorbeeld worden gestimuleerd 
door de verplichte aanschaf van een openbaar-vervoer-kaart, waarbij de 
prijs kan verschillen per bevolkingsgroep. Nu komen alleen bepaalde 
bevolkingscategorieën (bejaarden, militairen, studenten) in aanmerking 
voor openbaar-vervoer-kaarten tegen een laag tarief. Degenen die daar 
buiten vallen zullen sneller voor de auto kiezen. 

De NS kan instemmen met een prijsbeleid waarbij de mobiliteit in het 
algemeen, en dus ook het reizen per openbaar vervoer, duurder wordt. 
Wel moeten die prijswijzigingen in zodanige samenhang geschieden, dat 
het gebruik van het openbaar vervoer gestimuleerd wordt en het autoge-
bruik ontmoedigd. Dat is een essentiële voorwaarde om de doelstellingen 
van het beleid te kunnen realiseren. 

De provincie Utrecht vindt dat de prijs van het openbaar vervoer in 
ieder geval moet liggen onder de variabele kosten van de auto. 

Het streekvervoer is voorstander van een «prijs op maat» in het 
openbaar vervoer en pleit dan ook voor tariefsdifferentiatie naar plaats, 
tijd en frequentie. Het huidige kaart-assortiment in het openbaar vervoer 
biedt nauwelijks mogelijkheden voor tariefsdifferentiatie; geavanceerde 
systemen als de magneetkaart bieden die mogelijkheden wel. Er zou geld 
moeten komen om te experimenteren met tarieven. 

Een aantal reacties gaat over het parkeerbeleid. 
De VNG en enkele andere organisaties wijzen erop dat het op dit 

moment voor individuele gemeenten bijzonder moeilijk is om een 
stringent parkeerbeleid te voeren, omdat een effectief en efficiënt instru-
mentarium om parkeermaatregelen te handhaven ontbreekt. Het is een 
taak van de rijksoverheid om hiervoor te zorgen, bijvoorbeeld door 
middel van een landelijk parkeerregiem. 
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De Stichting Natuur en Milieu pleit ook voor een nationaal parkeer-
beleid, gericht op beperking van het aantal parkeerplaatsen en 
overwegend betaald parkeren. 

Tegenover deze opvatting staat de mening van met name de Raad voor 
het Midden- en Kleinbedrijf en enkele Kamers van Koophandel die 
vinden, dat bij het parkeerbeleid rekening moet worden gehouden met 
de onderlinge verschillen tussen steden. De vrees wordt uitgesproken dat 
door het voeren van een stringent parkeerbeleid met name de centra van 
kleinere steden slecht bereikbaar worden, hetgeen ten koste zal gaan van 
het voorzieningenniveau of de bedrijfsvestigingen daar. 

Veel insprekers stemmen in met een geleidelijke afbouw van het 
huidige fiscale regiem van aftrekposten en vergoedingen voor 
autokosten in het woon-werkverkeer. 

Het NCOV vindt dat het geld dat hierdoor vrijkomt besteed zou moeten 
worden aan het verbeteren van het openbaar vervoer ten behoeve van 
het woon-werkverkeer. 

Het SVV II geeft volgens een aantal insprekers ten onrechte niet aan 
of, hoe en op welke termijn dit zal gaan gebeuren. 

De VNG wijst er op, dat de voorstellen met betrekking tot aanpassing 
van het fiscale regiem voor autokosten van werknemers, zoals die zijn 
gedaan in de plannen Oort, zodanig zijn dat voor veel werknemers en 
voor het zakelijke verkeer het gebruik van de auto nog steeds voordeliger 
is dan gebruik van het openbaar vervoer. 

De Initiatiefgroep Wijs op weg stelt in dit verband de volgende maatre-
gelen voor: 

- afschaffing van het woon-werk reiskostenforfait en de belastingvrije 
vergoeding voor de auto. 

- een maximale belastingvergoeding van 25 cent voor zakelijk gereden 
kilometers per privé-auto. 

- het zwaarder belasten van privé-gebruik van zaken- of dienstauto. 

Veel (individuele) insprekers zijn voorstander van een vergoeding van 
de vervoerskosten door middel van het verstrekken van een gratis of 
goedkope openbaar-vervoerkaart door de werkgever. 

Enkele insprekers zijn van mening dat de wegenbelasting kan worden 
verlaagd voor diegenen die voor het woonwerkverkeer gebruik maken 
van het openbaar vervoer. 

Spoor 1 1 ; gedragsbeïnvloeding 

Van de kant van enkele milieu-organisaties wordt erop gewezen dat 
gedragsbeïnvloeding in het SVV II veel te eng wordt geïnterpreteerd. 
Men spreekt daar alleen over voorlichting en educatie. De belangrijkste 
mogelijkheden voor beïnvloeding van het gedrag liggen echter in het 
beleid zelf, bijvoorbeeld in de keuze voor de aanleg van een spoorlijn in 
plaats van een weg. 

Veilig Verkeer Nederland vindt dat voor het bereiken van doelstellingen 
als geleiding van de mobiliteit en betere verkeersveiligheid, een uitge-
breide voorlichting via de massamedia nodig is, tegelijk met een sterke 
verbetering van het openbaar vervoer en fietsvoorzieningen. De 
bevolking moet voortdurend actief betrokken worden bij de problematiek. 

De voorstellen uit het SVV II om door voorlichting en educatie het 
gedrag van verkeersdeelnemers zodanig te beïnvloeden, dat zij 
zich bewust zijn van de maatschappelijke aspecten van hun keuzen en 
gedrag op verkeers- en vervoergebied, wordt door enkele (individuele) 
insprekers onderschreven. 
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Er moet voorlichting komen over: 
- de negatieve aspecten van het gebruik van de auto. 
- de mogelijkheden en voordelen van het openbaar vervoer, inclusief 

een kostenvergelijking tussen openbaar vervoer en vervoer per auto. Een 
en ander ook met het oog op het toerisme. 

- de voordelen van het gebruik van de fiets (met het oog op zowel 
kosten, gezondheid als het milieu). 

- de mogelijkheden van car-pooling. 

Sommige insprekers (waaronder de Koninklijke Nederlandse Motor-
rijders Vereniging) zijn van mening, dat verkeers- en vervoeronderwijs 
een verplicht onderdeel moet worden van het leerprogramma op 
scholen. Op deze wijze kan een goede basis worden gelegd voor een 
veilig verkeersgedrag op latere leeftijd. 

Voor de realisering van project 84 (de instelling van een landelijk 
steunpunt verkeers- en vervoeronderwijs ten behoeve van het voortgezet 
onderwijs) wordt voorgesteld de plaatselijke of regionale 
onderwijsbegeleidingsdiensten in te schakelen, omdat die goed op de 
hoogte zijn van de plaatselijke verkeerssituaties. 

Verder wordt de noodzaak aangegeven van nascholing en bijscholing 
van alle weggebruikers. 

Gedragsbeïnvloeding zou voorts gericht moeten zijn op de maatschap-
pelijke acceptatie van maatregelen zoals het rekening-rijden. 

Enkele insprekers zeggen dat ze weinig verwachten van gedragsbeïn-
vloeding door zachte middelen; harde middelen zijn nodig. De weerstand 
daartegen verdwijnt vanzelf. 

Voor reclame in de media zouden voor de autobranche regels moeten 
gelden als voor de reclame voor alcohol en rookwaren. 

4.3. Luik 3; verbetering van de leefbaarheid 

Spoor 12; terugdringing van luchtverontreiniging 

De Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten stelt dat het 
uitgangspunt voor de emissie-eisen voor de luchtverontreiniging 
zodanig moet zijn dat de uitstoot van NOx in het jaar 2000 met 80% zal 
zijn gereduceerd ten opzichte van 1986. Dat is een aanscherping ten 
opzichte van de eisen, zoals ze gesteld zijn in het SVV II. 

Enkele insprekers plaatsen echter al vraagtekens bij het halen van de 
reductie-doelstellingen voor de luchtverontreiniging zoals ze in het 
streefbeeld bij spoor 12 zijn weergegeven voor 2010, omdat de voorge-
stelde technische maatregelen niet altijd effectief zijn en op zich zelf ook 
niet voldoende. 

De Stichting Natuur en Milieu is van mening dat in het SVV II veel te 
optimistisch wordt gedacht over de technische mogelijkheden om de 
luchtvervuiling terug te dringen; dit geldt met name voor de 
NOx-reductie bij vrachtauto's. Om de onder andere door de CRMH 
aanbevolen noodzakelijke NOx-reductie van 80% in het jaar 2000 te 
halen is, naast een maximale inspanning voor schonere auto's, ook een 
beperking van het aantal autokilometers ten opzichte van het 
huidige niveau dringend nodig. 

Het Landbouwschap vindt dat vanwege de verzuringsproblematiek 
moet worden afgezien van het op grote schaal aanleggen van nieuwe 
infrastructuur. De Initiatiefgroep Wijs op weg is van mening dat er vooral 
binnen het goederenvervoer dringend sturende instrumenten nodig zijn, 
omdat het vooral de vrachtauto is die in belangrijke mate bijdraagt aan 
de milieu-problematiek. 
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Door enkele insprekers worden de voorgestelde stimuleringsre-
geling voor de aankoop van schone en stille auto's en de stimu-
lering van de ontwikkeling van een schonere dieselmotor voor 
vrachtwagens en bussen nadrukkelijk onderschreven. Met deze 
laatste ontwikkeling moet grote haast gemaakt worden. 

De NOB Wegtransport is van mening dat ondernemers door de 
overheid moeten worden gestimuleerd om het milieu-aspect te betrekken 
in de afwegingen bij de aankoop van nieuwe vrachtauto's. Dit kan onder 
andere gebeuren door een bijdrage voor de aanschaf van schonere (dus 
vaak duurdere) wagens. Een en ander zal op Europese schaal moeten 
gebeuren. 

Een inspreker merkt op dat in plaats van het stimuleren van de ontwik-
keling van een schonere dieselmotor voor vrachtwagens en bussen de 
overheid wellicht beter zou kunnen bevorderen dat vrachtauto's op 
schonere brandstof gaan rijden zoals LPG. In een andere reactie wordt 
onderzoek naar schonere brandstoffen als aardgas en waterstofgas 
voorgesteld. 

Daarnaast worden de volgende maatregelen voorgesteld om de 
luchtvervuiling zoveel mogelijk terug te dringen . 

- De ontwikkeling van een stimuleringsregeling voor de aankoop van 
een fiets (bijvoorbeeld door fietsen onder een laag btw-tarief te laten 
vallen). 

- De overheid moet producenten verplichten alleen nog schonere 
auto's te produceren; na het jaar 2000 zouden er geen auto's meer 
verkocht mogen worden zonder geregelde 3-weg-katalysator. 

- Er moet meer aandacht worden besteed aan het schoner maken van 
de diesel-personenauto's; als mogelijke oplossing noemt een inspreker 
de keramische roetfilter. 

- Het stationair laten draaien van de motor moet strafbaar worden 
gesteld. 

- De maximum snelheid op autosnelwegen moet weer worden terug-
gebracht naar 100 km per uur, op hoofdroutes in de bebouwde kom naar 
50 km per uur en in de wijken naar 30 km per uur omdat verlaging van 
de maximum snelheid een verlaging betekent van de luchtverontrei-
niging. De zogenaamde snelheidsbegrenzer kan hierbij mogelijk een rol 
spelen. 

- Verlaging van de accijnzen op milieuvriendelijker brandstoffen moet 
de keuze daarvoor stimuleren. 

- De toepassing van een lichtgewicht constructie voor auto's die met 
een maximale snelheid van 70 km/h kunnen/mogen rijden, waardoor de 
belasting van het milieu door uitlaatgassen met 75% zal kunnen vermin-
deren. 

De EVO en anderen wijzen er op dat niet alleen de auto maar ook 
andere bronnen de oorzaak zijn van luchtverontreiniging. In de verkeers-
sector worden genoemd autobussen, bromfietsen en luchtverkeer. 
Daarnaast zijn de landbouw, elektriciteitscentrales en vooral ook de 
industrie belangrijke veroorzakers. Alle bronnen zouden, volgens EVO, 
evenredig aangepakt moeten worden, eventueel ook via een volume-
beleid, waarbij echter wel het economisch aspect nadrukkelijk in de 
gaten moet worden gehouden. 

Spoor 13; terugdringing van het verbruik van fossiele brand-
stoffen 

De Initiatiefgroep Wijs op weg wijst erop dat in het SVV II wel wordt 
gesteld dat men er naar wil streven om een verdere verhoging van het 
C02-gehalte in de atmosfeer tegen te gaan, maar dat uit deze uitspraak 
niet de consequentie wordt getrokken voor het verkeersbeleid, namelijk 
een vermindering van 70% van het energieverbruik. 
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Enkele insprekers vinden dat niet alleen moet worden gestreefd naar 
het niet laten toenemen van het C02-gehalte, maar ook naar terug-
dringing daarvan omdat het broeikaseffect anders blijft bestaan. 

Een inspreker noemt een maatregel waarbij er geen auto's meer 
verkocht zouden mogen worden met een brandstofverbruik van meer dan 
1:25 als mogelijkheid om het gebruik van fossiele brandstoffen terug te 
dringen. De ontwikkeling van zuiniger motoren, andere vormen van 
aandrijving en andere brandstoffen moet de hoogste prioriteit hebben. 

Het Landbouwschap mist bij de projecten van spoor 13 een studie 
naar de mogelijkheden van bio-ethanol als vervanger voor fossiele brand-
stoffen. 

Enkele insprekers geven te kennen, dat zij weinig heil verwachten van 
de voornemens om het gebruik van fossiele brandstoffen terug te 
dringen, omdat zij denken dat de politiek niet is opgewassen tegen de 
«aardolie-lobby». 

Spoor 14; terugdringing van de geluidhinder 

Op dit moment ondervindt 20% van de Nederlandse bevolking ernstig 
hinder van verkeerslawaai. Het streefbeeld van het SVV II met betrekking 
tot de reductie van geluidhinder door personenauto's, vrachtauto's, 
bussen en treinen gaat naar de mening van de Initiatiefgroep Wijs op 
weg daarom niet ver genoeg. 

De Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten vindt, dat meer 
aandacht nodig is voor geluidwering langs wegen die door natuurge-
bieden gaan. 

De provincie Utrecht zegt, dat bij het voorstel tot vermindering van de 
geluidhinder al snel het spookbeeld opdoemt van een wegennet dat is 
verpakt in metershoge wallen en schermen. Maatregelen ter bestrijding 
van geluidhinder aan de bron verdienen de voorkeur. 

Verder wordt door insprekers in dit verband aangedrongen op een 
krachtiger handhaving van de Wet geluidhinder, het omleiden van 
autowegen die nu nog door bebouwde kommen gaan en het stoppen 
met de uitbreiding van het wegennet. 

Een inspreker merkt op dat het (in project 101) aangekondigde stiller 
treinmaterieel pas over ongeveer 30 jaar overal zal zijn ingevoerd; 
voorlopig is deze maatregel dus niet effectief, zeker niet als hogere 
snelheden en hogere frequenties een feit worden. 

De NS is bereid om mee te werken aan onderzoek naar verdergaande 
mogelijkheden voor beperking van geluidhinder door treinen, maar 
verwacht dat het budget dat in het S W II is aangegeven daarvoor niet 
toereikend is. 

Met betrekking tot project 104, betreffende de bevordering van de 
toepassing van stille wegdekken door lagere overheden door middel 
van ZOAB («zeer open asfaltbeton»), wordt door een inspreker gesteld 
dat het rijk ook financieel zal moeten bijdragen in de extra kosten van de 
toepassing van dit type wegdek. 

Spoor 15; terugdringing van de verkeersonveiligheid 

Een inspreker is van mening dat men zich in het algemeen nog te 
weinig realiseert dat de verkeersonveiligheid de omvang heeft van een 
nationale ramp. Per jaar komen in het verkeer net zoveel mensen om het 
leven als bij de watersnoodramp in 1953. 
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De Stichting Pressiegroep Stop de Kindermoord vindt, dat ondanks het 
streefbeeld dat erop is gericht het aantal verkeersslachtoffers te vermin-
deren, de cijfers te hoog blijven. Mensenlevens blijven hierdoor onderge-
schikt aan mobiliteit. Er moet getracht worden dit cijfer verder omlaag te 
krijgen. 

De Koninklijke Nederlandse Motorrijders Vereniging vindt de 
doelstelling in termen van terugdringing van het aantal verkeersslacht-
offers tot 2010 te ambitieus. De voorgestelde maatregelen zijn te zeer 
technisch van aard. Uit het verleden is gebleken dat soortgelijke maatre-
gelen weinig invloed hebben op de vermindering van de verkeersonvei-
ligheid, doordat de elementen «weg» en «voertuig» daaraan slechts een 
beperkte bijdrage leveren. Gedragsbeïnvloeding is daarvoor een beter 
middel. 

Ook Veilig Verkeer Nederland denkt dat om de streefbeelden voor de 
verkeersveiligheid te halen grote inspanning nodig is, zeker gezien de 
verwachte toename van het aantal auto's. Technische verbeteringen en 
voorlichting moeten samengaan. 

Een aantal insprekers wijst op het belangrijke aandeel van vracht-
wagens als het gaat om verkeersonveiligheid . Insprekers doen een 
aantal voorstellen die zouden kunnen bijdragen aan een verbetering van 
die situatie. 

- Er zou landelijk een inhaalverbod voor vrachtauto's moeten komen; 
dat verhoogt niet alleen de verkeersveiligheid maar is ook gunstig voor 
de capaciteit van de hoofdwegen. 

- Er moeten speciale rijstroken komen voor het vrachtverkeer. 
- Met name vrachtwagens zouden moeten worden voorzien van 

grotere achterlichten. 
- Het aantal vrachtauto's op de wegen moet worden teruggedrongen. 

Andere voorstellen die door (enkele individuele) insprekers worden 
gedaan om de verkeersveiligheid te bevorderen zijn: 

- vanwege de verwachte groei van het autogebruik moet de positie 
van de «zwakkere» verkeersdeelnemers (fietsers en voetgangers) worden 
verbeterd. 

Gedacht wordt bijvoorbeeld aan een maximum snelheid van 30 km per 
uur in woonwijken, aan het op grotere schaal verkeersvrij of verkeersluw 
maken van woonwijken en aan educatie van fietsers en voetgangers. 

- de differentiatie in maximum snelheden op autosnelwegen zou 
moeten worden afgeschaft; een uniforme snelheid voor alle verkeer 
(inclusief het vrachtverkeer) geeft een rustiger en veiliger verkeersbeeld. 

- alle doorgaande wegen zouden moeten worden voorzien van 
fietspaden. 

- er moet bij recreatiegebieden een scheiding komen tussen het auto-
en het fietsverkeer. 

- er zou veel strenger moeten worden opgetreden tegen verkeersover-
treders door ze uit het verkeer te nemen. Enkele insprekers stellen in dit 
verband voor een soort puntensysteem in te voeren met als uiteindelijk 
gevolg een (tijdelijke) intrekking van het rijbewijs of eventueel zelfs 
inbeslagname van de auto. 

- de inspanningen van de overheid om de verkeersveiligheid te verbe-
teren zouden vooral moeten worden gericht op het interlokale en het 
stedelijke wegennet; er gebeuren relatief weinig ongelukken op de 
autosnelwegen. 

De Initiatiefgroep Wi jsop weg onderschrijft het belang van een 
onderzoek naar de mogelijkheden van een snelheidsbegrenzer, dat in het 
SVV II wordt voorgesteld. 
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De Koninklijke Nederlandse Motorrijders Vereniging is teleurgesteld 
dat is afgezien van een bromfietsexamen. Bromfietsers komen voor het 
merendeel uit de «gevaarlijkste» leeftijdsgroep en de brommer is een van 
de gevaarlijkste voertuigen. Nu de jeugd bewust maken van gevaarlijk 
verkeersgedrag levert later profijt op. 

Vertegenwoordigers van de ouderen uit de samenleving willen dat bij 
plannen betreffende de inrichting van verkeersruimten en de verkeersvei-
ligheid meer overleg zal worden gevoerd met de ouderenbonden. 

De NS vindt dat in spoor 15 een apart project moet worden 
opgenomen om de conflicten tussen het weg- en treinverkeer op spoor-
wegovergangen te regelen, hetgeen vooral urgent is tegen de achter-
grond van de voorgenomen snelheidsverhogingen voor treinen. 

Het Landbouwschap is van mening dat de NS een verantwoorde-
lijkheid heeft om kleinere spoorwegovergangen voor landbouwverkeer en 
vee veiliger te maken. Dit geldt zeker voor trajecten waar men van plan is 
met hogere snelheden te gaan rijden. 

Enkele insprekers vinden dat de premie voor verkeersveiligheid voor 
gemeenten (project 108) niet alleen gebaseerd moet zijn op de vermin-
dering van het aantal verkeersslachtoffers, omdat dit cijfer een grillig 
verloop heeft. 

Spoor 16; beperking ruimtebeslag wegen en tegengaan van 
versnippering in het landelijk gebied 

Een groot aantal insprekers (onder andere gemeenten en milieuorgani-
saties) vindt de aanleg van nieuwe autosnelwegen en spoorwegen in 
strijd met de belangen van het landschap. Veel van de in het SVV II 
voorgestelde wegenprojecten gaan door kwetsbare natuurgebieden of 
grote landschapseenheden, die ook in het structuurschema Natuur- en 
Landschapsbehoud en in streekplannen als zodanig zijn aangegeven. 
Uitbreiding van het bestaande wegennet, zowel door de aanleg van 
nieuwe wegen als door verbreding van bestaande wegen, geeft een te 
grote belasting van het milieu. 

Hoewel het beleid met betrekking tot verbetering van het openbaar 
vervoer vanuit milieu-oogpunt in ruime mate wordt onderschreven vinden 
veel insprekers dat ook de aanleg van railinfrastructuur niet mag gaan 
ten koste van natuur en milieu. 

Als er toch uitbreiding van infrastructuur moet plaatsvinden zal daarbij 
veel aandacht moeten worden besteed aan de landschappelijke inpassing 
van de infrastructuur. Compensatie van de versnippering van het 
landschap door de aanleg van infrastructuurvoorzieningen is niet goed 
mogelijk. Aanpassing aan de natuur verdient derhalve de voorkeur boven 
het aanpassen van de natuur aan andere belangen. 

De meeste wegen door de meest kwetsbare natuurgebieden zouden 
moeten worden afgesloten voor alle gemotoriseerd verkeer (uitge-
zonderd de voertuigen van bewoners). 

De Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten wil dat het Minis-
terie van Verkeer en Waterstaat een substantieel bedrag reserveert voor 
het herstellen c.q. aanbrengen van ecologische verbindingen (dassen-
tunnels, wildviaducten, etc). Dat is vooral nodig bij bestaande infra-
structuur. 

Door enkele insprekers worden voorstellen gedaan om het ruimte-
gebruik en versnippering door de aanleg van infrastructuurvoor-
zieningen te beperken , zoals: 

- de aanleg van wegen op verschillende niveaus; de ene richting op 
maaiveldniveau, de andere richting op een viaduct daarboven. 
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- de bundeling van grootschalige infrastructuurwerken; nieuwe spoor-
verbindingen zouden moeten worden aangelegd naast autosnelwegen of 
in de middenberm daarvan. 

- vergroting van het aantal kruisingsmogelijkheden over wegen, spoor-
wegen en vaarwegen met name voor het langzame verkeer, dat daardoor 
minder behoeft om te rijden. 

Het Landbouwschap onderschrijft het beleid om versnippering van het 
landelijke gebied, als gevolg van de aanleg van nieuwe infrastructuur, 
tegen te gaan. Bundeling van infrastructuurvoorzieningen verdient de 
voorkeur. 

In het geval van een tracé-procedure moet in deze visie overigens niet 
alleen de doorsnijding van natuurgebieden als argument worden meege-
nomen, maar ook doorsnijding van landbouwgebieden. Deze organisatie 
pleit ervoor dat elk project in principe begeleid wordt met een aanpas-
singsinrichting, ter beperking van de nadelige gevolgen van de aanleg of 
verbreding van wegen en spoorwegen. 

Spoor 17; verbetering van het stedelijk leefmilieu 

Onder meer de Stichting Nederlands Instituut Export Bevordering en 
de Vervoersbond FNV pleiten ervoor om buiten de stad goederen in 
distributiecentra op te slaan. De distributie van goederen voor de 
binnensteden zou van daaruit vooral 's nachts kunnen plaatsvinden en 
in kleinere eenheden ook overdag. Dat is een positieve bijdrage aan de 
leefbaarheid van de binnensteden, doordat de overlast door bevoor-
rading op deze wijze wordt beperkt. Het vervoer naar en tussen de distri-
butiecentra zou bovendien per trein of schip kunnen plaatsvinden. 

De Raad voor het Midden- en Kleinbedrijf vindt dat distributiecentra 
aan de rand van de steden niet geschikt zijn voor alle goederenstromen, 
doordat er geen specialisatie aanwezig is. Problemen treden op bij 
breekbare produkten, diepvries-produkten, kleding, brandstoffen en 
meubels. Daarnaast hebben ontvangers hun specifieke wensen met 
betrekking tot de levering van goederen. De Raad pleit wel voor een 
proefneming. 

Enkele insprekers pleiten er voor om het voorzieningenniveau in de 
woonwijken te verbeteren, door meer kleine en aantrekkelijke winkel-
centra te realiseren, waardoor de verkeersstroom naar de grote winkel-
centra in de binnensteden kan worden beperkt. 

De VNG en enkele andere insprekers wijzen erop, dat het extra ruimte-
beslag in en buiten de steden door de voorspelde groei van het 
autoverkeer tot aanzienlijke problemen zal leiden. De beschikbare ruimte 
in de bebouwde kommen is meestal ontoereikend om een grote toename 
van verkeer op te vangen en er zullen ook knelpunten gaan ontstaan op 
het wegennet rond de bebouwde kommen. Zonder corrigerende maatre-
gelen zal dit leiden tot functieverlies van de bestaande kernen en 
verslechtering van het leefmilieu. Het SVV II gaat ten onrechte nauwe-
lijks in op de consequenties van deze ontwikkelingen. Het is niet juist 
wanneer het rijk de verantwoordelijkheid hieromtrent aan de gemeenten 
zou overlaten. 

Voor de steden zal in ieder geval een kwantitatief en kwalitatief 
goed systeem van openbaar vervoer ontwikkeld moeten worden, met 
onder andere vrije busbanen. 

Een aantal, vooral individuele, inspraakreacties heeft betrekking op de 
parkeerproblematiek in de steden . 
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Enerzijds blijkt uit deze reacties dat enkele insprekers voorstander zijn 
van een stringent parkeerbeleid, niet alleen in de Randstad maar in alle 
stedelijke gebieden, waarbij dan wel de bewoners moeten worden 
ontzien. Een dergelijk beleid zou leiden tot een betere geleiding van de 
mobiliteit en verbetering van het stedelijk leefmilieu. 

Anderzijds wordt er op gewezen dat het voorgestelde beleid het aantal 
parkeerplaatsen voor stadsbewoners beperkt en het parkeren voor hen 
veel duurder maakt. Dat is een ongewenste ontwikkeling. Bovendien 
betekent vermindering van parkeermogelijkheden bij bedrijven ook een 
toename van de parkeerdruk op de openbare ruimte. 

De Kamer van Koophandel in Amsterdam pleit er nadrukkelijk voor om 
in de binnensteden voldoende parkeercapaciteit beschikbaar te houden 
voor bezoekers van kantoren, bedrijven, winkels en voorzieningen. 

Een inspreker vindt dat het parkeerprobleem in de binnensteden kan 
worden opgelost door bijvoorbeeld parkeervoorzieningen in de grachten 
te realiseren in de vorm van grote betonnen bakken. 

Een andere inspreker vindt dat er geen plantsoenen meer mogen 
worden opgeofferd aan parkeervoorzieningen. 

De routes naar stedelijke parkeervoorzieningen moeten duidelijker 
worden aangegeven. 

Onder andere de Vereniging Milieudefensie wijst erop dat in het SVV II 
voorbij is gegaan aan de parkeerruimte die nodig is voor de extra 3 
miljoen auto's die in het SVV II zijn voorzien. 

Het project «blik van de straat» wordt door insprekers onderschreven. 
Dit project kan enerzijds worden gerealiseerd door de aanleg van 
parkeerterreinen en parkeergarages, bij voorkeur aan de rand van de 
woonwijken, en anderzijds door een ontmoedigingsbeleid voor wat 
betreft het autobezit. 

De VNG vindt dat de premieregeling bij dit project niet afhankelijk 
moet worden gesteld van het inwoneraantal, maar bijvoorbeeld van de 
bebouwingsdichtheid van een gemeente. De VNG wil hierover nader 
overleg voeren met het Ministerie van Verkeer en Waterstaat. 

Een andere inspreker vindt dat de premieregeling gekoppeld zou 
moeten worden aan de verplichting tot het bouwen van een of meer 
vervangende parkeergarages, zodat tevens bereikbaarheidsproblemen 
voor binnensteden kunnen worden voorkomen. 

Enkele individuele inspraakreacties gaan in op de fietsvoorzieningen 
in de steden . 

- Er moeten in de stedelijke gebieden meer en mooiere fietsroutes 
komen met schuilplaatsen voor de regen. 

- Er moet ook meer geld uitgetrokken worden voor het koppelen van 
de stedelijke en regionale fietsnetwerken ( project 115), terwijl deze 
netwerken ook op zich zelf verder moeten worden uitgebreid. 

- Er zou een beloning moeten komen voor gemeenten die er in slagen 
het fietsverkeer met 10% te doen toenemen. 

- Bij bestaande oeververbindingen (bijvoorbeeld spoorbruggen) moet 
een extra voorziening voor fietsers en voetgangers worden aangelegd. 
Hierdoor worden deze verkeerssoorten gestimuleerd. 

- Er is een meer radicale aanpak nodig van het stedelijk autoverkeer 
dan in het SVV II wordt voorgesteld, omdat het fietsen in de stad op 
bepaalde tijden nu al onmogelijk is door smog. 

Andere voorstellen om de leefbaarheid in de stedelijke 
gebieden te verbeteren die door insprekers worden genoemd zijn : 

- «groene golven» in de steden, waardoor de capaciteit van de wegen 
wordt verhoogd en de milieubelasting wordt verminderd. 
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- het afsluiten van binnensteden voor gemotoriseerd verkeer, behalve 
voor bewoners. 

- het weren van interlokaal verkeer uit kernen van steden (en dorpen) 
door de aanleg van meer rondwegen. 

- in die gevallen waar omleiding van hoofdwegen om steden heen niet 
mogelijk is, het verdiept aanleggen van de infrastructuurvoorziening met 
veel ongelijkvloerse kruisingen. 

- het instellen van een combinatie van (in het SVV II genoemde en 
andere) bijdrageregelingen ten behoeve van het stedelijk leefmilieu. 

- de toepassing van de verkeers-milieukaart om vast te stellen hoe de 
leefbaarheid in stadscentra kan worden verbeterd, vooral door een 
gerichte aanpak van de luchtvervuiling en geluidhinder. 

Enkele insprekers (gemeente Venlo, het gewest Noord-Limburg en de 
Kamer van Koophandel in Noord-Limburg) vinden dat er speciale 
aandacht moet worden geschonken aan de problemen van binnenstede-
lijke spoor-rangeeremplacementen. De problemen hierbij zijn geluid-
overlast, onveiligheid en slecht gebruik van de stedelijke ruimte. Door 
dergelijke activiteiten naar elders te verplaatsen, kan de leefbaarheid in 
de steden verbeterd worden. 

4.4. Ondersteunende maatregelen 

Spoor 18; financiering verkeer en vervoer 

Veel insprekers stemmen in met de instelling van een infrafonds. 
Met name de Vervoersbond FNV en de gemeente Den Haag zijn er 

voorstander van dat niet vooraf wordt aangegeven hoe de verdeling van 
de middelen over de verschillende vervoerwijzen moet gebeuren, maar 
dat dat plaatsvindt op basis van een afweging van projecten. 

Het VNO is er ook voorstander van de overheidsbijdragen voor alle 
vervoerwijzen te combineren. 

Met behulp van een infrafonds kan het beschikbare geld evenwichtiger 
verdeeld worden tussen wegen en voorzieningen ten behoeve van 
openbaar vervoer, en tussen aanleg en onderhoud van infrastructuur. Uit 
het infrafonds kunnen naar de mening van de gemeente Utrecht ook 
hoogwaardige regionale openbaar-vervoerprojecten en fietsvoorzie-
ningen worden betaald, die op basis van een regionaal verkeers- en 
vervoerplan zouden kunnen worden ontwikkeld. 

Bij een integraal financieringssysteem zou ook het vervoer over water 
moeten worden betrokken. 

De NS geeft te kennen betrokken te willen worden bij het onderzoek 
naar een infrafonds. 

Een aantal insprekers vindt dat de heffingen uit het Rijkswegenfonds 
voorlopig moeten overgaan naar het Mobiliteitsfonds, en uiteindelijk naar 
een infrafonds. 

Enkele insprekers wijzen er op dat zowel de scheepvaart als de fietsers 
en bromfietsers gebruik maken van infrastructuur en verkeersvoorzie-
ningen en daarom ook zouden moeten betalen voor de aanleg en het 
onderhoud ervan (zoals bij het Rijkswegenfonds). 

Spoor 19; de ontwikkeling van een bestuurlijk instrumentarium 
voor het verkeers- en vervoerbeleid 

Veel insprekers (met name de verkeers- en vervoerorganisaties) zijn 
het eens met de voorgenomen instelling van vervoerregio's. Enkele 
insprekers stellen nadrukkelijk dat de afweging en ontwikkeling van 
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wegen en openbaar-vervoernetwerken op regionaal niveau moet plaats-
vinden. Het wordt betreurd dat in het SVV II geen concrete vorm is 
aangegeven voor de vervoerregio. 

Enkele insprekers plaatsen vraagtekens bij de voorgenomen lichte en 
vrijblijvende structuur van de vervoerregio's. 

De VNG vindt daarentegen dat beleidsafstemming en samenwerking 
tussen verschillende overheden het best kan plaatsvinden op vrijwillige 
basis. Zware structuren dienen daarvoor worden te vermeden. De VNG 
wil medewerking verlenen aan het onderzoek naar vervoerregio's. 

Vooral van gemeentelijke zijde wordt gesteld dat het niet duidelijk is 
hoe de indeling van Nederland in vervoerregio's zal worden gerealiseerd. 
Insprekers zijn van mening dat naast lokale en interlokale besturen ook 
bedrijven en instellingen hierbij betrokken zouden moeten worden. 

Er moet in dat kader afstemming plaatsvinden zowel op het gebied van 
de ruimtelijke ordening als op het gebied van vervoerprestaties en 
vergoedingen. 

Er wordt op gewezen dat in West-Duitsland met succes ervaringen zijn 
opgedaan met zogenaamde Verkehrsverbunde. 

Met name de ESO en het Gemeentelijk Havenbedrijf van Amsterdam 
zijn terughoudend over de instelling van vervoerregio's. De ESO 
verwacht dat een «zware» tussen-autoriteit geen substantiële 
meerwaarde zal kunnen leveren. Het streekvervoer is wel bereid aan 
lichtere overlegstructuren deel te nemen. 

Het Havenbedrijf is van mening dat besluitvorming over verbetering 
van de infrastructuur voor het goederenvervoer niet kan plaatsvinden op 
regionaal niveau. 

Vrij algemeen, en met name van de kant van het openbaar vervoer 
(NS, SAMOVE en de Federatie van Schippersbonden), wordt de 
instelling van een MIT onderschreven, omdat daarin een integrale 
afweging van de netwerkstructuur voor het wegverkeer en het openbaar 
vervoer mogelijk is. De laatstgenoemde insprekers willen bij de totstand-
koming van het MIT worden betrokken. 

Het AVBB stelt dat een goede financiële onderbouwing van het MIT 
noodzakelijk is. 

Een aantal insprekers vindt dat in het SVV II duidelijke criteria moeten 
komen om de tussentijdse toetsing van het beleid (in het kader van het 
MIT) mogelijk te maken. Deze toetsing zou door een onafhankelijke 
instantie moeten gebeuren. 

Spoor 20; verbetering en consequente handhaving van het 
verkeers- en vervoerregelsysteem. 

Een inspreker vindt dat de nieuwe Wet vervoer gevaarlijke stoffen veel 
stringenter zal moeten zijn dan de huidige wet. 

Een andere inspreker wijst er op dat er een aanpassing in de Wegen-
verkeerswet moet komen waarin de onttrekking van een weg of een 
gedeelte van een weg aan het openbaar verkeer wordt geregeld, en 
waarin een afstemming van de Wegenverkeerswet en de Wet op de 
ruimtelijke ordening wordt geregeld. 

De VNG en andere insprekers wijzen er op dat de onlangs in werking 
getreden Wet Personenvervoer de samenwerking op het gebied van het 
openbaar vervoer bemoeilijkt; de rijksoverheid is bijvoorbeeld erg terug-
houdend met overdracht van bevoegdheden met betrekking tot buslijnen 
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aan gemeenten, en ook de gekozen financiële structuur is belemmerend 
voor samenwerking en integratie tussen vervoerbedrijven. 

De VNG stelt dat de afweging en planning van projecten zou kunnen 
worden verbeterd door de totstandkoming van een wet waarin de tracé-
vaststelling wordt geregeld. In deze wet zou rekening gehouden moeten 
worden met de regels die voortvloeien uit de Wet op de ruimtelijke 
ordening en de milieuwetgeving, en voldoende waarborgen moeten 
bieden voor de gemeentelijke betrokkenheid. 

Enkele reacties hebben betrekking op verbetering van de handhaving 
van de wetgeving . 

Een inspreker stelt voor in auto's een telematica-unit in te bouwen die 
kan worden gebruikt voor de registratie van verkeersovertredingen en het 
opsporen van gestolen auto's. Een dergelijk systeem kan kostenbe-
sparend werken voor de overheid. 

Enkele insprekers zijn voorstander van een fiscale behandeling van 
parkeerboetes en boetes voor snelheidsovertredingen. 

In een reactie wordt gesteld dat door inkrimpingen van de politie-
sterkte de handhaving van de verkeerswetgeving onvoldoende is 
geworden. 

Enkele insprekers gaan in op het huidige normeringssysteem in het 
openbaar vervoer; dat is te sterk budgettair gericht. Een taakstellende 
normering, waarbij de bijdrage in de exploitatie door de overheid zou 
worden vergroot, verdient de voorkeur. 

De EVO vindt dat het systeem van evenredige vrachtverdeling in de 
binnenvaart moet worden afgebouwd. Het verbod van cabotage in het 
vrachtvervoer moet worden afgeschaft. 

Spoor 2 1 ; bevordering samenhang en samenwerking tussen de 
instituties van verkeer en vervoer 

Het Instituut voor Ruimtelijke Organisatie van TNO meent dat bij het 
realiseren van samenwerkingsverbanden de advisering en begeleiding 
daaromtrent moet gebeuren door een onafhankelijke instelling. 

Van de kant van vervoerondernemingen wordt beaamd dat het 
openbaar vervoer alleen toekomst heeft als het zich als geheel klant- en 
marktgericht gaat opstellen. 

De taxi-ondernemingen zouden hierbij ook een rol kunnen vervullen. 
Een inspreker is van mening dat samenwerking tussen verschillende 

openbaar-vervoerbedrijven pas goed van de grond kan komen als de 
verschillende betrokken bedrijven bereid zijn eigen ondernemersdoelstel-
lingen niet meer primair te stellen maar aan elkaar aan te passen. 

De Vervoersbond FNV deelt mee dat binnen de FNV een werkgroep is 
gestart met het doel voorstellen te ontwikkelen om via het CAO-beleid bij 
te dragen aan de beperking van het autogebruik (project 129). 

Spoor 22; nieuwe marktmogelijkheden voor de verkeers- en 
vervoerbedrijf stakken. 

Een inspreker meent dat de steun aan uitbreiding van het export-
vervoer het verbeteren van de leefbaarheid kan tegenwerken. 
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Spoor 23; bundeling van fundamenteel en strategisch onderzoek 

Een inspreker vindt dat er meer strategisch onderzoek moet worden 
gedaan naar de goederenmarkt, met name naar veranderende marktom-
standigheden en de invloeden van mogelijke beleidsbeslissingen. 

Een andere inspreker stelt dat er te weinig geld beschikbaar is voor 
onderzoek naar nieuwe vervoersystemen. 

De Initiatiefgroep Wijs op weg wil meewerken aan onderzoek naar 
factoren die een rol spelen bij de keuze van het vervoermiddel. 

HOOFDSTUK 5 FINANCIËLE EN MACRO-ECONOMISCHE 
ASPECTEN 

5.1 . Financiële aspecten 

Een aantal inspraakreacties heeft betrekking op de verdeling van de 
financiële middelen over het autoverkeer en het openbaar 
vervoer. 

Veel insprekers (waaronder de Initiatiefgroep Wijs op weg, de 
Vereniging Milieudefensie, SAMOVE, het Centraal overleg van verkeers 
en vervoerorganisaties) vinden dat de verhouding tussen de investe-
ringen in wegen en in openbaar vervoer scheef is. Terwijl het autogebruik 
moet worden teruggedrongen en het openbaar vervoer flink moet 
worden uitgebreid, zijn de beschikbare middelen anders verdeeld. 

Bovendien is er voor verbeteringen in het wegverkeer nu reeds een 
groot bedrag beschikbaar, terwijl het benodigde bedrag voor verbete-
ringen en uitbreiding van het openbaar vervoer pas in 1990 vrij komt. 
Hierdoor wordt de achterstand van het openbaar vervoer alleen nog maar 
groter. Er wordt gepleit voor meer financiële middelen voor de infra-
structuur en de exploitatie van het openbaar vervoer. 

Zeker voor het streekvervoer, dat volgens een aantal insprekers een 
zeer belangrijke rol heeft, wordt naar verhouding zeer weinig geld uitge-
trokken. Dit ondanks het feit dat er volgens de ESO de komende 5 jaar al 
ongeveer 700 miljoen gulden nodig zal zijn voor de noodzakelijke aanleg 
van vrije busbanen e.d. 

De Stichting Natuur en Milieu vindt dat er vooral meer geld nodig is 
voor regionale (snel)tramnetten. 

Met name de VNG, SAMOVE en de ANWB zijn van mening dat moet 
worden overwogen, om de beschikbare investeringsruimte voor wegen 
en openbaar vervoer anders over de beleidsperiode te verdelen; de 
eerste jaren zou wat extra financiële ruimte moeten worden gegeven aan 
het openbaar vervoer, ten koste van de jaren daarna. 

De Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten vindt dat het 
opheffen van knelpunten in het wegennet het best kan geschieden door 
het verbeteren van het openbaar vervoer. Maatregelen hiervoor kunnen 
betaald worden uit besparingen uit het achterwege laten van wegen-
aanleg. 

Er wordt door enkele insprekers (onder andere de Federatie van Schip-
persbonden en het Gemeentelijk Havenbedrijf van Amsterdam) voor 
gepleit om meer te investeren in de vaarwegeninfrastructuur. De 
vaarwegen kunnen grote vervoerstromen verwerken en knelpunten zijn 
met relatief geringe investeringen op te lossen. Er moet meer duide-
lijkheid komen over de overheidsinvesteringen in vaarwegen. 

Insprekers vinden dat de post voor onderhoud van vaarwegen te klein, 
terwijl er een enorme achterstand moet worden weggewerkt. Dit aspect 
moet meer aandacht krijgen tegen de achtergrond van de decentralisatie 
van taken en bevoegdheden rond vaarwegen naar de lagere overheden. 
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De BOVAG en de Stichting Weg vinden dat meer geld moet worden 
uitgetrokken voor het totale beleid voor verkeer en vervoer. Daaronder 
zou ook de uitbreiding van de wegeninfrastructuur moeten vallen, omdat 
Nederland in dit verband achterloopt bij andere landen in Europa. De 
marginale verhoging van de investeringen waartoe de overheid slechts 
bereid is, is onvoldoende. 

Onder andere het VNO wijst erop dat er niet alleen een achterstand 
moet worden ingehaald, maar dat de positie van Nederland als 
vervoerder in Europa daarnaast vraagt om het opbouwen van een nieuwe 
voorsprong. 

De Stichting Nederland Distributieland vindt dat met het aanleggen 
van tunnels niet gewacht mag worden op de (eventuele) opbrengsten uit 
het rekening-rijden. 

Enkele insprekers wijzen erop dat, hoewel het totale aantal reizigerski-
lometers per fiets groter is dan per trein, en in stedelijke gebieden het 
aandeel van de fiets in de modal-split aanzienlijk is, in het S W II 
weinig geld wordt uitgetrokken voor het fietsverkeer . De 
Fietsersbond ENFB heeft berekend dat tot 2010 voor heel Nederland 
jaarlijks 500 miljoen gulden nodig is voor een wervend fietsbeleid. Het 
rijk zou daarvan 350 miljoen per jaar moeten bijdragen. 

Veel insprekers (waaronder gemeenten, provincies, natuur- en milieu-
organisaties, de EVO en de Initiatiefgroep Wijs op weg) vinden dat ten 
onrechte geen extra middelen beschikbaar zijn gesteld voor het 
opvangen van de exploitatiekosten in het openbaar vervoer. Door 
de toename van het gebruik van het openbaar vervoer zullen de voorzie-
ningen moeten worden uitgebreid. Het is niet zeker of de hogere 
inkomsten als gevolg daarvan zullen opwegen tegen de kosten. Weinig 
financiële ruimte voor de exploitatie houdt het gevaar in dat bezuinigd 
gaat worden op de bediening van niet-rendabele lijnen. Bovendien is er 
hierdoor geen ruimte de openbaar-vervoer-tarieven te verlagen om zo 
het openbaar vervoer aantrekkelijker te maken. 

Ook de kosten voor de geplande verbetering van het comfort in het 
lange-afstandvervoer (project 08) zullen zonder rijksbijdrage een tariefs-
verhoging betekenen, waardoor de automobilist niet gestimuleerd wordt 
de trein te gebruiken. 

Voor het openbaar vervoer per bus zullen de hogere exploitatiekosten 
die ontstaan door de algemene variabilisatie van de kosten van het 
wegverkeer, gecompenseerd moeten worden. 

De Stichting Natuur en Milieu stelt dat een verhoging van de rijksbij-
drage in de exploitatielasten van het openbaar vervoer dringend noodza-
kelijk is, vooral om de voorzieningen in het landelijk gebied op peil te 
houden. 

Een andere inspreker vindt dat door verbetering van de efficiëntie bij 
het openbaar vervoer zelf de exploitatie-verliezen kunnen worden 
vermeden/verminderd. 

Een aantal insprekers doet voorstellen met betrekking tot de 
financiering van verkeer en vervoer. Er wordt voorgesteld om de per 
regio te innen accijnzen en belastingen ook binnen die zelfde regio te 
gebruiken voor de oplossing van de verkeersproblemen. De verantwoor-
delijkheid voor de verdeling van die gelden zou moeten liggen bij de 
vervoerregio's. Op deze wijze wordt de oneerlijke situatie, dat de hele 
Nederlandse bevolking betaalt voor de problemen in de Randstad, recht-
getrokken. 

Een andere inspreker stelt voor, de aanleg van nieuwe wegen te 
betalen uit een extra verhoging van de wegenbelasting. 
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Enkele insprekers zijn van mening dat de oplossingen voor de 
verkeers- en vervoerproblematiek goed betaald kunnen worden uit de 
huidige belastingen en accijnzen voor het autoverkeer. Een groot deel 
van die opbrengsten verdwijnt, nu volgens deze insprekers, ten onrechte 
in de staatskas. 

Daartegenover staat de mening van een inspreker die vindt dat ten 
onrechte belastinggeld (anders dan rechtstreeks geïnd bij het 
wegverkeer) wordt gebruikt voor de oplossing van de verkeersproble-
matiek. Voor mensen die geen auto hebben betekent dat, dat ze voor een 
deel meebetalen aan voorzieningen die voor hen overbodig zijn. Voorge-
steld wordt voor deze mensen een belastingaftrek in te stellen. 

Enkele insprekers plaatsen negatieve kanttekeningen bij private 
financiering van infrastructuurprojecten . Dat is duurder dan finan 
ciering door middel van leningen door de staat, en dus ongewenst. Als 
de uitvoering van infrastructuurprojecten te veel afhankelijk wordt 
gesteld van particulier initiatief is dat een bedreiging voor de realisering 
van het beleid. 

Het georganiseerde bouwbedrijfsleven is voorstander van een collec-
tieve financiering van de infrastructuur. De mogelijkheden van gecombi-
neerde private- en overheidsfinanciering in de vorm van pps-contracten 
moet worden onderzocht. 

Veel insprekers vinden het bedenkelijk dat rekening-rijden de belang-
rijkste bron van inkomsten is voor de financiering van nieuwe infra-
structuur. De provincie Noord-Holland wijst erop dat bij privaat gefinan-
cierde infrastructuur de heffingen gericht dienen te zijn op de verkeersre-
gulering en niet op het terugbetalen van de investeringen. 

Een aantal lagere overheden en de VNG stellen dat het onduidelijk is 
of het noodzakelijke beleid in de regio's en de gemeenten 
voldoende uit de bestaande middelen kan worden gefinancierd. 
Er worden te veel maatregelen overgelaten aan gemeenten. Het rijk zal 
financieel moeten bijspringen. Daartoe worden de volgende voorstellen 
gedaan: 

- de bijdrageregeling van het rijk aan gemeenten voor verkeersvoor-
zieningen moet worden gewijzigd; omdat de eigen financieringsruimte 
van gemeenten in een aantal gevallen niet toereikend is, moet de 
drempel voor medefinanciering door het rijk worden verlaagd, zodat ook 
kleinschalige projecten gerealiseerd kunnen worden. 

- er moet meer geld beschikbaar komen voor aanleg, onderhoud van 
het onderliggende wegennet en voor voorzieningen ten behoeve van het 
openbaar vervoer. 

De Initiatiefgroep Wijs op weg zegt dat het SVV II met betrekking tot 
de groei van de mobiliteit alleen ingaat op de financiële gevolgen binnen 
de eigen begroting van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat en niet 
op de kosten die ontstaan bij andere departementen (met name Justitie 
en Binnenlandse Zaken) en bij de lagere overheden. 

De Nederlandse Vereniging van Wegenbouwers vindt dat ten onrechte 
niet wordt ingegaan op de effecten van de investeringen en de conse-
quenties daarvan voor de rijksbegroting en voor de burgers. 

5.2. Macro-economische aspecten 

Volgens een aantal insprekers wordt de economische waarde van 
het fietsverkeer sterk onderschat. Zeker als gekeken wordt naar 
vermeden kosten (milieu en congestie), heeft het fietsverkeer een 
belangrijke betekenis. Er zal een beleid moeten worden gevoerd 
waardoor het gebruik van de fiets wordt gestimuleerd. 
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Een inspreker wijst erop dat de doelmatigheid weinig aandacht krijgt in 
het SVV II. Zeker in een situatie waarin het openbaar vervoer niet kosten-
dekkend is, zou verwacht mogen worden dat aspecten als doelmatigheid 
en rendementseisen centraal zouden staan. 

Er zou eens overwogen kunnen worden om in Nederland weer te 
beginnen met de produktie van trams , eventueel in samenwerking 
met andere landen. Door de uitbreiding van het openbaar vervoer zal er 
grote behoefte gaan ontstaan aan nieuw trammaterieel. Door toepassing 
van modulaire opbouw van tramrijtuigen kunnen aanzienlijke kostenre-
ducties worden bereikt. 

Het werkgelegenheidseffect zou bij het beleid betrokken kunnen 
worden. Aanleg van wegen en spoorwegen levert arbeidsplaatsen op, 
evenals een uitbreiding van de exploitatie van het openbaar vervoer. 

Aan de andere kant vreest een inspreker dat het terugdringen van het 
autoverkeer juist arbeidsplaatsen zal kosten. 

HOOFDSTUK 6 HOOFDINFRASTRUCTUURNETTEN 

6 .1 . Algemeen 

Enkele insprekers hebben de volgende algemene kanttekeningen 
gemaakt ten aanzien van de hoofdinfrastructuurnetten . 

- De planning van de hoofdinfrastructuurnetten zou meer vanuit 
Europees perspectief moeten geschieden. 

- Het kwaliteitsniveau van de infrastructuurnetwerken moet in onder-
linge samenhang bezien worden. Er dient een relatie gelegd te worden 
tussen het kwaliteitsniveau van wegen en van openbaar-vervoer-verbin-
dingen in hetzelfde gebied, zodat het openbaar vervoer een aantrekkelijk 
alternatief kan bieden ten opzichte van het autoverkeer. Dat zelfde geldt, 
mutatis mutandis, voor de goederenverbindingen. 

- De term «hoofdtransportas» zou gedefinieerd moeten worden als 
een bundeling van grote verkeers- en vervoerstromen. Dit kan dan 
concreet vertaald worden als een bundeling van infrastructuur. In veel 
situaties zijn hoofdwegen wel, en parallelle rail- en vaarverbindingen ten 
onrechte niet tot de hoofdtransportassen gerekend. 

- Infrastructuurnetten moeten gescheiden worden naar personen- en 
goederenvervoer,maar moeten gebundeld worden gepland voor de 
verschillende vervoerwijzen. Zo kunnen hoofdcorridors worden aange-
geven. 

- De gehanteerde normen om een hoofdverbinding een hoofdtrans-
portas te noemen, zijn tegen de achtergrond van de beleidsdoelstellingen 
niet voor de hand liggend. Voor wegen geldt een vervoer van minimaal 1 
miljoen ton per jaar, voor spoorwegen 2 miljoen ton en voor vaarwegen 
5 miljoen ton. 

De Federatie van Schippersbonden is van mening dat deze verhou-
dingen vanuit milieu-oogpunt juist andersom moeten liggen. 

- Het indicatieve limitatieve karakter van de verbindingen op de 
pkb-kaarten wordt met name door het Landbouwschap onderschreven. 
Verbindingen waarvan echter nu wordt aangegeven dat de besluit-
vorming daaromtrent pas aan het eind van de pkb-periode kan plaats-
vinden, kunnen beter uit het SVV II weggelaten worden. De uiteindelijke 
realisatie ervan is namelijk hoogst onzeker, doch de aangegeven status 
werpt zijn schaduw vooruit, met alle consequenties vandien, onder 
andere voor de landbouw . 
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In de volgende paragrafen zijn de reacties weergegeven op de hoofd-
lijnen van de hoofdinfrastructuurnetten en enkele belangrijke projecten. 
Een meer volledig overzicht van reacties op de verschillende infrastruc-
tuurprojecten is opgenomen in bijlage 1. 

6.2. Wegen 

Met name van de zijde van milieu-organisaties wordt kritisch gerea-
geerd op de criteria voor het hoofdwegennet (omrijfactor 1,4 en 
bereikbaarheid van het hoofdwegennet binnen 15 minuten). Ondanks het 
feit dat deze uitgangspunten ver strekkende consequenties hebben, zijn 
ze onvoldoende onderbouwd. De Stichting Natuur en Milieu vindt dat 
door het hanteren van deze criteria het hoofdwegennet veel te fijnmazig 
is en dat er ook teveel hoofdtransportassen zijn aangewezen. 

Zeker vergeleken met andere Europese landen kan niet van een 
grofmazig net gesproken worden, hoewel dit wel beoogd wordt. 

Enkele insprekers wijzen erop dat van sommige (ook nieuw aan te 
leggen) wegen niet duidelijk wordt gemaakt, waarom en hoe deze passen 
in de hoofdwegenstructuur. Dit geldt ook voor de aanwijzing als hoofd-
transportas. 

Tegenover deze mening van vooral de milieu-organisaties, staat de 
opvatting dat in het hoofdwegennet parallelle verbindingen aanwezig 
moeten zijn om in geval van calamiteiten te kunnen beschikken over een 
alternatieve route. 

Door een groot aantal insprekers wordt gesteld dat een forse 
uitbreiding van het wegennet niet gewenst is, vooral uit het 
oogpunt van milieubelangen en leefbaarheid. In het algemeen acht men 
enkele verbeteringen aan het basisnet wel acceptabel. 

Het Sociaal Economisch Overlegorgaan Brabant wijst erop dat in deze 
provincie de laatste jaren een grote achterstand is ontstaan bij de 
afronding van het basis-hoofdwegennet. Dit vormt een bedreiging voor 
de verdere sociaal-economische ontwikkeling van deze provincie en 
vooral voor de transportfunctie. 

Vooral tegen de volgende projecten is bezwaar gemaakt : 
- de A5 verlengde Westrandweg en tweede Coentunnel. 
- de A6 tussen de A1 en de A2 omdat men vreest dat hierdoor een 

natuurgebied wordt aangetast. 
- de A11 bij Voorschoten vanwege verstoring van het leefmilieu in 
woonwijken. 
- de A24 tussen de A16 en de A13 omdat dat geen duidelijke 

verbinding is tussen grote steden en een verstoring is van een recreatie-
gebied. 

- de A24, Blankenburgtunnel, omdat deze niet nodig geacht wordt en 
een ontoelaatbare aantasting betekent van waardevolle natuurgebieden 
en van gebieden met een agrarische en recreatieve betekenis. 

- de A24, tussen de Blankenburgtunnel en de A13, vanwege de 
ongewenste doorsnijding van Midden-Delfland. 

- de A31 , omdat meer wegen in Drenthe niet nodig zijn; er is daar 
geen congestie-probleem. Overigens is een verbinding 
Leeuwarden-Emmen meer gewenst dan een verbinding 
Leeuwarden-Assen. 

Er is door insprekers ook gereageerd op een aantal projecten voor 
ombouw van autoweg naar autosnelweg en verbredingen van 
autosnelwegen. Zeer veel insprekers hebben geprotesteerd tegen het 
voornemen om de A12 (en de spoorlijn) bij Maarn/ Maarsbergen te 
verbreden. (Overige reacties; zie bijlage 1) 
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Ten aanzien van wegverbredingen wordt gesteld dat deze ook limitatief 
in het SVV II dienen te worden opgenomen. 

De ombouw van bestaande hoofdwegen naar enkelbaans-autowegen 
wordt volgens een inspreker ten onrechte niet als aparte categorie 
genoemd. 

Er wordt door insprekers wisselend gereageerd op het afvoeren van 
enkele verbindingen van het hoofdwegennet . Met name milieu-
organisaties en enkele gemeenten spreken waardering daarover uit; 
andere gemeenten en het bedrijfsleven zijn hierover juist ontstemd. Deze 
laatstgenoemde insprekers vinden dat de volgende verbindingen ten 
onrechte zijn afgevoerd: 

- de A15, Valburg-Babberich; deze verbinding dient als tweede 
ontsluitingsroute naar Duitsland gehandhaafd te blijven omdat de 
Pleyroute geen goed alternatief is. 

- de A22, Haarlem-Nieuw Vennep. 
- de A48, Arnhem-Linde. Deze verbinding is gewenst terwille van de 

bereikbaarheid van de regio en ter ontlasting van verkeersdrukte in 
enkele kernen. 

- de A50, Kampen-Emmeloord, ten behoeve van de ontsluiting van 
Friesland en Flevoland. In het verleden zijn diverse beloften in dit 
verband gedaan en daar heeft Kampen inmiddels op ingespeeld. 

- de N57, de Dammenroute. Indien de Westerschelde-oeververbinding 
wordt aangelegd, kan deze weg het recreatief verkeer en het zakelijk 
verkeer over de N59 gescheiden houden. 

- de N60. 

Het KNOV pleit ervoor dat de verbinding Tiel-Beuningen (over de N323 
en de N322) en de S21 in het hoofdwegennet worden opgenomen. 

De Kamer van Koophandel voor Zeeuwsch-Vlaanderen acht een 
hoofdweg als oost-west-verbinding oostelijk van Terneuzen onmisbaar. 

Voor een groot aantal verbindingen wordt door insprekers de status 
van hoofdtransportas bepleit. De argumenten die hiervoor worden 
aangevoerd zijn onder andere verbetering van de structuur van het 
hoofdwegennet en de nodig geachte voorrang bij aanleg en verbetering. 
De volgende verbindingen worden genoemd: 

- de A8/A9, Amsterdam-Beverwijk-Alkmaar, ten behoeve van een 
goede ontsluiting in noordelijke richting van het Amsterdamse naven-
gebied. 

- de A10, om bijvoorbeeld door middel van geleidingssystemen de 
verkeersproblematiek op te lossen. 

- de A28, Zwolle-Amersfoort, als verbinding van Zwolle en Drenthe 
met de Randstad en als verbinding van de Rotterdamse haven met 
Scandinavië, Noord-Duitsland en Oost-Europa. 

- de A20 naar Hoek van Holland, van groot belang voor het vracht-
vervoer naar Groot-Brittannië. 

- de A30, ten behoeve van een goede aansluiting van Amersfoort met 
Arnhem en Duitsland. 

- de A35, Zwolle-Almelo, als verbinding Zwolle-Hengelo/ 
Enschede-Duitsland. 

- de A50, tussen Hattemerbroek en Emmelooord. 
- de A58. 
- de N59 (indien de Westerschelde-oeververbinding wordt 

aangelegd). 
Deze weg vormt een belangrijke verbinding tussen de diverse havens 

in Nederland en België en de Kanaaltunnel. 
- de A79, Heerlen-Maastricht, als verbinding van de beide kernen van 

het stedelijk knooppunt en het vliegveld Beek. 
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- een van de verbindingen Breda-Nijmegen/Arnhem. 
- de N32. 
- het Velsertunneltracé, als verbindingsweg naar de Umond-havens. 
- de A67, Venlo-Duitse grens. 
- de A73, de trajecten Boxmeer-Venlo en Venlo-Zuid-Limburg 
- de N33. 
- de N37. 

Het Recreatieschap Midden-Delfland vindt het onbegrijpelijk dat de A4 
als hoofdtransportas is opgenomen in plaats van de A13, omdat het 
beleid steeds geweest is om het aantal auto's op de A4 te beperken. 

De Stichting Natuur en Milieu is tegen de uitbreiding van het aantal 
verbindingen met de status van hoofdtransportas. 

6.3. Railverbindingen 

Enkele insprekers wijzen erop dat het spoorwegnet dateert uit de 
vorige eeuw. Na die tijd zijn het ruimtelijk patroon en de verplaatsingsbe-
hoeften van mensen aanmerkelijk veranderd. Het net is hieraan niet 
aangepast. Daarom vinden deze insprekers het gewenst dat een geheel 
nieuw net van spoorlijnen wordt aangelegd. 

De NS is van mening dat de criteria uit het SVV II voor de structuur 
van het hoofdwegennet (omrijfactor van 1,4 en bereikbaarheid van het 
hoofdnet binnen 15 min.) ook voor het openbaar-vervoernet zouden 
moeten gelden. 

Een aantal insprekers merkt op dat bij de structuur van het hoofdwe-
gennet is uitgegaan van de wenselijke verbindingen tussen de grote 
centra. Waar deze verbindingen ontbreken zijn nieuwe wegen gepland. 
Deze insprekers vragen zich af waarom deze zelfde criteria niet zijn 
toegepast voor de spoorverbindingen. Nu zijn hiaten ontstaan in het 
spoorwegnet , zoals de verbindingen Amsterdam-Groningen (via de 
Zuiderzee-lijn), Lelystad-Kampen, Eindhoven-Arnhem en Breda-Utrecht. 
Daarnaast zouden met deze verbindingen enkele middelgrote kernen aan 
het spoorwegnet aangesloten kunnen worden (zoals Emmeloord, 
Drachten en Oosterhout). Diverse organisaties pleiten voor het alsnog 
aanleggen van deze verbindingen. In het bijzonder wordt de aanleg van 
de Zuiderzeelijn bepleit door de provincies Groningen, Friesland en 
Flevoland, alsmede door een aantal gemeenten en belangengroepe-
ringen. 

Om het openbaar vervoer te stimuleren, wordt er door enkele 
insprekers gepleit voor het weer in gebruik nemen van bestaande 
ongebruikte baanvakken en heropenen van onlangs gesloten 
trajecten . Enkele voorbeelden die genoemd worden zijn 's-Hertogen-
bosch-Waalwijk-Lage Zwaluwe, Boxtel-Uden en Amersfoort-Veenendaal. 
Vooral heropening van onlangs gesloten trajecten vraagt een geringe 
investering en kan van betekenis zijn voor een goede verbinding in de 
regio's. 

In het beleidsvoornemen zijn juist (de reserveringen voor) deze verbin-
dingen geschrapt. Daardoor kan, vooral in de regio, niet van een verbe-
tering van het openbaar vervoer gesproken worden. 

Wanneer deze verbindingen definitief niet in het SVV II zullen worden 
opgenomen, is realisering van de projecten haast onmogelijk (alleen met 
een wijziging van het SVV II) en blijft de auto het voor de hand liggende 
vervoermiddel. 

Er worden door diverse belangenorganisaties, gemeenten en ook 
individuele insprekers voorstellen gedaan voor een uitbreiding van het 
railnet . Door de aanleg van deze nieuwe spoorverbindingen kan de 
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reistijd flink verkort worden en wordt de trein een goed alternatief voor 
de auto. De volgende verbindingen worden voorgesteld: 

- Rhenen-Kesteren; hierdoor ontstaat een snelle verbinding van de 
Randstad met Nijmegen en Duitsland. De Veenendaal- en Betuwelijn 
kunnen dan tot een beter rendement komen. 

- een rechtstreekse railverbinding van Waddinxveen met Zoetermeer 
en Den Haag; het intensieve forensenverkeer moet nu reizen via Gouda 
en daar overstappen. 

- een rechtstreekse railverbinding van Zoetermeer met Rotterdam 
(bijvoorbeeld door een aansluiting tussen de Zoetermeerlijn en de 
Hofpleinlijn) 

- een rechtstreekse verbinding tussen Utrecht en Schiphol door een 
boog bij Duivendrecht aan te leggen. Deze verbinding is ook van belang 
voor de regio's Arnhem, Nijmegen, Eindhoven, Heerlen en Maastricht. 

- een verbinding Hoogeveen en Mariënberg, ten behoeve van een 
snelle verbinding tussen Groningen en Hengelo/Enschede, 

- een rechtstreekse railverbinding tussen Emmen en Groningen. 

Een aantal insprekers, waaronder de havens Delfzijl/Eemshaven en de 
Streekraad Oost-Groningen, vinden dat in het kader van de economische 
activiteiten in het noorden van Nederland een ruimtelijke reservering zou 
moeten worden gemaakt voor een spoortracé Emmen-Ter 
Apel-Zuidbroek-Eemshaven. Deze lijn is in ieder geval voor het goederen-
vervoer van belang (als achterlandverbinding van de Eemshaven en voor 
de ontwikkelingsmogelijkheden van de regio). In de toekomst kan deze 
lijn ook betekenis hebben voor het personenverkeer. 

Een doortrekking van het spoor Utrecht-Leiden naar Katwijk en 
Noordwijk kan volgens de agglomeratie Leiden een oplossing zijn voor 
regionale vervoerproblemen, en toeristische verkeersstromen opvangen 
(strand!). Ook andere regio-railverbindingen in deze agglomeratie zijn te 
overwegen. 

De NS meldt, dat zij als resultaat van een nadere uitwerking van Rail 
21 voorstellen gereed heeft voor infrastructuurprojecten die op dit 
moment nog geen deel uitmaken van het SVV II. Daarnaast is er een lijst 
met projecten die na 2015 uitgevoerd kunnen worden in de zogenaamde 
tweede fase (waaronder de Zuiderzeelijn). Het opnemen van deze 
projecten in het structuurschema is van belang voor de realisering, 
respectievelijk de ruimtelijke reservering ervan. De NS heeft ook een lijst 
van noodzakelijke aanpassingen ten behoeve van de goederendienst. 

In het kader van «Europa 1992» moet volgens verschillende insprekers 
meer aandacht besteed worden aan grensoverschrijdende spoorver 
bindingen als Coevorden-Nordhorn, Enschede-Gronau, 
Winterswijk-Borken, Nijmegen-Kleve, Roermond-Mönchengladbach, 
Heerlen-Aken, Maastricht-Aken, Maastricht-Hasselt, Weert-Neerpelt, 
Eindhoven-Brussel, Tilburg-Turnhout, Terneuzen-Gent. Deze lijnen 
zouden heropend, c.q. verbeterd moeten worden. 

In verband met de taakverdeling tussen Groningen en Leeuwarden (in 
het kader van de Vierde nota over de ruimtelijke ordening) moet volgens 
een aantal insprekers de spoorverbinding tussen beide steden verbeterd 
worden. Ook het noorden van Friesland zou door spoorverdubbeling en 
elektrificatie een betere bereikbaarheid krijgen. 

Tegen een aantal voorgenomen railprojecten wordt ook bezwaar 
gemaakt. 

- Door middel van een grote handtekeningen-actie is geprotesteerd 
tegen de voorgenomen bochtafsnijding tussen Zwolle en Hoogeveen. De 
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geringe tijdwinst staat volgens insprekers in geen verhouding tot de 
hiervoor nodige investeringen. Bovendien wordt een natuurlijk landschap 
doorsneden. 

- De bochtafsnijding bij Harderwijk is ongewenst omdat Harderwijk er 
minder goed bereikbaar door wordt en vanwege landschappelijke 
bezwaren. 

- De inwoners van Maarn en Maarsbergen voorzien toenemende 
overlast van de spoorverdubbeling op het traject Arnhem-Utrecht, 
vanwege (geluids)trillingen, verhoogd risico van ongelukken met gevaar-
lijke stoffen, etc. 

- Er zijn ook veel bezwaren tegen de elektrificatie van de spoorlijn 
Zutphen-Hengelo vanwege de angst dat de leefbaarheid in betreffende 
plaatsen zal afnemen. 

Vooral door provincies, gemeenten en gewesten wordt er voor gepleit 
dat een aantal spoorverbindingen tussen stedelijke knooppunten als 
hoofdtransportas in het SVV II wordt opgenomen. Het gaat hier, 
aanvullend op wat in het SVV II al is aangegeven, om de trajecten, 
Zwolle-Arnhem-Breda, Zwolle-Hengelo en Arnhem-Maastricht. Met name 
bij de laatste twee trajecten is spoorverdubbeling en elektrificatie 
noodzakelijk. Op dit moment zijn de verbindingen beneden de maat en 
geen volwaardig alternatief voor de auto. Ook Heerlen wil -als onderdeel 
van een stedelijk knooppunt" in het netwerk van spoor-hoofdtranspor-
tassen opgenomen worden. Het ligt dan voor de hand de verbinding naar 
Aken ook als hoofdtransportas te waarderen. 

De spoorweg Amsterdam-Den Helder is een van de drukst bereden 
baanvakken van Nederland. Een inspreker vindt het daarom vreemd dat 
deze niet is opgenomen als hoofdtransportas. 

Opgemerkt wordt dat op de kaart van hoofdtransportassen ten 
onrechte de zuidelijke ringspoorbaan om Amsterdam als hoofdtrans-
portas is aangegeven. Dit moet zijn de westelijke tak via het Centraal 
station. 

Het net van hoofdtransportassen voor het goederenvervoer is 
volgens vele insprekers te beperkt, zeker gezien het beleid dat een 
verdere versterking van het rail-goederenvervoer beoogt. Niet alleen de 
verbindingen van de zeehavens met het Roergebied zijn van belang, 
maar ook met Noord-Duitsland via Hengelo. Daarnaast moet (onder 
andere volgens de provincie Gelderland) de Betuwelijn de status van 
hoofdtransportas krijgen als alternatieve route naar het Roergebied. 
Tevens zou vanuit het Westerscheldegebied een hoofdtransportas 
moeten lopen naar Breda. 

Er is ook een hoofdtransportas voor goederenvervoer gewenst in 
noordelijke richting, gekoppeld aan de lijn Rotterdam-Utrecht. 

Insprekers vinden dat, naast deze internationale verbindingen, ook op 
nationaal niveau hoogwaardige verbindingen aanwezig moeten zijn. De 
grote rangeerstations als Kijfhoek en Amersfoort nemen daarbij een 
speciale plaats in; ze moeten goed bereikbaar zijn. De spoorverbindingen 
tussen de stedelijke knooppunten zouden als hoofdverbinding voor het 
goederenverkeer aangeduid moeten worden. Daardoor wordt ook vanuit 
de regio's de aantrekkelijkheid van het goederenvervoer per spoor 
vergroot. 

Er moet volgens de provincie Zeeland en de Brabants-Zeeuwse 
Werkgeversvereniging rekening gehouden worden met de aanleg van 
een goederenspoorlijn naar België ten oosten van het kanaal van Gent 
naar Terneuzen. 

Een van knelpunten in het goederennet is de aansluiting bij Uitgeest. 
De Hoogovens en ook andere insprekers pleiten voor de aanleg van een 
goederenboog en vragen deze op te nemen in de pkb. 
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Er wordt op gewezen dat er een fasering moet komen voor de voorge-
stelde projecten (spoorverdubbeling en vrije kruisingen). Gelet op de 
stand van de voorbereiding van het merendeel van de projecten maakt 
met name de provincie Utrecht zich zorgen over tijdige realisatie. 

Enkele inspraakreacties hebben betrekking op de stedelijke tram- en 
metronetten . 

Enkele insprekers stellen voor om in de Randstad de bestaande stede-
lijke metro- en sneltramnetten te verlengen naar plaatsen in een wijdere 
omgeving en deze netten onderling te koppelen, zodat er een regionaal 
spoornet ontstaat. 

De werkgroep «Sneltram Gooi en Vechtstreek» pleit in dit kader voor 
de aanleg van een aantal sneltramverbindingen rond Hilversum en 
Huizen, met een aftakking naar Almere. 

Enkele insprekers bepleiten een metrolijn vanuit Spijkenisse in de 
richting van Schiedam/Rotterdam-West via de tweede Beneluxtunnel. 

De deelgemeente IJsselmonde wenst doortrekking van de metro-
sneltramverbinding naar Ridderkerk/Hendrik Ido Ambacht. De gemeente 
Alblasserdam pleit voor een railverbinding tussen Rotterdam en de West-
Alblasserwaard. 

Een aantal inspraakreacties heeft betrekking op de hoge-snelheids-
trein. 

Er worden door verschillende insprekers voorstellen gedaan voor een 
tracé voor deze trein. Enkele insprekers vinden dat bij de aansluiting op 
het hoge-snelheidsnet in eerste instantie gebruik moet worden gemaakt 
van de bestaande railinfrastructuur. Is dit niet haalbaar, dan moet het 
tracé zoveel mogelijk met bestaande infrastructuur gebundeld worden. In 
geen geval mag het Groene Hart er door worden aangetast. Eventueel 
zou een tracé kunnen worden aangelegd naast de A4. 

Een aantal insprekers gaat in op de vraag of de hoge-snelheidstrein al 
of niet gewenst is in Nederland en op eventueel gewenste verbindingen. 

Er wordt door een inspreker gewezen op de functie die een 
hogesnelheidstrein kan hebben voor de verbinding van Schiphol met 
een eventuele tweede nationale luchthaven. 

Een inspreker spreekt zich nadrukkelijk uit tegen de hogesnelheidstrein 
omdat die overbodig zou zijn. Londen en Parijs zijn per vliegtuig snel te 
bereiken, terwijl de bestaande combinatie nachttrein c.q. -boot een 
reismogelijkheid is die geen werktijd kost. De Vereniging tot Behoud van 
Natuurmonumenten vindt dat er in Nederland geen ruimte is voor de 
hoge-snelheidstrein. Bovendien is die niet nodig wanneer een goed 
nationaal treinsysteem bestaat. 

De Werkgroep Hoge-snelheidslijn Randstad Holland-Rijn/Roer pleit 
voor een hoogwaardige treinverbinding tussen 
Amsterdam/Rotterdam-Arnhem-Roergebied en Keulen, in de toekomst 
deel uitmakend van de verbinding met Zwitserland en Italië. Deze 
verbinding is volgens de Werkgroep even belangrijk als die met Parijs. In 
het SVV II wordt gesproken over hogere snelheden op het bestaande 
traject. De werkgroep vreest dat het mogelijk maken daarvan een te lage 
prioriteit heeft. Bovendien gaan deze maatregelen niet ver genoeg. 

Er wordt door een inspreker gesteld dat het noorden van Nederland op 
het hoge-snelheidsnet moet worden aangesloten. Deze verbinding moet 
dan doorgetrokken worden naar Bremen. 
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De Kamer van Koophandel in Amsterdam vindt dat de hogesnelheids-
trein bij uitblijven van externe fondsen gefinancierd moet worden uit de 
algemene middelen. 

6.4. Vaarwegen 

Enkele insprekers stellen dat niet duidelijk is welke visie ten grondslag 
ligt aan de aanwijzing van hoofdvaarwegen. Het criterium van een 
doorvoer van 5 miljoen ton per jaar is te eenzijdig. Een visie op toekom-
stige ontwikkelingen van de vaarwegen, onder andere gebaseerd op 
vervoerprognoses of op de functie van de vaarwegen in het kader van 
1992 lijkt te ontbreken. 

De Stichting Natuur en Milieu en het Landbouwschap vinden de norm 
van doorvoer van 5 miljoen ton per jaar in tegenspraak met het beleid 
om het goederenvervoer per schip te stimuleren, als alternatief voor het 
transport over de weg. 

Gevreesd wordt dat wanneer een vaarweg niet als hoofdtransportas is 
aangewezen deze zal vervallen tot tweederangs vaarweg, hetgeen 
negatieve gevolgen zal hebben voor de ontwikkeling van de betreffende 
regio's. 

Afvoeren van het hoofdvaarwegennet heeft eveneens negatieve conse-
quenties voor het beheer, de financiering, de verbetering, het onderhoud, 
de bedieningstijden en waarschijnlijk ook voor de instandhouding van de 
toegankelijkheid van de betreffende vaarwegen. 

Van een aantal vaarwegen wordt gesteld dat deze in het hoofdvaarwe-
gennet moeten worden opgenomen. De volgende zijn genoemd: 

- de Zuid-Willemsvaart en het kanaal Wessem-Nederweert. Volgens 
veel insprekers zijn deze kanalen ten onrechte afgevoerd als hoofdvaar-
wegen. 

Het is onvoldoende beargumenteerd waarom dat is gebeurd. Het 
criterium van 5 miljoen ton doorvoer per jaar wordt hier volgens een 
recente studie wel gehaald, terwijl bovendien in de toekomst een 
toename in het vervoer kan worden verwacht; met uitvoering van het 
oorspronkelijke plan voor de kanaalverbetering kan de vervoerprestatie 
zelfs verdubbeld worden. 

De verbinding heeft een belangrijke economische functie. Veel grote 
bedrijven zijn afhankelijk van deze infrastructuur. Een aantal bedrijven 
heeft anticiperend op de toegezegde kanaalverbeteringen reeds investe-
ringen gedaan, die nu onrendabel dreigen te blijven. 

- het Van Harinxmakanaal, ter verbinding van Harlingen en 
Leeuwarden met het hoofdvaarwegennet en de zijtakken van het Prinses 
Margrietkanaal. 

- de vaarroute via de Veluwe-randmeren. Deze is van belang als alter-
natief voor de route langs Lelystad, waar de scheepvaart vaak hinder 
ondervindt van storm en ijsgang, en voor de bereikbaarheid van enkele 
belangrijke regionale havens (Amersfoort, Nijkerk en Harderwijk). Door 
het opheffen van enkele knelpunten (onder andere de Hardersluis) kan 
deze route geschikt gemaakt worden voor schepen met een hoger 
tonnage. Tevens is deze verbinding van belang voor de recreatievaart en 
mede daarom was deze vaarroute wel opgenomen in de Vierde nota over 
de ruimtelijke ordening. 

- de vaarverbinding tussen Alphen aan den Rijn en Amsterdam. Deze 
is (volgens de gemeente Alphen) van vergelijkbaar nationaal belang als 
de verbinding tussen Alphen aan den Rijn en Rotterdam, die wel in het 
hoofdvaarwegennet is opgenomen. Daarnaast dient deze route als 
ontsluiting via water van Schiphol. 

- het Meppelerdiep. De industrie van Meppel is voor een groot deel 
afhankelijk van deze verbinding, die in open verbinding met het 
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IJsselmeer staat. Ook is Meppel een uitstekende lokatie voor een 
terminal in het gecombineerde weg-watervervoer. 

- de Zaan en het Noordhollands Kanaal; beide vervullen voor de regio 
een belangrijke ontsluiting voor het vervoer per binnenschip. Bovendien 
is deze route van belang als alternatieve vaarroute wanneer het 
IJsselmeer bij slecht weer moeilijk bevaarbaar is. Over de Zaan wordt 
jaarlijks 6 miljoen ton goederen vervoerd, waardoor deze aan het 
criterium voor de status van hoofdvaarweg voldoet. 

- de vaarweg Noordzeekanaal-Oranjesluizen-Noordoost Nederland. 
- de verbinding Amsterdam-Lemmer-Delfzijl. 
- de vaarverbinding van het IJsselmeer naar Meppel. 
- een aan te leggen kanaal tussen Twente en het Duitse vaarwe-

gennet, waardoor een kortere verbinding ontstaat met het 
Mittelland-kanaal. 

Bestaande kanalen in Twente moeten daarnaast geschikt worden 
gemaakt voor tweebaks-duwvaart. 

- de vaarverbinding Emmen-Twente. Een aantal jaren geleden was 
deze vaarverbinding opgenomen in het Structuurschema Vaarwegen. 
Verbetering van de vaarroute is intussen gevorderd. Nu komt het kanaal 
niet meer voor in het SVV II (ook niet als af te voeren vaarverbinding). 

- de Oude IJssel. Deze vaarweg speelt een belangrijke rol in de 
aanvoer van grondstoffen voor verschillende industrieën. 

- de verbinding Hartelkanaal-Maasvlakte; deze verbinding dient meer 
aandacht te krijgen. 

Zowel door natuur- als door landbouworganisaties wordt bezwaar 
gemaakt tegen de aanleg, respectievelijk tegen de ruimtelijke reservering 
van het Baalhoekkanaal. 

Enkele insprekers (waaronder de provincie Limburg, de Limburgse 
Scheepvaartvereninging, EVO, en de Kamer van Koophandel voor de 
Mijnstreek) vinden dat de Maas ten onrechte ontbreekt als hoofdtrans-
portas. Er is ruim voldoende vervoeromvang en er kan een belangrijke 
functie ontstaan voor het gecombineerd vervoer, al zijn er nog wel enkele 
knelpunten op te lossen. 

De ANWB is van mening dat het hoofdvaarwegennet voor de recrea-
tietoervaart in kaart zou moeten worden gebracht. 

HOOFDSTUK 7 BESLUITVORMINGSPROCEDURES 

Met name door de provincie Limburg wordt gesteld dat de samenhang 
tussen respectievelijk de tracé-, de mer- en de WRO-procedure ondui-
delijk is; nadere uitwerking hiervan is gewenst. 

Een aantal insprekers vraagt zich af waarom de toepassing van de 
tracé-procedure niet is voorgeschreven bij verbreding van wegen en 
spoorlijnen, de ombouw van een weg tot autosnelweg, etc. 

De ANWB vindt dat niet alleen de toepassing van de tracé-procedure, 
maar ook de inhoud ervan in het SVV II zou moeten worden opgenomen. 

Zowel de Stichting Natuur en Milieu als het Landbouwschap meent dat 
in de pkb-tekst een passage gewenst is over de noodzaak om de tracé-
procedure ook wettelijk te regelen. Een procedure voor afstemming 
tussen ruimtelijke ordening en wegenbeleid zou hiervan onderdeel 
moeten uitmaken. Met een tracé-wet kan het bestaande - nogal kunst-
matige - verschil vervallen tussen een tracé binnen één gemeente of een 
tracé gelegen binnen meerdere gemeenten. 
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Een inspreker wijst op het belang ook bij tracés binnen één gemeente 
de milieugevolgen expliciet in de afweging te betrekken. 

Voor een aantal concrete gevallen wordt door insprekers geconsta-
teerd dat de besluiten hierover in het SVV II strijdig zijn met de te volgen 
procedures. Zo vindt de gemeente Ermelo dat de aangegeven bochtaf-
snijding in het spoor bij Ermelo voorbarig is, aangezien in een op te 
stellen projectnota nog alle alternatieven geïnventariseerd en beoordeeld 
moeten worden. 

Een andere inspreker vreest dat bij de aangegeven verbinding A74 
(Venlo-Duitse grens) de tracé-keuze tot binnen de corridor Tegelen wordt 
beperkt. De Reconstructiecommissie Midden-Delfland meent dat het 
SVV II over de A4 (Delft-Schiedam) ten onrechte vermeldt dat de tracé-
procedure is doorlopen en het project in uitvoering is. De discussie over 
de daadwerkelijke aanleg en de inpassing is volgens deze inspreker nog 
niet gesloten. 

Meer in het algemeen denken verschillende insprekers dat de afzon-
derlijke infrastructuur-projecten teveel vast komen te liggen als het SVV 
II eenmaal wordt goedgekeurd. De suggestie wordt daarom gedaan om 
niet alleen de projecten, maar ook het SVV II als geheel mer-plichtig te 
maken. 

Er is kritiek op de vermelding van met een ster aangeduide projecten; 
dit zijn projecten waarover besluitvorming pas tegen 2010 aan de hand 
van een nadere studie zal plaatsvinden. Het lijkt enige insprekers onjuist 
om in het kader van de pkb-procedure over het SVV II nu al over derge-
lijke projecten te beslissen. Bij gevolg zouden ze daarom uit het S W II 
moeten worden geschrapt. 

Opgemerkt wordt dat verschillende infrastructuur-projecten uit het 
S W II niet zijn opgenomen in streekplannen, of in tegenspraak zijn met 
andere beleidsbeslissingen. Een afweging die zich beperkt tot een 
projectnota wordt voor die gevallen onvoldoende geacht. 

Sommige insprekers vrezen dat door het afzonderlijk in procedure 
brengen van samenhangende projecten (zoals bij de aanleg van de A73 
en de A74 of bij de aanleg van een Tweede Coentunnel en daarbij 
behorende aansluitingen) geen goed inzicht verkregen kan worden in de 
gezamenlijke ruimtelijke en milieugevolgen. De Vereniging Milieude-
fensie en anderen pleiten voor een bredere afweging van projecten, 
bijvoorbeeld op de schaal van een hele vervoerregio. 

De Stichting Nederland Distributieland onderstreept het belang van 
korte procedures om op korte termijn infrastructuur-projecten op basis 
van het Bereikbaarheidsplan Randstad te kunnen uitvoeren. De 
Werkgroep Milieubeheer Leiden stelt dat procedures een snelle 
uitvoering van allerlei uitbreidingsplannen voor openbaar vervoer niet 
onmogelijk moeten maken. 
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BIJLAGE 1 Hoofdlijnen uit de inspraakreacties betreffende infrastructuur-
projecten 

A l 
De gemeenten Hilversum en Laren wijzen verbreding van de A1 af en 

vinden dat meer moet worden gekeken naar het alternatief van openbaar 
vervoer. 

Ook de inwoners van Laren maken bezwaar tegen verbreding van de 
A1 ter plaatse, vooral vanwege de te verwachte toename van geluid-
overlast. Men suggereert een alternatieve route door de polders. 

A2 
Het Intergemeentelijk Orgaan Rivierenland pleit voor spoedige recon-

structie van de Waalbrug bij Zaltbommel. 
De gemeente Vianen pleit voor een vervroegde realisering van de 

verbreding van de A2 tussen Everdingen en Deil, om sluipverkeer via 
Hagestein te voorkomen. 

De gemeente Vught vindt verbreding van de A2 tussen 's Hertogen-
bosch en Eindhoven tot 2 maal 3 rijstroken niet acceptabel. Bij de 
huidige ombouw van dit tracé tot autosnelweg wordt bovendien geen 
rekening gehouden met een dergelijke optie. 

A 4 
De gemeenten Bergen op Zoom en Tholen en het KNOV pleiten voor 

een snelle aanleg van de A4-Zuid. Door de gemeenten worden als 
argumenten daarvoor aangevoerd de toenemende druk op de bestaande 
verbinding en de voordelen van een betere ontsluiting ten behoeve van 
de ontwikkeling van wonen, bedrijvigheid en recreatie in deze 
gemeenten. 

Ondermeer de Kamer van Koophandel voor Rotterdam en de NOB 
Wegtransport vinden de aanleg van de Zoomweg van belang voor het 
doorgaande verkeer richting België en Frankrijk. 

De gemeente Strijen meent dat een verbinding gewenst is tussen de 
A4 en de Kiltunnel. 

De Stichting Natuur en Milieu vindt dat door willekeurig aandoende 
criteria, het hoofdwegennet veel te fijnmazig is; om die reden zou onder 
meer de A4 vanaf Den Haag tot Bergen op Zoom uit het SVV II kunnen 
worden geschrapt. 

De Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten meent dat als alter-
natief voor de A4 door Midden-Delfland een sneltram zou kunnen 
worden aangelegd. De aanleg van de A4 tussen Hoogvliet en Klaaswaal 
lijkt onnodig en is ongewenst omdat het een ernstige aantasting van 
natuur en landschap betekent. 

Een individuele inspreker meent dat de aanleg van het gedeelte van de 
A4 tussen Den Haag en Schiedam de A13 nauwelijks zal ontlasten en de 
verkeersproblemen in Rotterdam en Den Haag zal doen toenemen. Het is 
volgens deze inspreker beter om de A16 te verlengen tot Overschie en 
de A4 tussen de A11 en de A13 te verbreden tot 10 stoken. 

De gemeente Alkemade heeft geen bezwaar tegen de verbreding van 
de A4 ter plaatse als de belangen van de gemeente (uitbreiding van de 
bebouwing en aanleg van industrieterreinen) niet geschaad worden. Deze 
gemeente pleit ook voor een afrit bij Roelofarendsveen ter voorkoming 
van het (vracht)sluipverkeer. 

De gemeente Leiderdorp wenst een maximale beperking van de extra 
hinder die verbreding van de A4 aldaar zal veroorzaken en een royale 
vergoeding voor de aangerichte schade. 
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A5 
De Stichting Natuur en Milieu, het stadsdeel Amsterdam Noord en 

enkele andere insprekers zijn tegen de aanleg van de A5, de (verlengde) 
Westrandweg en de tweede Coentunnel. 

Enkele insprekers wijzen erop dat de aanleg van de A5 en de bouw van 
een tweede Coentunnel het draagvlak voor het verbeteren van het stads-
gewestelijk railnet ondermijnen en derhalve een verslechtering betekenen 
van het leefmilieu in die regio. 

Een inspreker vindt dat beter een Coen-spoortunnel kan worden 
aangelegd, waardoor de trein een beter alternatief wordt voor verkeer 
tussen plaatsen ten noorden en ten zuiden van het Noordzeekanaal. 

Het Regionaal Havencomité Noordzeekanaalgebied vindt daarentegen 
een spoedige aanleg van de tweede Coentunnel gewenst. 

De Kamer van Koophandel voor Amsterdam onderschrijft de plannen 
voor de Westrandweg. 

Het gewest Zuid-Kennemerland vindt dat in ieder geval de «Halfweg-
problematiek» moet worden opgelost. 

A6 
Gemeenten, de provincie Utrecht, verenigingen voor natuurbe-

scherming en veel individuele insprekers keuren de aanleg van de A6 
tussen Holendrecht en Muiderberg af. Daarvoor wordt een aantal 
argumenten aangevoerd. 

- De noodzaak ervan is niet aangetoond. Wanneer capaciteitsuit-
breiding op dit traject toch noodzakelijk is moet eerst gekeken worden 
naar de mogelijkheden om de Gaasperdammerweg te verbreden, en op-
en afritten te verbeteren. 

- Het tracé doorkruist een van de nog schaarse natuurgebieden rond 
Amsterdam (dat in de nota Landelijke Gebieden is aangewezen als Grote 
Landschappelijke Eenheid). 

- De aanleg zal een verstoring van het ecosysteem in de wijde 
omgeving tot gevolg hebben; compensatie van de natuur-wetenschappe-
lijke waarden die daardoor verloren gaan zal niet mogelijk zijn. 

- De aanleg zal de waterhuishouding in het gebied verstoren 
- De landbouwfunctie van het gebied wordt aangetast. 
- Het gebied functioneert als groene buffer in de Randstad. 
- De weg zal een belemmering gaan vormen voor het recreatieve 

(fiets-)verkeer. 
- Aanleg van de weg is in strijd met de streekplannen en de diverse 

bestemmingsplannen van de betreffende gemeenten. 

Het Comité «Spaar het Gein» stelt als alternatief voor de aanleg van dit 
traject, een wijziging voor van het tracé van de A9 bij Ouderkerk aan de 
Amstel, waardoor een rechtstreekse verbinding met de Gaasperdam-
merweg ontstaat. 

De gemeente Weesp vindt dat in het SVV II te weinig aandacht is 
besteed aan betere openbaar-vervoer-verbindingen tussen Amsterdam 
en het Gooi, als alternatief voor de doortrekking van de A6. 

Tegenover deze opvattingen staat de mening van enkele insprekers 
(waaronder de Kamers van Koophandel voor Flevoland en Eemland, de 
NCW Flevoland en de gemeente Almere) dat de genoemde verlenging 
van de A6 nodig is voor de ontwikkeling van Flevoland, voor de 
verbinding met onder andere Schiphol en voor de relatie tussen de 
Randstad en Noord-Nederland/Noord-Europa. 

A7 
De gemeente Sneek vindt dat het aanpassen van de A7 bij Sneek het 

beste kan gebeuren door middel van een zuidelijke omlegging. Nu heeft 
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de rondweg een dubbelfunctie (op nationaal en plaatselijk niveau) en 
verstoort de leefbaarheid. 

A 8 
Door EVO wordt opgemerkt dat de A8 als hoofdtransportas aange-

merkt moet worden vanwege het belang van de ontsluiting van het 
noordelijk deel van het Amsterdamse havengebied. 

Enkele natuur- en milieu-organisaties stellen dat de aanleg van de A8, 
met name het gedeelte Zaanstad-Beverwijk, een aantasting vormt van 
een natuur- en weidevogelgebied; de bestaande route via de provinciale 
weg is volgens hen voldoende. 

A 9 
De Hoogovens pleiten voor het opnemen van de A9 (Heemskerk-

Alkmaar) als hoofdtransportas, in verband met de bereikbaarheid van het 
Umondgebied vanuit het Noorden. Op deze verbinding zouden met hoge 
prioriteit aanpassingen moeten plaats vinden voor bus- en carpool-
verkeer. 

Ook het KNOV vindt uitbreiding van de capaciteit op dit traject 
gewenst. 

De Raad van Samenwerking Noord-Holland Noord pleit voor 
verbreding van de A9 tussen de toekomstige A22 en Alkmaar. 

De gemeente Haarlemmermeer vindt dat de A9 (tussen de A4 en de 
A5) buiten Badhoevedorp om zou moeten worden aangelegd. Inwoners 
van Badhoevedorp hebben handtekeningen verzameld om te protesteren 
tegen de overlast van het verkeer in hun woonplaats. 

De Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten en anderen vinden 
de ombouw tot autosnelweg ten noorden van Alkmaar overbodig. Dit zou 
bovendien ten koste gaan van het natuurreservaat 'Het Wildrijk. 

A11 
Er is zowel door de gemeente Voorschoten, de agglomeratie Leiden, 

enkele milieugroeperingen als vele individuele insprekers bezwaar 
gemaakt tegen de aanleg van de A11-west door Voorschoten. De 
belangrijkste bezwaren zijn de volgende: 

- het tracé loopt onder meer dwars door een woonwijk en zal 
problemen opleveren met betrekking de geluidoverlast en het 
leefklimaat. 

- het tracé loopt door een kwetsbaar landschap, dat in het streekplan 
is aangewezen als bufferzone. 

- enkele sportvelden zullen moeten verdwijnen; andere zullen hinder 
gaan ondervinden van het wegverkeer. 

- er zullen huizen en bedrijven moeten wijken. 
- de functie van deze weg als onderdeel van de hoofdwegenstructuur 

wordt in twijfel getrokken. De N44 door Wassenaar wordt er niet door 
ontlast (en de onveiligheid dus ook niet verminderd). 

- de aanleg van de weg is in strijd met enkele doelstellingen uit het 
SVV II, zoals beperking van versnippering van natuur en landschap, 
terughoudendheid bij aanleg van nieuwe verbindingen en een grofmazig 
wegennet. 

Het verdient volgens insprekers de voorkeur de verbindingen van het 
openbaar vervoer te verbeteren, door middel van de aanleg van een 
sneltramtraject, vrije busbanen, spoorverdubbeling voor de stoptreinen 
en dergelijke. 

Enkele insprekers (waaronder EVO) wijzen juist op het belang van de 
A11-west langs Voorschoten. Deze weg zou de verkeersdruk op de 
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lokale wegen in Voorschoten verminderen. Nu maakt veel interlokaal 
verkeer gebruik van het plaatselijk wegennet. Het verkeer op deze wegen 
is de laatste jaren sterk toegenomen. 

Met name de Kamer van Koophandel voor Rijnland pleit op basis van 
economische argumenten voor snelle realisering van deze ontbrekende 
oost-west schakel. 

De gemeente Wassenaar meent dat spoedige aanleg van de A11 -west, 
in combinatie met de Verlengde Landscheidingsweg en de SW4, 
absoluut noodzakelijk is teneinde de verkeersproblematiek zowel in 
Wassenaar als in de Haagse en Leidse regio's het hoofd te kunnen 
bieden. 

De gemeente Leidschendam is ook voorstander van de aanleg van de 
A11 omdat hierdoor het (sluip)verkeer door deze gemeente zal afnemen. 

A12 
Een groot aantal inwoners van Maarn en Maarsbergen brengt 

bezwaren naar voren tegen de voorgestelde verbreding van de A12 ter 
plaatse. Men vreest toenemende overlast van het verkeer, grotere risico's 
door transporten met gevaarlijke stoffen, een verdere tweedeling van het 
dorp en onteigening en waardevermindering van percelen. Een nieuw 
tracé, eventueel voor het verkeer in één richting, zou aan de zuidkant van 
het dorp geprojecteerd kunnen worden. Ook wordt gesproken over 
(gedeeltelijke) ondertunneling. Volgens enkele insprekers heeft een 
omleiding echter als bezwaar, dat hiervoor natuurgebied moet 
verdwijnen en de verbinding van het recreatiegebied met het dorp Maarn 
verbroken wordt. 

Een inspreker stelt de bouw voor van een tweede brug over de IJssel 
bij het knooppunt Velperbroek, waardoor de A12 ter plaatse van het 
regionale verkeer kan worden ontlast. 

A14 
De gemeenten Leidschendam en Wassenaar zijn voorstander van de 

aanleg van de A14, de Verlengde Landscheidingsweg. Hierdoor zal het 
(sluip-)verkeer door Leidschendam een meer geschikte loute kunnen 
nemen. 

A15 
Veel insprekers (waaronder de provincie Gelderland, de gemeenten 

Arnhem en Nijmegen, de Kamer van Koophandel voor Zuid-west 
Gelderland, de EVO en de Stichting Nederland Distributieland) zijn van 
mening dat de A15 tussen Ressen en Babberich zou moeten worden 
aangelegd omdat het een belangrijke schakel is in de verbinding tussen 
Rotterdam en Duitsland en de A12 kan ontlasten. Tevens is er dan een 
meer rechtstreekse verbinding tussen Brabant, de Achterhoek en 
Twente. 

Arnhem en Nijmegen vinden wel dat in verband met natuurwaarden 
naar een alternatief tracé zou moeten worden gezocht. 

Enkele insprekers noemen als alternatief het opwaarderen van de A52 
en de Pley-route bij Arnhem. 

De gezamenlijke wijkverenigingen in Arnhem-zuid pleiten er ook voor 
de in het SVV II vervallen doortrekking van de A15 alsnog in het beleids-
voornemen op te nemen. Nu eindigt de A1 5 nog bij de A52, waardoor de 
Pleyroute in Arnhem-Zuid een hoge verkeersdruk kent. Bij de discussie 
over de aanleg van de Pleyroute werd destijds uitgegaan van de 
doortrekking van de A15. Mocht uitvoering hiervan niet meer mogelijk 
zijn, dan zou, volgens deze insprekers, het uitgespaarde geld kunnen 
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worden gebruikt voor een verbeterde aansluiting van de A15 en de A52, 
voorzieningen tegen geluidoverlast in Arnhem-zuid en verbreding van de 
Pleyroute. 

Een aantal insprekers stemt juist in met het afvoeren van het traject 
Ressen-Babberich, deels vanuit natuur- en milieuoverwegingen. 

Onder andere het Intergemeentelijk Orgaan Rivierenland vindt dat 
onder meer door de recente verbredingen van de A12 en de A50 bij 
Arnhem de doortrekking van de A15 terecht uit het SVV II is geschrapt. 
De progressieve gemeenteraadsfracties uit Nijmegen en de Werkgroep 
Leefklimaat Zevenaar stemmen nadrukkelijk in met het niet doortrekken 
van de A15. De Stichting Natuur en Milieu vindt dat de noodzaak van 
een autoweg niet is aangetoond. 

Het actiecomité A18 Nu uit Eibergen, de gemeenten Arnhem, 
Nijmegen, Hengelo en Enschede, de Kamer van Koophandel voor Salland 
en anderen, pleiten voor de aanleg van het traject Varsseveld-Enschede 
als autosnelweg, omdat de bestaande situatie onaanvaardbaar is 
vanwege doorgaand verkeer in verschillende kernen en ten aanzien van 
deze weg in het verleden een groot aantal beloftes is gedaan. Verder is 
het traject van belang als noodzakelijke verbinding tussen stedelijke 
knooppunten en als ontsluiting voor de Achterhoek. 

Veel insprekers, waaronder de inwoners van Boekelo menen daaren-
tegen dat voor deze verbinding kan worden volstaan met de bestaande 
wegen; de A1 en de A35 zijn volgens deze insprekers als hoofdverbin-
dingen voldoende. 

De Haven Ondernemers Vereniging SVZ vindt dat een verbetering van 
de aansluiting van de Maasvlakte en het Waal/Eemhavengebied op de 
A-15 noodzakelijk is. 

A20 
De A20 naar Hoek van Holland is onder andere volgens de EVO en het 

Samenwerkingsorgaan Westland van groot belang voor het vracht-
vervoer met Groot-Brittannië. Deze weg zou de status van hoofdtrans-
portas moeten krijgen en snel moeten worden omgebouwd tot 
autosnelweg. 

Een andere inspreker is van mening dat ombouw van de A20 tot 
autosnelweg naar Hoek van Holland niet realiseerbaar is, en dat beter 
kan worden overgegaan tot een nieuw tracé parallel aan de spoorlijn. 

De gemeente Nieuwerkerk aan de IJssel vindt verbreding van de A20 
alleen aanvaardbaar als dat kan binnen het bestaande wegprofiel, anders 
gaat het ten koste van de leefbaarheid. 

Enkele insprekers zijn van mening dat met de aanleg van de A24 
verbreding van de A20 overbodig is. 

Anderen vinden dat, als de A24 is aangelegd, deze de functie van de 
A20 geheel kan overnemen (en niet alleen kan ontlasten zoals in het SVV 
II wordt gesteld), waardoor de A20 als hoofdtransportas kan worden 
geschrapt. 

A22 
De gemeente Hillegom dringt erop aan de A22 niet van het hoofdwe-

gennet te schrappen, maar juist op korte termijn aan te leggen, teneinde 
de drukte op RW708 (de «bollenroute») op te vangen. De verkeersinten-
siteit op deze route is nu al zeer groot (14 000 motorvoertuigen per dag) 
en zal, wanneer de A22 niet wordt aangelegd, nog aanzienlijk toenemen 
als in 1991 de aansluiting op de SW20/SW2 gerealiseerd zal zijn. De 
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gemeente stelt dat dit onaanvaardbare gevolgen heeft voor de 
leefbaarheid langs de rijksweg. 

De Kamer van Koophandel voor Haarlem vindt handhaving van de A22 
in het hoofdwegennet, tezamen met het opvoeren van de S21 in dat net, 
onontbeerlijk onder andere ten behoeve van de bereikbaarheid van 
Schiphol.Ook de gemeente Haarlemmermeer is voor realisering van de 
A22. 

Een andere inspreker vindt dat de A22 in het hoofdwegennet gehand-
haafd moeten blijven als ontlasting van de A4 en om in geval van calami-
teiten een alternatieve route voorhanden te hebben. 

Een inspreker meent dat de aanleg een bufferstrook garandeert tussen 
Schiphol en Zuid-Kennemerland. 

Het gewest Zuid-Kennemerland stelt dat in het SVV II de beslissing 
over de A22 open dient te blijven tot het moment dat over de tracéstudie 
is besloten. Het gewest is overigens voorstander van de aanleg doordat 
dit een ontlasting betekent van wegen in woongebieden. 

A24 
Onder andere de Kamer van Koophandel voor Rotterdam stemt in met 

de aanleg van de A24 ter ontlasting van de ruit rond Rotterdam. 

Er wordt echter door een aantal insprekers vraagtekens geplaatst bij 
de noodzaak en de wenselijkheid van de aanleg van de A24. Het is geen 
duidelijke verbinding tussen de grote steden, alleen het havengebied 
wordt beter ontsloten. Daarnaast zijn er grote milieubezwaren. 

De ANWB stelt voor te onderzoeken in hoeverre door realisering van 
de A54 de aanleg van de A24 en daarmee verdere aantasting van 
Midden-Delfland kan worden voorkomen. 

Een aantal insprekers (waaronder verschillende gemeenten)is van 
mening dat de aanleg van de A24 langs Vlaardingen en Schiedam 
(evenals de A4) de bufferzone c.q. het reconstructiegebied Midden-
Delfland aantast. Het tracé zal een barrière gaan vormen tussen de 
woonwijken en een recreatiegebied. In het gebied Midden-Delfland zijn 
reeds grote investeringen gedaan om de natuur- en recreatieve functie 
verder uit te breiden. Landschappelijke inpassing van de A24 en 
compensatie voor de aangetaste gebieden zijn niet mogelijk. 

Een aantal insprekers heeft ook bezwaren tegen de aanleg van de A24 
tussen de A13 en de A16. Het tracé tast daar ook een natuurgebied en 
een groot recreatiegebied aan. Verder zal de aanleg van de weg ver 
strekkende gevolgen hebben voor het agrarisch grondgebruik en het 
leefmilieu in enkele kleine kernen ten noorden van Rotterdam bedreigen. 

Een inspreker stelt voor het laatstgenoemde tracé niet als vaststaand 
op te nemen in het wegennet, maar eerst het alternatief te onderzoeken 
van een sterk verbeterd openbaar-vervoersysteem. 

Blankenburgtunnel 
Enkele insprekers (waaronder de gemeenten Maassluis, Schiedam en 

Vlaardingen en de actiegroep Behoud de Lickebaert) vinden dat de 
noodzaak van de aanleg van de Blankenburgtunnel niet is aangetoond. 
Vanuit het noorden gezien zorgt deze tunnel niet voor een verkorting van 
de afstand naar het havengebied. Verwacht wordt dat verbreding van de 
Beneluxtunnel uit het oogpunt van capaciteit voldoende is. 

De tunnelverbinding voldoet niet aan de uitgangspunten betreffende 
de maaswijdte en onderlinge verbinding van de 40 centra, die gebruikt 
zijn bij het ontwerp van het hoofdwegennet. Ook wordt door de aanleg 
van de Blankenburgtunnel extra verkeer aangetrokken (in strijd met het 
algemene doel uit het SVV II om de verkeerstoename te beperken), 
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worden knelpunten verwacht ten zuiden van de Nieuwe Waterweg en kan 
sluipverkeer optreden in Midden-Delfland. Bovendien wordt door de 
aanleg van de tunnel een extra reden gecreëerd voor de aanleg van de 
zeer omstreden A24. 

De gemeente Vlaardingen wijst met name op de ontoelaatbare 
aantasting van recreatie- en agrarische doeleinden en op de te 
verwachten geluidoverlast van de A20 als gevolg van de aanleg van de 
tunnel en de daarbij behorende toevoerwegen. 

De gemeente Maasland wijst de realisatie van het knooppunt van de 
A20 en de A24 (Blankenburgtracé) af, aangezien dit een open weidevo-
gelgebied onaanvaardbaar zou aantasten. 

A27 
De milieuvereniging Oosterhout vindt dat de gevolgen van de 

verbreding van de A27 (Utrecht-Breda) vanwege de geluidhinder en de 
aantasting van het milieu onaanvaardbaar zijn. Bovendien kan toename 
van het ruimtebeslag een toekomstige spoorverbinding Utrecht-Breda in 
de weg staan. 

Ook de gemeente Hilversum wijst verbreding ter plaatse af. 

A28 
Een aantal insprekers (waaronder de provincie Gelderland, enkele 

gemeenten, de Kamer van Koophandel Noord-West Veluwe en het 
Landbouwschap) betreurt het dat het gedeelte van de A28 tussen 
Amersfoort-Zwolle, niet is aangewezen als hoofdtransportas. Deze weg is 
van groot belang voor het zakelijk en goederenverkeer, zowel voor de 
bedrijven in de regio als voor Drenthe en Zwolle, welke laatste is aange-
wezen als stedelijk knooppunt. Men verwacht dat de A50 via Apeldoorn 
zeker niet als hoofdverbinding tussen de Randstad en het Noorden zal 
functioneren. 

De gemeente Soest verwacht dat verbreding van de A28 een toename 
van de geluidoverlast met zich meebrengt. Dat wordt onaanvaardbaar 
geacht. 

A30 
Inwoners van Ede maken bezwaar tegen de gewijzigde aanleg van de 

A30 Ede-Barneveld. De huidige verkeerssituatie geeft geen aanleiding tot 
spoedige verandering. De vervroegde doortrekking zou het landschap 
ontwrichten, terwijl de plannen hiertoe bovendien vooruitlopen op nog 
lang niet goedgekeurde bestemmingsplannen. 

Onder andere de Kamer van Koophandel voor Eemland is van mening 
dat de regio Amersfoort belangrijke economische potenties bezit en de 
kenmerken heeft van een stedelijk knooppunt. De aansluiting op de 
belangrijke verbindingen moet daarom verbeterd worden, vooral richting 
Arnhem-Duitsland. De A30 moet in deze visie worden benoemd als 
hoofdtransportas. 

Het Streekverband Zuid-oost Utrecht meent dat tegelijkertijd met de 
ombouw van de A30 de te verwachten knelpunten in de toevoerende 
wegen moeten worden aangepakt. 

A31 
De Stichting Friese Milieuraad wijst een uitvoering als autosnelweg af 

vanwege de te verwachten aantrekkende werking op meer verkeer. 
De Regio Noord-Friesland daarentegen pleit voor een snelle ombouw 

tot autoweg voor het traject Leeuwarden-Drachten. 
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A32 
De gemeente Heerenveen pleit voor een snelle verbetering van de A32 

inclusief het knooppunt bij de A7. Door dit project wordt een eind 
gemaakt aan de onveilige, lawaaiige en drukke verkeerssituatie en kan 
aanpassing van de stedelijke infrastructuur plaats vinden. 

De provincie Friesland pleit voor een volledige ombouw van de A32 tot 
aan Zwolle. 

A35 
De gemeente Raalte vindt dat ombouw tot autosnelweg van de A35 

tussen Zwolle en Almelo in een integrale verbindingenstudie moet 
worden afgewogen. Daarbij moet ook een verbetering van de railver-
binding een rol spelen. 

Veel insprekers (onder andere bedrijven uit Lemelerveld en Heino, de 
EVO, het KNOV) pleiten daarentegen voor een snelle aanleg van de A35 
als autosnelweg en benoeming als hoofdtransportas. Deze weg wordt 
gezien als verbinding van Zwolle met het (Europese) achterland en is van 
belang voor de bedrijven in de regio. Met name voor het KNOV is het 
niveau van autoweg voor deze verbinding niet aanvaardbaar. 

De Stichting Natuur en Milieu vindt de ombouw tot autosnelweg 
ongewenst; het is in strijd met het Structuurschema Natuur en 
Landschapsbehoud en de noodzaak van de ombouw is niet aangetoond. 
De Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten en anderen vrezen 
ook dat een en ander ernstige gevolgen zal hebben voor natuur en 
landschap. 

Een andere inspreker vindt de te verwachten verkeersontwikkeling op 
de A35, zeker gezien het beleid van mobiliteitsgeleiding, geen aanleiding 
tot ombouw van deze weg tot autosnelweg. 

A44 
De gemeente Wassenaar vindt verbreding van de A44 ongewenst. Het 

verkeer zal zoveel mogelijk gestimuleerd moeten worden via de A4 te 
rijden. 

Inwoners van Wassenaar willen een verhoging van de maximum 
snelheid op de A44 ter plaatse, om sluipverkeer door hun gemeente te 
voorkomen. 

De agglomeratie Leiden is van mening dat de verbreding tussen 
Burgerveen en de A14, die het SVV II in de tekst (maar niet op de kaart) 
aangeeft, beter voorkomen zou kunnen worden door vermindering van 
het spitsverkeer op dit traject. Dit laatste zou men kunnen bereiken door 
intensivering van het openbaar vervoer en de aanleg van transferia. 

A48 
Enkele insprekers (waaronder het gewest Midden-IJssel) maken 

bezwaar tegen het afvoeren van de A48 van het hoofdwegennet. Het 
hoofdwegenstelsel in het betreffende gebied laat volgens deze 
insprekers te wensen over, de bereikbaarheid van steden en werkgele-
genheidsgebieden is gebrekkig en de bestaande verbinding geeft veel 
overlast. Het niet realiseren van de A48 gaat ten kosten van de econo-
mische ontwikkeling van de regio en van de leefbaarheid in de kernen 
langs de route. 

Het VNO Gelderland en Overijssel vinden het afvoeren van de A48 van 
het hoofdwegennet pas acceptabel als een goede verbinding via de A1 5 
(Varsseveld-Enschede) tot stand komt. 

Enkele betrokken gemeenten pleiten nadrukkelijk voor de aanleg van 
de A48 als auto(snel)weg bij Dieren. Een vlotte en veilige doorstroming 
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van het verkeer is hier nodig. Bovendien bestrijdt onder andere de 
gemeente Brummen het argument dat de weg slechts van regionale 
betekenis is en dat door verbetering van de A50 het verkeer zal afnemen. 

De provincie Gelderland kan zich desnoods vinden in het schrappen 
van de A48, mits er oplossingen komen voor de knelpunten in de 
bebouwde kommen van Dieren, Leuvenheim, Zutphen en Eefde. 

Het Instituut voor natuurbeschermingseducatie is echter zeer verheugd 
over het afvoeren van de A48 en onderschrijft de redenen die hiervoor in 
het SVV II genoemd worden. Ook andere insprekers onderschrijven dit 
voornemen. 

A50 
Het gedeelte van de A50 tussen Valburg en Ewijk wordt door enkele 

insprekers gesignaleerd als een mogelijk knelpunt vanwege het samen-
vallen van twee hoofdtransportassen, namelijk Rotterdam-Roergebied en 
Zwolle-Eindhoven. Voorgesteld wordt om in dit verband de verbinding 
Tiel-Ewijk op te nemen in het hoofdwegennet. 

Volgens de Kamer van Koophandel van Zuidwest Gelderland is 
verbreding van de A50 tussen Valburg en Ewijk niet nodig als de alterna-
tieve verbinding tussen de A15 en de A73 via de brug bij Tiel gereali-
seerd zou worden. 

De Vereniging voor Handel en Nijverheid in Dronten pleit voor 
doortrekking van de A50 naar de N307 bij Kampen; dit in afwachting van 
de eventuele aanleg van de N23. 

Enkele provincies, gemeenten en andere insprekers maken bezwaar 
tegen het wegvallen uit het hoofdwegennet van de A50 tussen Hatte-
merbroek en Emmeloord. In bestemmingsplannen en bij de ontwikkeling 
van inrichtingsplannen is ingespeeld op de toekomstige realisering van 
deze weg. Nu wordt zonder vooroverleg de weg uit de plannen 
geschrapt. Tevens wordt de weg van belang geacht voor de ontsluiting 
van de provincies Flevoland en Friesland. 

De gemeente Kampen is voor aanleg van de verlenging van de A50, ter 
ontlasting van de N23, die door de bebouwde kom van Kampen gaat. 

Onder andere de Gelderse werkgroep Verkeer en Vervoer, de EVO, het 
KNOV en het Streekgewest Brabant Noordoost onderschrijven het 
belang van een sterke verbetering van de Noord-Zuid-as A50 en pleiten 
voor een snelle aanleg van het gedeelte tussen Oss en Eindhoven. 

Het KNOV pleit voor een studie naar de noodzaak van een rijkswe-
genruit rond Eindhoven. 

De Stichting Natuur en Milieu vindt dat de aanleg van de oost-tangent 
bij Eindhoven een ernstige aantasting betekent van natuur en landschap 
en bovendien niet werkelijk noodzakelijk is. 

A57 
De provincie Zeeland vindt dat, afhankelijk van de aanleg van de vaste 

Wester-Schelde-oeververbinding, de A57 als onderdeel van het hoofd-
wegennet moet worden gehandhaafd. 

A58 
De gemeente Etten-Leur, het stadsgewest Breda en het KNOV dringen 

aan op een spoedige realisering van de omleiding van de A58, 
Roosendaal" Breda bij Etten-Leur en op een verbetering van de 
aansluiting op de A16. De aanwijzing van de A58 als hoofdtransportas is 
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daartoe een eerste aanzet. Snelle realisering is mogelijk (de planvoorbe-
reiding en de planologische inpassing naderen hun voltooiing) en 
wenselijk (vanwege een gelijktijdig uit te voeren herverkaveling en verbe-
tering van de stedelijke verkeersinfrastructuur). 

De gemeente wil graag duidelijkheid omtrent het moment van reali-
sering van dit project, middels het MIT. 

A59 
De kaart van het hoofdwegennet wekt ten onrechte de indruk dat de 

A59 tussen het Hellegatsplein en Zierikzee gedeeltelijk een autosnelweg 
is. Dit is in werkelijkheid niet het geval. De gemeente Bruinisse wijst erop 
dat bij een eventuele verbreding van deze wegverbinding een knelpunt 
zal ontstaan bij de Grevelingesluis. Een hogere brug is hier volgens de 
gemeente niet gewenst. 

Het KNOV is voorstander van een versnelde aanleg van de autoweg 
Raamsdonk-Willemstad. 

Onder andere de gemeente Schaijk vraagt om bij de uitwerking van de 
plannen voor de A59 tussen Oss en Cuijk rekening te houden met de 
aanwezigheid van het natuurgebied «de Maashorst». 

De gemeente Grave en het Streekgewest Brabant Noordoost vinden 
dat het SVV II de aanleg van deze weg een te lage prioriteit geeft, 
ondanks het feit dat de nota impliciet wel het belang van deze verbinding 
erkent (relatie Rijnmond-Roergebied; ontwikkeling van de A73). In de 
praktijk blijkt dat nu steeds meer regionaal vrachtverkeer via het lokale 
wegennet de rijkswegen opzoekt, welke ontwikkeling zich na 1992 
versterkt zal voortzetten. De leefbaarheid in de kom van Grave lijdt hier 
ernstig onder. 

De gemeente Den Bosch pleit voor een snellere besluitvorming over de 
nieuw aan te leggen schakels (Zevenbergen-Langeweg en Oss-Cuyk) en 
de ombouw tot autosnelweg van het gedeelte Rosmalen-Geffen. 

Het Streekgewest Brabant Noord-oost pleit ervoor om bij de ombouw 
tot autosnelweg tussen Geffen en Nuland niet het bestaande tracé aan te 
passen maar een nieuw zuidelijker gelegen tracé te kiezen. Bij de 
bepaling van het tracé Oss-Cuyk zou volgens deze insprekers wel 
rekening moeten worden gehouden met een Grote Landschappelijke 
Eenheid en het Raamdal. 

Het stadsgewest Breda is tegen de aanleg van het gedeelte van de 
A59 tussen de A17 en A16. Dit tracé doorsnijdt het open poldergebied 
bij het riviertje de Mark en is in strijd met de doelstelling van het 
tegengaan van versnippering. Een beter alternatief is het verbeteren van 
de aansluiting van de A17 op de A16. 

A65 
De Brabantse Milieufederatie meent dat de ombouw tot autosnelweg 

achterwege kan blijven. 
De gemeente Vught is ook sterk tegen de ombouw van de A65 tot 

autosnelweg, omdat deze weg door de bebouwde kom loopt en naar 
verwachting een verdere belasting van het plaatselijk wegennet met zich 
mee zal brengen. 

Inwoners van Vught bepleiten een dusdanige ombouw van de A65 ter 
plaatse dat de ontoelaatbare hinder voor de omwonenden wordt 
verminderd. 

Een andere inspreker verwacht op de A65 tussen Berkel-Enschot en 
Vught een sterke groei van het verkeer na het gereed komen van de 
Kanaaltunnel, daar dit de enige logische route zou zijn naar Noord 
Europa, en pleit daarom voor een snelle ombouw tot autosnelweg. 
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Het samenwerkingsverband Midden-Brabant en de gemeente Tilburg 
zijn ook van mening deze ombouw niet alleen noodzakelijk is uit oogpunt 
van verkeersveiligheid, maar ook vanwege de in de toekomst tekort 
schietende capaciteit. Bij verbreding van de A58 (Tilburg-Breda) moet 
ook de aansluiting met de A65 verbeterd worden. 

A68 
De gemeente Roermond en de Provincie Limburg wijzen erop dat ten 

onrechte op de kaart Hoofdwegennet/aanpassingen infrastructuur (blz 
203) het gedeelte A68 tussen Roermond en de Duitse grens niet is 
getekend, terwijl het wel in de betreffende tabel is opgenomen. 

De gezamenlijke Kamers van Koophandel in Limburg verzoeken 
eveneens de A68 Weert-Duitse grens als nieuwe autoweg aan te leggen. 

De Stichting Natuur en Milieu vindt daarentegen dat de aanleg natuur 
en landschap schaadt en de noodzaak ervan niet is aangetoond. 

A69 
Enkele insprekers (onder andere de Kamer van Koophandel voor 

Zuid-oost Brabant en de gemeente Waalre) vinden de aanleg van de weg 
A69 via het zogenaamde spoorbaantracé niet acceptabel. Het tracé 
splitst de woonkernen Aalst en Waalre en zal het leefklimaat in beide 
kernen verstoren. Bovendien wordt een groot bos- en heidegebied 
aangetast. 

Het oorspronkelijk geplande tracé door het Dommeldal is volgens deze 
insprekers (en ook voor de agglomeratie Eindhoven) de enige oplossing 
voor de verkeersdruk en de verkeersonveiligheid, bovendien was dit tracé 
aangegeven in het SVV I, welke via de pkb-procedure is vastgesteld. Het 
spoorbaantracé heeft, anders dan het SVV II stelt, nog niet de vaststel-
lingsprocedure doorlopen. 

De Kamer van Koophandel pleit voor een snelle aanleg van de weg 
vanwege het feit dat juist over de grens in België een groot recreatiepark 
gepland is en de bestaande wegverbinding op Belgisch grondgebied 
uitgebouwd wordt tot autosnelweg. 

De weg is tevens van belang voor het wegverkeer tussen Eindhoven en 
Brussel. Dit zal in het kader van 1992 sterk groeien. 

Een individuele inspreker pleit wel voor het spoorbaantracé; een 
andere spreekt zich nadrukkelijk uit tegen het tracé door het Dommeldal 
vanwege schade aan natuur, landbouw, recreatie en stedelijk leefmilieu. 

De Brabantse Milieufederatie vindt dat de aanleg van de A69 kan/moet 
worden voorkomen door het woonwerkverkeer een goed openbaar-
vervoer-alternatief te bieden. 

De Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten stelt dat de aanleg 
in strijd is met het Structuurschema Natuur en Landschapsbehoud. 

A73 
Het stedelijk knooppunt Arnhem/Nijmegen pleit voor een doortrekking 

van de A73 langs Beuningen via een tweede Waalbrug naar de A15. 
Onder andere de provincie Gelderland en het VNO Gelderland stellen 

de bouw voor van een tweede brug over de Waal bij Nijmegen, die 
aansluit op de A73, westelijk van Nijmegen. 

De gemeente Beuningen stelt voor om ten behoeve van de ontlasting 
van de A50 als verbinding tussen de A1 5 en de A73 de A73 te verlengen 
via de S107 en de S112 naar de Willem Alexanderbrug bij Tiel. 

De gemeente Venray vindt dat de A73 als hoofdtransportas zou 
moeten worden aangewezen. 
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De NOB Wegtransport pleit voor een versnelde aanleg van het traject 
Blerick-Maasbracht, teneinde het ontstaan van een knelpunt bij Venlo te 
voorkomen. 

Aanleg van het tracé Venlo-Roermond is volgens de Stichting Natuur 
en Milieu en de Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten een 
ernstige aantasting van natuur en landschap en is in strijd met het Struc-
tuurschema Natuur- en Landschapsbehoud. 

A74 
Een aantal insprekers heeft bezwaren tegen de aanleg van de A74, 

Venlo-Duitse grens (vanwege de aantasting van de leefbaarheid langs de 
weg Tegelen-Venlo-Blerick, alsmede vanwege geluidoverlast bij de abdij. 

Een inspreker (die reageert namens de trappistenabdij) stelt dat het 
traject A74 Venlo-Duitse grens (BAB-61) ten onrechte in het hoofdwe-
gennet is opgenomen omdat deze vermelding vooruitloopt op een nog te 
doorlopen volledige tracé-vaststellingsprocedure. 

Juridisch gezien kan het SVV II volgens deze inspreker hoogstens 
aangeven dat «een verbindingsweg tussen de BAB-61 en het Neder-
landse rijkswegennet» gecreëerd moet worden. Tenslotte is het, naar de 
opvatting van deze inspreker, moeilijk om inzicht te krijgen in de ruimte-
lijke gevolgen en de gevolgen voor het milieu van de aanleg van de A73 
en A74 omdat de plannen afzonderlijk in procedure worden gebracht. 

De Stichting Natuur en Milieu is ook tegen de aanleg van de A74 nabij 
Venlo. 

A79 
De provincie Limburg pleit voor het aanwijzen van de A79 als hoofd-

transportas vanwege de verbinding tussen Maastricht en Heerlen 
onderling en de bereikbaarheid van het vliegveld Beek. Tevens moet de 
aansluiting op de A76 en de A2 verbeterd worden om sluipverkeer op 
het onderliggende wegennet te vermijden. 

A99 
De gemeente Den Helder wenst ombouw van de A99 tot autosnelweg, 

danwei een nieuwe verbinding De Kooy-Den Oever mot de Wierin-
germeer. 

N9 
Met name de gemeenten Schoorl en Bergen reageren afwijzend op het 

voorstel voor ombouw van de N9 (Alkmaar-Den Helder) tot autosnelweg. 
Op dit moment is men al bezig met de ombouw tot autoweg. De 
gemeente Schoorl verwacht niet dat de verkeersintensiteit zo enorm zal 
toenemen, dat verdere uitbreiding noodzakelijk wordt. Bovendien is het 
niet mogelijk voor de ombouw het bestaande tracé te gebruiken vanwege 
het bochtige verloop evenwijdig aan het Noord-Hollands kanaal. 
Ombouw betekent dus feitelijk nieuwbouw, hetgeen hoge kosten met 
zich meebrengt en een aantasting zal betekenen van een Grote 
Landschappelijke Eenheid, Alternatieven voor deze verbinding zijn 
ombouw en verlenging van de S3 en een nieuwe aansluiting van Den 
Helder op de A7. 
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N11 
Verschillende gemeenten en de EVO dringen aan op een snelle aanleg 

van de N11, Leiden-Alphen aan den Rijn-Bodegraven. 
Afhankelijk van de verkeersgroei, kan binnen de planperiode de 

noodzaak ontstaan deze verbinding uit te breiden naar 2 x 2 rijstroken. 

N23 
De gemeente Kampen vreest dat na realisering van de N23, het 

doorgaande verkeer tussen Lelystad en Zwolle door de bebouwde kom 
van Kampen blijft gaan. Dit moet voorkomen worden. 

Enkele insprekers dringen aan op een snelle realisering van het 
gedeelte van de N23 tussen Alkmaar en Hoorn . 

Verschillende insprekers wijzen op het belang om het knelpunt van de 
Krabbegatsluizen in Enkhuizen op te heffen, bijvoorbeeld door de aanleg 
van een tweede brug. 

N31 
De gemeente Assen kan zich wel vinden in de verbinding Assen-

Drachten die als autoweg zal worden gerealiseerd. 
De gemeente Beilen en de Stichting Natuur en Milieu zijn van mening 

dat voor het traject Drachten-Assen volstaan kan worden met de 
ombouw en plaatselijke verbeteringen van de bestaande verbinding via 
de S7 en de A28. 

De Kamer van Koophandel voor Friesland vindt een nieuwe verbinding 
Leeuwarden-Assen ook niet nodig. 

N33 
Enkele insprekers (waaronder de Streekraad Oost-Groningen en de 

gemeente Assen signaleren dat de N33 in de toekomst mogelijk een te 
kleine capaciteit heeft. Na het gereedkomen van de ombouw tot 
autosnelweg van de A7 naar Duitsland en de verdere ontwikkeling van 
het Eemsmondgebied, is deze weg van groot belang voor de verbinding 
met de Randstad. 

De gemeente Delfzijl meent dat snelle aanleg van het tracé 
Eemshaven-Zuidbroek is gewenst. In de toekomst zou de gehele N33 de 
status van hoofdtransportas moeten krijgen. 

N34 
De provincie Drenthe voorziet mogelijke capaciteitsproblemen op de 

N34 (Holsloot-De Punt). Een ontwikkeling van deze weg tot vier-baans 
autoweg zou in de toekomst een landschappelijk aanvaardbare oplossing 
zijn. 

N36 
De gemeente Borne acht het belangrijk dat de verbinding N36/A35 

spoedig tot stand komt. Ten onrechte is op de kaart in het SVV II deze 
verbinding al als bestaande weg aangegeven. 

De milieuraad Drenthe en de Vereniging tot Behoud van Natuurmonu-
menten wijzen wijst de aanleg van het traject Witte Paal (N34)-Linde 
(A48) af. Deze weg gaat door een Grote Landschappelijke Eenheid (het 
Reestdal). 

De gemeente Hoogeveen pleit echter voor een versnelde aanleg van 
dit traject. 

N37 
De gemeenten Assen, Hoogeveen en Emmen en de provincie Drenthe 

vinden dat de verbreding van de N37 versneld zal moeten worden uitge-
voerd; er moeten voor dit project niet alsnog een tracé-procedure en een 
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mer-studie worden uitgevoerd. Dit zou onnodig veel vertraging 
betekenen. 

Er wordt verder op gewezen dat deze weg de status van hoofdtrans-
portas zou moeten krijgen vanwege het belang ervan voor de regio en 
voor de ontsluiting met Noord-Duitsland en Scandinavië. 

Volgens de Stichting Natuur en Milieu is er geen noodzaak tot 
verbreding. 

N57 
Enkele insprekers (onder andere de gemeente Goedereede) maken 

bezwaar tegen het voornemen de N57 af te voeren van het hoofdwe-
gennet, wanneer de Westerschelde-oeververbinding wordt aangelegd en 
de N59 wordt aangewezen als de enige verbinding in het hoofdwe-
gennet. Na het gereedkomen van de Oosterscheldeweg is de 
verkeersdruk op de N57 aanzienlijk toegenomen en dit zal naar 
verwachting in de toekomst niet minder worden ondanks een eventuele 
Westerschelde-oeververbinding. Het belang van de N59 voor het zakelijk 
verkeer komt alleen tot zijn recht als de N57 wordt aangewezen als 
hoofdroute voor het toeristische verkeer. Bovendien is de N57 als alter-
natief noodzakelijk; de Zeelandbrug is bij storm en gladheid niet 
berijdbaar en derhalve als verbindingsschakel bedrijfsonzeker. 

De Zeeuwsche Milieufederatie vindt dat N57, ongeacht de beslissing 
over de Westerschelde-oeververbinding uit het hoofdwegennet kan 
worden afgevoerd. 

N59 
Enkele insprekers (waaronder de EVO) vinden dat in het SVV II het 

belang van de Westerschelde-oeververbinding wordt onderschat. Dit 
blijkt uit het feit dat de N59 niet is aangewezen als hoofdtransportas. 
Deze weg vormt een belangrijke verbinding tussen de diverse havens in 
Nederland en België. Ook gaat er een grote economische stimulans 
vanuit voor Zeeland. 

Er wordt voor gepleit om de mogelijkheid open te houden deze weg te 
zijner tijd om te bouwen tot autosnelweg. 

De gemeente Duiveland wijst op de noodzaak de N59 tussen Zierikzee 
en Bruinisse aan te passen, wanneer deze weg na de beslissing over de 
Westerschelde-oeververbinding tot het hoofdwegennet gaat behoren. 

N60/N61 
De gemeente Hontenisse wijst op de noodzaak de veiligheid op de N60 
en de N61 te verbeteren, ondermeer door de omleiding van de weg rond 
enkele dorpen. 

Spoorverbindingen 

Tracé Geertruidenberg-Waalwijk 
De gemeente Geertruidenberg is blij met het voornemen het 

spoortracé Geertruidenberg-Waalwijk van het spoorwegennet af te 
voeren. 

Ruimtelijke reservering van dit tracé stond een aanpassing van de 
stedelijke infrastructuur en een versterking van het historisch stadsbeeld 
in de weg. 

Het Samenwerkingsverband Midden-Brabant ziet nog geen aanleiding 
de railverbinding 's-Hertogenbosch-Waalwijk uit het spoorwegnet te 
schrappen. Op korte termijn zal de haalbaarheid van reactivering onder-
zocht worden. Er wordt opgemerkt dat in geval van een negatieve 
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beslissing, het tracé gebruikt kan worden voor een fietsroute. Andere 
insprekers wijzen ook op het belang van de reactivering van deze lijn in 
de richting Lage Zwaluwe, voor de verbinding met de Randstad. 
Aantakkend op deze lijn kan ook Oosterhout een snellere verbinding met 
de Randstad krijgen. 

Tracé Boxtel-Veghel-Uden 
De spoorlijn Boxtel-Veghel-Uden zou gereactiveerd moeten worden. 
Doortrekking van deze lijn naar Oss zal planologisch moeten worden 

gereserveerd. 

Tracé Zwolle-Hoogeveen 
Er is door natuurbeschermingsverenigingen, gemeenten, plaatselijke 

politieke partijen en andere organisaties, alsmede door zeer vele indivi-
duele insprekers, bezwaar gemaakt tegen de aanleg van het nieuwe 
spoortracé Zwolle-Hoogeveen. Er werden door tegenstanders van dit 
tracé ongeveer 10 000 gelijkluidende reacties ingestuurd. Daarnaast 
werden verschillende reacties persoonlijk ondertekend door nog eens 
ruim 1000 personen. 

Het tracé tast in ernstige mate een waardevol en uniek natuurgebied 
aan (waarin volgens insprekers onder andere een dassenkolonie 
voorkomt) en doorsnijdt een Grote Landschappelijke Eenheid, wat ook 
voor de landbouw nadelig is. Bovendien heeft het gebied een belangrijke 
recreatieve functie. 

Bij de aanleg van de A28 in het begin van de jaren '70 is het tracé om 
deze redenen verlegd tot langs Meppel. Insprekers vinden het onver-
klaarbaar dat het zelfde gebied nu door een ander infrastructuurproject 
wederom wordt bedreigd, ondanks het feit dat het milieubesef gegroeid 
is. 

Daarnaast wordt door insprekers gesteld, dat de benodigde investe-
ringen in geen verhouding staan tot de behaalde tijdwinst. De reacties 
komen niet alleen van de plaatselijke bevolking (individuelen, bedrijven 
en campinghouders), maar uit het hele land. Ook treinreizigers zeggen 
het offer voor de paar minuten winst op de reistijd te groot te vinden. 

Enkele insprekers denken dat een meer oostelijk aan te leggen tracé 
minder bezwaarlijk zou zijn. 

Enkele insprekers stellen voor een eventuele bochtafsnijding langs de 
snelweg te projecteren. 

Traject Almelo-Zwolle 
De gemeente Heino stelt een partiële spoorverdubbeling voor op dit 

traject, waardoor een hogere treinfrequentie mogelijk wordt. Het station 
Heino moet gehandhaafd blijven. 

Bochtafsnijding in het traject Amersfoort Zwolle bij Harderwijk 
Veel insprekers hebben bezwaren tegen de voorgenomen bochtaf-

snijding in de spooorverbinding Amersfoort-Zwolle. Harderwijk wordt 
door deze tracé-verlegging slechter bereikbaar per openbaar vervoer en 
krijgt een slechtere verbinding met de Randstad. 

Bewoners van Ermelo zijn vooral tegen het voorgenomen project 
omdat mogelijk ook ingrijpende werken binnen de bebouwde kom van 
deze gemeente nodig zullen zijn. 

De Kamer van Koophandel voor Noord-West Veluwe vreest dat het 
plan negatieve gevolgen zal hebben voor de recreatieve en industriële 
ontwikkeling van Ermelo en Harderwijk en stelt verder dat Harderwijk 
vanwege zijn regionale karakter recht heeft op aansluiting op de hoofd-
transportas van het spoorwegnet. 
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De Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten vindt verlegging 
van de spoorlijn alleen aanvaardbaar als het verlies aan natuur- en 
landschapswaarde wordt gecompenseerd en de nieuwe lijn landschap-
pelijk wordt ingepast. 

Tracé Lelystad-Kampen-Zwolle 
De regio IJssel-Vecht en de gemeente Kampen pleiten voor het 

aanleggen van de Hanzespoorlijn Lelystad-Kampen-Zwolle. Hierdoor 
ontstaat een directe spoorverbinding tussen Noordoost-Nederland en 
Lelystad/Almere. 

Ook kan hierdoor de terminal-functie van Kampen voor het container-
en gecombineerd vervoer versterkt worden. Deze spoorlijn kan in 
samenhang met de N23 aangelegd worden. 

Het traject Barneveld-Ede 
Enkele inspreker (waaronder de gemeente Ede) maken bezwaar tegen 

de partiële spoorverdubbeling tussen Barneveld en Ede. Het huidige 
tracé levert al veel overlast omdat het door verschillende kernen loopt. 
Een uitbreiding van de treinendienst (met mogelijk ook meer risico-vol 
goederenverkeer) verergert dat. 

De gemeente Ede stelt voor dat het opnieuw in gebruik stellen van de 
zogenaamde PON-lijn (Amersfoort-Veenendaal) wellicht in dit kader een 
alternatief kan zijn. 

Tracé Enschede-Haaksbergen 
De stichting Museum Buurtspoorweg vreest dat het van rijkswege niet 

meer reserveren van het spoortracé Enschede-Haaksbergen kan 
betekenen dat de aanleg van de A15 dit tracé zal doorkruisen. Hiertegen 
wordt bezwaar gemaakt. 

Bovendien wordt er voor een onderzoek gepleit naar het hervatten van 
het goederenvervoer per spoor binnen de gemeente Enschede. 
Genoemde spoorlijn kan hierin een rol spelen. 

Traject Zutphen Hengelo 
Bewoners van de gemeente Delden vrezen dat door de verbreding en 

elektrificatie van de spoorlijn Zutphen-Hengelo en de toegekende status 
van hoofdtransportas, de leefbaarheid in de stad verstoord zal worden. 

Er wordt een toename van de geluidshinder verwacht (ook 's nachts 
door onderhoud en goederenverkeer) en een frequente stagnatie bij de 
overwegen. Uitvoering van de plannen zal een feitelijke tweedeling van 
de stad tot gevolg hebben. 

Er zijn bijna 400 handtekeningen verzameld van tegenstanders van de 
uitbreiding en elektrificatie van deze spoorlijn. 

Er wordt met name een onaanvaardbare hinder verwacht in Eefde; 
daar is een alternatief tracé buiten het dorp gewenst. 

De Kamer van Koophandel voor Salland/Twente is voorstander van 
opwaardering van dit traject ten behoeve van snelle lange-afstands-
treinen. 

Traject Zutphen W i n t e r s w i j k 
Het Samenwerkingsverband Oost-Gelderland pleit voor elektrificatie 

van de lijn Zutphen-Winterswijk. 

Traject Leiden-Woerden 
De gemeente Alphen aan den Rijn en de agglomeratie Leiden onder-

strepen de noodzaak van de spoorverdubbeling van het baanvak Leiden-
Woerden. 

Tweede Kamer, vergaderjaar 1988-1989, 20 922, nrs. 3-4 74 



Hierdoor kunnen de in ontwikkeling zijnde woonwijken aangesloten 
worden op het spoornetwerk en is een verbeterde dienstuitvoering 
mogelijk. 

Bovendien kan hierdoor de groei van het autoverkeer beperkt worden. 

Tracé Zoetermeer-Rotterdam 
De gemeente Zoetermeer pleit voor een rechtstreekse rail-verbinding 

met Rotterdam (bijvoorbeeld door een aansluiting tussen de Zoeter-
meerlijn en de Hofpleinlijn) en opname van Zoetermeer in het 
NS-intercity-net (Utrecht-Den Haag). Deze verbetering van de bereik-
baarheid is ook van belang voor de Floriade (1992). 

Tracé Waddinxveen-Zoetermeer-Den Haag 
De gemeente Waddinxveen pleit voor een rechtstreekse railverbinding 

met Zoetermeer en Den Haag. 

Traject Amsterdam-Zaanstraat-Centraal station Amsterdam CS 
Het Gemeentelijk Havenbedrijf van Amsterdam vindt de zessporigheid 

tussen Amsterdam-Zaanstraat en Amsterdam-CS van groot belang voor 
de goederenverbinding tussen het Havengebied en Duitsland. Realisering 
van dit project behoeft grote prioriteit. De optie dat dit project uitwis-
selbaar is met verbetering van het stadsgewestelijk openbaar-vervoer 
gaat niet op, omdat dit laatste geen betrekking heeft op het goederen-
vervoer. 

Wijkverenigingen in Amsterdam vrezen nadelen voor omwonenden bij 
de voorgestelde spooruitbreiding. Zij vinden het beter om het Ringspoor 
te verbeteren. 

Tracé Almere-Hilversum 
Enkele milieuverenigingen en de gemeente Weesp maken bezwaar 

tegen de aanleg van de spoorverbinding tussen Almere en Hilversum, 
door middel van de Gooi- of Oostboog. Deze verbinding kan een grote 
schade betekenen voor het Naardermeergebied. Voorgesteld wordt zelfs 
de spoorlijn Hilversum-Amsterdam te verplaatsen en noordelijk langs het 
Naardermeer te voeren. 

De gemeente Weesp vindt dat alternatieven voor de aanleg van de 
Gooiboog, zoals het splitsen van treinstellen in Weesp of een sneltram 
Gooi-Flevoland) nader onderzoek behoeven. 

De gemeente Hilversum vindt dat bij aanleg van de Gooiboog compen-
satie moet worden geboden voor de barrière-werking en geluidshinder. 

Tracé Lelystad-Groningen 
Diverse gemeenten, belangenorganisaties en enkele individuele 

insprekers vinden dat de spoorlijn Lelystad-Groningen (de zogenaamde 
Zuiderzeelijn) in het structuurschema moet worden opgenomen. Ook als 
deze verbinding niet direkt kan worden aangelegd, zou tenminste de 
mogelijkheid tot aanleg opengehouden dienen te worden (planologische 
reservering). Zeker in de polders is de benodigde ruimte geen probleem. 
Door aanleg kunnen de noordelijke provincies een grote economische 
impuls krijgen en worden steden als Drachten, Emmeloord en Lelystad 
beter ontsloten. Vooruitlopend hierop kan voorzien worden in een snelle 
busverbinding. 

De Meppeler handels vereniging acht deze lijn een goed alternatief 
voor de omstreden bochtafsnijding in het bestaande tracé tussen Zwolle 
en Hoogeveen. 

De Stichting Zuiderzeelijn meent bovendien dat deze snelle spoorver-
binding nodig is voor een concurrentie met de auto op het tracé 
Randstad-Noorden des lands. Tevens kan gedacht worden aan 
doortrekking van de lijn naar Noord-Duitsland. 
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De gemeente Assen stemt daarentegen in met het afvoeren van de 
Zuiderzeelijn in het SVV II, omdat aanleg een snelle treinverbinding 
Assen-Schiphol onmogelijk zou maken. 

Tracé Emmen-Ter Apel-Zuidbroek-Eemshaven 
Enkele insprekers (waaronder gemeenten en de Streekraad Oost 

Groningen) vinden dat in het kader van de economische activiteiten in 
het Noorden een spoortracé Emmen-Ter Apel-Zuidbroek-Eemshaven 
gereserveerd moet worden. Deze lijn is in ieder geval voor het goederen-
vervoer van belang (achterlandverbinding van de Eemshaven en ontwik-
kelingsmogelijkheden voor de regio). In de toekomst kan deze lijn ook 
betekenis hebben voor het personenverkeer. 

Wanneer deze verbinding uit het SVV II wegvalt is realisering van het 
project haast onmogelijk (alleen met een wijziging van het SVV) en is 
alleen de auto als vervoeralternatief aanwezig. 

Traject Groningen-Sauwerd 
De Commissie Goederenvervoer van de provincie Groningen dringt aan 

op spoorverdubbeling op dit traject ten behoeve van de haven van 
Delfzijl en de Eemshaven. 

Tracé Breda-Utrecht 
Het Stadsgewest Breda en diverse andere insprekers pleiten voor het 

aanleggen van een spoorverbinding tussen Breda en Utrecht. Deze lijn 
kan een belangrijke rol hebben in het nationale vervoer (tussen twee 
stedelijke knooppunten) en in het regionale vervoer (o.a. 
woonwerkverkeer). Tevens wordt dan de gemeente Oosterhout aange-
sloten op het railnet. 

Tracé Utrecht-Amsterdam 
Inwoners van Abcoude pleiten ervoor bij de spoorverdubbeling het 

oude stationsgebouw van Abcoude te sparen. Dit kan door extra sporen 
aan te leggen aan de oostzijde van het huidige tracé. 

Tracé Utrecht-Schiphol 
De provincie Utrecht verzoekt om een rechstreekse verbinding tussen 

Utrecht en Schiphol door de Duivendrecht-boog aan te leggen. Deze 
verbinding is ook van belang voor de regio's Arnhem, Nijmegen, 
Eindhoven, Heerlen en Maastricht. 

Tracé Utrecht-Leiden 
De Agglomeratie Leiden vindt dat een doortrekking van het spoor 

Utrecht-Leiden naar Katwijk en Noordwijk een oplossing kan zijn voor 
regionale vervoerproblemen en toeristische verkeersstromen kan 
opvangen (strand). Ook andere regio-railverbindingen in deze agglome-
ratie zijn te overwegen. 

Traject Utrecht-Groningen 
De gemeente De Bilt kan alleen akkoord gaan met een spoorverdub-

beling tussen Utrecht en Blauwkapel, als voor de daarmee gepaard 
gaande verkeers- en milieutechnische problemen een oplossing komt. 

Hemboog 
Een aantal insprekers pleit voor aansluiting van de Zaanlijn op de 

Schiphollijn en ook op de lijn naar Haarlem. Reservering van het 
Hemboog-tracé is daarvoor noodzakelijk. 
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Schiphollijn 
De gemeente Sassenheim pleit voor een station in deze gemeente aan 

de Schiphollijn 

Internationale tracé's 
De provincie Limburg, de gemeenten Maastricht en Heerlen en enkele 

anderen zijn van mening dat ten onrechte een uitwerking van interna-
tionale railverbindingen ontbreekt, met name in Zuid-Limburg, zoals 
Hasselt-Maastricht-Aken. Ook wordt het belang onderstreept van de 
verbinding Heerlen-Aken. Deze is niet alleen van regionaal belang voor 
de verbinding tussen de oostelijke mijnstreek en Aken maar zou ook in 
het IC-net opgenomen moeten worden. Mogelijk kan deze verbinding te 
zijner tijd deel uitmaken van een hogesnelheids-tracé. 
Het Samenwerkingsverband Agglomeratie Eindhoven, het Gewest 
Helmond en enkele anderen pleiten voor een rechtstreekse verbindingen 
Eindhoven-Brussel. Hiervoor moet de planologische reservering van het 
tracé Geldrop-Valkenswaard gehandhaafd blijven. De lijn zou een vervolg 
kunnen krijgen richting Venlo/Düsseldorf. 

De werkgroep Hoge-snelheidslijn Randstad Holland-Rijn/Roer pleit 
voor een hoogwaardige treinverbinding tussen 
Amsterdam/Rotterdam-Arnhem-Roergebied en Keulen, in de toekomst 
deel uitmakend van de verbinding met Zwitserland en Italië. 

Vaarwegen 

Baalhoekkanaal 
Door enkele insprekers wordt bezwaar gemaakt tegen de mogelijke 

aanleg van het Baalhoekkanaal. Dit betekent volgens de Stichting Natuur 
en Milieu een ernstige bedreiging van het natuurgebied Saeftinge. 

Ook de provincie Zeeland is tegen dit voornemen en de aanleg van het 
kanaal is niet voorzien in het streekplan. Er wordt derhalve op aange-
drongen dit kanaal niet aan te leggen en van het hoofdvaarwegennet af 
te voeren. 

De Brabants-Zeeuwse werkgeversvereniging vindt dat, mocht onver-
hoopt toch tot aanleg overgegaan worden, de mogelijkheid open dient te 
blijven voor industriële ontwikkeling aldaar. 

De Zuid-Willemsvaart 
Een aantal insprekers (daaronder de provincie Limburg, de Federatie 

van Schippersbonden, het Streekgewest Brabant Noordoost, het Samen-
werkingsverband Agglomeratie Eindhoven, het Landbouwschap, de 
gemeente en gewest Helmond) vindt dat de Zuid-Willemsvaart ten 
onrechte is afgevoerd als hoofdvaarroute. Dit is onvoldoende beargu-
menteerd. Het criterium van 5 miljoen ton doorvoer per jaar wordt 
volgens een recente studie wel gehaald, terwijl bovendien een toename 
in de toekomst verwacht kan worden; met uitvoering van het oorspronke-
lijke plan voor de kanaalverbetering kan de vervoerprestatie zelfs 
verdubbeld worden. De verbinding heeft een belangrijke economische 
functie. Veel grote bedrijven zijn afhankelijk van deze infrastructuur. Het 
Landbouwschap wijst in dit verband op de aanwezigheid van veevoerfa-
brieken langs de Zuid-Willemsvaart en een mestfabriek in Helmond. Veel 
bedrijven hebben anticiperend op de toegezegde kanaalverbeteringen 
reeds investeringen gedaan die nu onrendabel blijven. Verbetering van 
de verbinding geeft kansen aan het milieuvriendelijker transport per 
schip. Gebeurt dit niet dan zal veel goederenvervoer overgaan naar de 
weg. In het verleden zijn door de regering toezeggingen gedaan het 
kanaal te verbeteren. Dit is dringend nodig; de diepte is gering, de 
breedte slechts 24 meter en de sluizen zijn versleten (sommige zijn 160 
jaar oud). 
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Verbetering van dit kanaal volgens de oorspronkelijke plannen 
(inclusief omleidingen bij Helmond en Den Bosch) dient plaats te vinden. 
Dit is mede van belang om gelijke tred te houden met de ontwikkeling 
van de Belgische vaarwegen. Het aansluitende Wilhelminakanaal zou 
tevens in het hoofdvaarwegennet opgenomen moeten worden. 
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BIJLAGE II Ideeënbus naar aanleiding van project 89 

De inhoud van een aantal inspraakreacties is in deze bijlage 
opgenomen als bijdrage aan de ideeënbus uit project 89. Voor het 
overige zijn veel ideeën reeds aan de orde gekomen in de verschillende 
hoofdstukken van het hoofdlijnenrapport. 

Enkele insprekers komen met het idee om via een rouleer-systeem een 
vierdaagse werkweek in te voeren, met iets langere werkdagen. De 
mogelijkheid om ook op zaterdagen te werken kan daarbij worden 
overwogen. Naar schatting zou deze maatregel tot 15% vermindering van 
het autoverkeer kunnen leiden. Bijkomende voordelen zijn dat bedrijven 
met minder parkeerruimte kunnen volstaan en dat gebouwen en 
machines efficiënter benut kunnen worden. 

Verschillende insprekers pleiten ervoor weer een aantal autoloze 
zondagen in te stellen. Een andere mogelijkheid is om auto's met een 
even nummerbord alleen op even dagen te laten rijden en omgekeerd. 
Degene die buiten «hun» dagen toch per auto willen rijden kunnen dan 
carpoolen en anders per fiets en/of openbaar vervoer reizen. Verder 
wordt de suggestie gedaan een soort strippenkaart in te voeren, 
waarmee gedurende een beperkt aantal dagen per jaar (bijvoorbeeld 60) 
van de auto gebruik mag worden gemaakt. Bepaalde categorieën zouden 
dan dergelijk beperkingen uitgezonderd kunnen worden, zoals het 
openbaar vervoer en eventueel zakelijk verkeer. 

Algemeen wordt aangegeven dat het autogebruik kan worden 
afgeremd wanneer er een goed en niet te duur openbaar vervoer-alter-
natief is. Enkele insprekers menen dat het effect van gratis openbaar 
vervoer op het autogebruik onderzocht zou kunnen worden. Eén 
inspreker stelt voor het openbaar vervoer op erkende «filetrajecten» 
gratis te maken. 

Als andere mogelijkheid voor het beperken van het autoverkeer wordt 
genoemd het verhogen van de minimumleefti jd voor het rijbewijs tot 20 
of 25 jaar, in combinatie met het verstrekken van ov-kaarten aan 
studenten/jongeren. Eén inspreker doet het aanbod om zijn rijbewijs aan 
de minister te verkopen voor f 800 per jaar. 

In een aantal reacties wordt er op gewezen dat reclame voor auto's 
beperkt zou moeten worden, zoals dat ook bij rookwaar en alcoholhou-
dende drank gebeurt. 

Sommige insprekers vragen zich tenslotte af of deze ideeënbus wel zin 
heeft. Via de pers zijn voorafgaande aan het verschijnen van het SVV II 
al zeer veel ideeën naar veren gekomen, waar maar zeer weinig van terug 
te vinden zijn in het voorgestelde beleid. 
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Bijlage III Alfabetische lijst van namen van insprekers 

993 N.N., 
597 L.M.H., 
991 A O W groep Rotterdam-Dordrecht-Zwijndrecht, 
204 Accommodatie Sportpark «Adegeest», Voorschoten 
348 Act iecomité A-18 nu, Eibergen 
346 Actiegroep «Breek het groene hart niet», Bergschenhoek 
372 Agglomeratie Leiden, Leiden 
134 AGULON kunststof techniek. Voorschoten 
305 A l Akse-Post, Meppel 
264 Aktiegroep «Behoud Lickebaert», Maassluis 
621 Algemeen Verbond Bouwbedrijf AVBB, Den Haag 
655 Algemene Ver. Bewoners/eigenaren Uitgeest, Uitgeest 
977 Algemene Woningbouwvereniging Voorschoten, Voorschoten 

8 Amateurzender CB Station Thunderbird, Smilde 
868 J.T.M, van Amerongen, Maarn 
610 ANBO Algemene Nederlandse Bond voor Ouderen, afd Benningbroek, Benningbroek 
136 ANBO Algemene Nederlandse Bond voor Ouderen, afd. Maarn, Maarn 
234 SA. van Andel, Sleeuwijk 
222 J.W Anneveldt Meppel 
574 ANWB Koninklijke Nederlandse Toeristenbond, Den Haag 
806 J Appeldoorn, Maarsbergen 
796 W.B. Arendsen, Maarn 
904 H.M. Arts Hulleman, Meppel 
189 Ir. J.H. Baarslag, Meppel 

10 T Bakker, Den Haag 
320 Ch.A. Bakker, Staphorst 
321 H Bakker, Uhorst 
763 K.H. Bakker, Harfsen 
884 A Balledux, Maarn 
761 Ing Ch L. Bannink, Velp 
857 R. van Barneveld, Maarsbergen 
864 P. van Barneveld, Maarsbergen 
733 EG Barriluengo, Almere-stad 
536 BCW Christelijke Werkgevers Organisatie, Rijswijk (ZH) 
979 R Begeer, Voorschoten 
1 56 A Beijer, Gieten 
202 W Beijer-Mulder, Meppel 
757 G Beijersbergen van Henegouwen-Sijtsma, Ermelo 
786 L.M Beijlsmit-van Oordt, Maarsbergen 
670 A.G.C. Bekhuis, Hengelo (0) 
573 Belangenvereniging Huiseigenaren Tanthof-Waterwij, e.a , Delft 
710 Benelux Economische Unie, Brussel België 
893 H Benthem, Maarn 
783 Prof. dr. J.M.M, v.d. Bereken, Maarn 
803 P.A.J. van den Berg, Maarn 
922 E v.d. Berg, Meppel 
159 E. van den Bergen, Den Haag 
863 J. Bestevaar, Maarn 
104 J A J. Beukers, Meppel 
287 Bewoners aan het Gein, Abcoude 
334 Bewoners Kievitshaar e.o., Balkbrug 
147 Bewoners Organisatie Ommoord, Rotterdam 
248 Bewoners Reestdal, Meppel 
274 Bewoners Stationsweg Delden, Delden 
951 Bewoners van Almere, Almere 
945 Bewonersvereniging Gein, Amsterdam 

97 E.H. Binsbergen-Nak, Meppel 
149 R. Bisschop, Meppel 
955 A W Blank en J.M Verberne, Delden 
119 J.H Blauwgeers, Dalen 
762 Blerickse Belangengroep A73-A61, Venlo 
848 A Bloemendal, Maarsbergen 
233 EK Blok-Back, Arnhem 

31 Chr. van der Blonk, Enkhuizen 
146 Blömer Holding bv, Amsterdam 
755 H J.M. de Bock, Roermond 
822 P.H. Boegborn, Maarn 
343 C Boer, Maartensdijk 
769 E de Boer, Maarn 
930 Ir A Boessenkool, Hoogeveen 
422 Bond van Nederlandse Stedebouwkundigen, BNS, Amsterdam 
374 A H.H.M Bongers, Amsterdam 
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447 Drs. M J. Boom, Meppel 
825 H.A.N. Boomars, Maarn 
291 A Boon, De Cocksdorp Texel 
888 N.H. Boonstoppel, Wlaarn 
776 S. Boonstra, Maarn 
307 R. Boots, Rotterdam 
774 M.M Borkulo, Maarn 
216 D Borrel-Molenkamp, Weesp 
100 B. Bos, Den Haag 
485 BOS Beleidsorg Openbaar Vervoer Subsidiërende gemeenten, Den Haag 
944 A. Boshoorn, Abcoude 
916 N. Bosma, Meppel 

56 L.B. Bouwman, Rotterdam 
712 BOV Beleidsorgaan Openbaar Vervoer van negen gemeenten, Den Haag 
425 BOVAG, Rijswijk ZH 
332 C Boxman, Voorschoten 
431 Th.P.M. Braakman, Maarn 
946 Drs. J.P. van Braam Houckgeest, Abcoude 
980 M.L. Braat-Schomper, Bergschenhoek 
269 Brabants-Zeeuwse Werkgeversvereniging, Tilburg 
907 H. Brals, Ruinerwold 
314 G Branderhorst, Lunteren 
940 S. Brandon en 2 anderen, Amsterdam 
391 J.H. Brederode, Meppel 

64 J.L. Breton van Groll, Leiden 
814 N.H. Breur, Maarn 

75 J.H. Brinckman, Rijssen 
402 B.G. ten Brink, Meppel 
799 CA. Brink, Maarn 
881 Ing. N ten Brink, Maarn 
891 P.N. van den Brink, Maarn 
797 JE. Brink-Haasjes, Maarn 

29 J. ten Brink-Hees, Ekehaar 
894 Mr. M.M. Broekhuijsen-Hattink, Maarn 
219 J.H. Broers. Den Haag 
982 P.M. Bruijn, Berkel en Rodenrijs 
985 N. de Bruijn, Rotterdam 
373 D. de Bruijne, Soest 
965 J.G. Bruijniks, Leiden 
145 S. Buisman, Vledder 
303 M. Buitenhuis, Purmerland 
240 E. van Bulck, Zoetermeer 
192 J.J.W. Bunnik, Maarn 
258 H. Burger, Den Haag 
350 A.P. Burghouts en 6 anderen, Waalre 
250 A.J. Butijn, Alkmaar 
432 Buurtcontact Leidseweg, Voorschoten 
109 Camping De Witte Bergen en anderen, Uhorst 
989 A.J.P. Canta, Eindhoven 
494 Centraal overleg van V&V org. ANWB, KNAC, EVO, KNVTO. NOB, Leidschendam 
646 Centraal Overleg Vaarwegen, Rotterdam 
576 Centrum voor Milieukunde RU Leiden, Leiden 
926 Chr. Scholengemeenschap Dingstede, Meppel 
105 Christen Democratisch Jongeren Appèl, Rotterdam 

32 College Sancta Maria, Atheneum 3 1 , Kerkrade-west 
188 F.J. Colon, Amsterdam 
571 Comité «Spaar het Gein», Abcoude 
396 Comité Geluidsanering A1 Laren, Laren 
986 Commerciële Club Noordoostpolder, Emmeloord 
330 Commissie voor de Vecht en het 0- en W-Plassengebied, Weesp 
531 Contact Milieubescherming Noord Holland, Zaandam 
859 Drs C.J.M. Copal, Maarn 
533 COSBO Centraal Orgaan Samenwerkende Bonden van Ouderen, Utrecht 
691 D66, afd. Spijkenisse, Spijkenisse 
363 Ir. F.C. d'Audretsch, Boekelo 
11 5 PC van Dalen, Rotterdam 
339 J. van Dalen, Rotterdam 
975 J.Ph. van Dalen, Voorschoten 
792 Dr C.M.J. van Dam-Baggen, Maarn 
840 NA. Das, Maarn 
540 De Gouden Reael, Wijkopbouworgaan, Amsterdam 
683 De Nederlandse Kermisbond NKB, Alkmaar 
356 De Waadkrite, Ternaard 
544 Deelgemeente IJsselmonde, Rotterdam 
697 Deelgemeente Hoogvliet, Hoogvliet-Rotterdam 

Tweede Kamer, vergaderjaar 1988-1989, 20 922, nrs. 3-4 81 



808 H Dekker en LA. Dekker-van Halen, Maarn 
336 Deldense Wollenstoffenfabriek en Exploitatiemaatschappij bv, Delden 
875 R.B. Delhaas-Trip, Maarn 
499 Ir. A.B. Delmaar, Velp (Gld) 
509 Den Oudsten BV., Woerden 
958 J Denneboom, Delden 

77 EN Dercksen, Den Haag 
304 A. Derksema-Veld, Meppel 
108 W.P.J. Derksen, Bilthoven 
517 DICON Drents Industrieel Contact, Haren 
323 Diemen Gifvrij, Diemen 
292 G. van Dieren-Wies, Berkel 
132 E. van Dijk, Spijkenisse 
804 J.L.M, van Dijk, Maarn 
862 R van Dijk, Maarn 
141 N Dijkshoorn, Lelystad 
867 J. Dirker, Maarn 
882 Ing. B. Doedens, Maarn 
106 H. van den Domhof, Rotterdam 
952 G. Doppenberg en M. Doppenberg-Pos, Weesp 
196 Dorpsraad Boekelo, Boekelo 
802 J.G. van Dorsten en D. de Greef, Maarn 
789 Ing. R.J. van Doveren, Maarn 
482 Drents Landbouwgenootschap, afd De Wijk, De Wijk 
282 Drie Hollandse Landbouw Organisaties, Nederhorst den Berg 

91 J.C Drijver, 't Harde 
25 H.W. Droog, Harderwijk 

639 DSM Limburg bv., afd. Planologie, Geleen 
177 PA. Duijf, Amsterdam 
458 G.J.T.H.M. van Duinhoven, Amsterdam 
267 G.J.C, van Duivenvoorden-Uijttewaal, Bleiswijk 
937 B.L Duringshoff, De Wijk 
827 A.W. Duthler-Sprangers, Maarn 
903 A. Eemten-Steenbergen, De Wijk 
885 G Eggens en K. Pater, Maarn 
750 Y. Ellens-Spoelman, Munnekezijl (Fr) 
746 A. van der Eist, Bant (NOP) 
180 K. Emmink-Oosterhof, Meppel 
851 J.J. van den Engel Schalkwijk, Maarn 
229 K. v.d. Ent, Rhoon 
324 V Erdin, Alphen aan den Rijn 
210 PC van Erkelens, Maarn 
465 ESO, Vereniging van Streekvervoerondernemingen, Utrecht 
981 J. van Essen en A. van Essen-Treurniet, Bergschenhoek 
978 L.M.J. van der Est, Voorschoten 

36 W.J. Ettema, 's-Hertogenbosch 
293 EVO, Algemene Verladers- en eigen vervoer organisatie, Zoetermeer 
328 Federatie van Schippersbonden, Rotterdam 
588 Federatie Dorpsbelangen Gemeente Dongeradeel, Holwerd 
682 Federatie van Watersportverenigingen De Biesbosch, Dordrecht 
437 Feriening Lytse Doarpen Fryslan, Tersoal 

27 M. Fernhout, Capelle aan den IJssel 
625 Fietsersbond ENFB, Woerden 

83 Firma Fieta, Lobith 
953 E.A. Frank, Amsterdam/Gaasperdam 
794 A en M van der Gaag, Maarsbergen 
309 P. van der Gaauw, Maassluis 

62 GADO, Groninger Autobusdienst Onderneming, Groningen 
4 Ir. A.J.M. Geerts, Berghem 

112 Gelderse Werkgroep Verkeer en Vervoer, Arnhem 
717 Gem. 's-Gravenhage, Den Haag 
355 Gem. 's-Hertogenbosch, 's-Hertogenbosch 
278 Gem. Abcoude, Abcoude 
553 Gem Alblasserdam, Alblasserdam 
295 Gem. Alkemade, Roelofarendsveen 
606 Gem. Alkmaar, Alkmaar 
665 Gem. Almelo, Almelo 
400 Gem. Almere, Almere 
169 Gem Alphen aan den Rijn, Alphen aan den Rijn 
720 Gem Amersfoort, Amersfoort 
537 Gem. Amsterdam, Amsterdam 
294 Gem. Apeldoorn, Apeldoorn 
398 Gem Assen, Assen 
524 Gem Beilen, Beilen 
532 Gem Bemmel, Bemmel 
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317 Gem Bergen op Zoom, Bergen op Zoom 
421 Gem Bergen N.H, Bergen N.H 
268 Gem Berkel en Rodenrijs, Berkel en Rodenrijs 
144 Gem Berlicum, Berlicum 
599 Gem Beuningen, Beuningen 
632 Gem Bodegraven, Bodegraven 
361 Gem Borne, Borne 
319 Gem Borsele, Heinkenszand 
677 Gem Breda, Breda 
117 Gem Bruinisse, Bruinisse 
316 Gem Brummen, Brummen 
435 Gem Coevorden, Coevorden 
263 Gem Dalfsen, Dalfsen 
549 Gem De Bilt, Bilthoven 
449 Gem De Wijk, De Wijk 
273 Gem Delden, Delden 
638 Gem Delft, Delft 
434 Gem Delfzijl, Delfzijl 
555 Gem Den Helder, Den Helder 
167 Gem. Diemen, Diemen 
436 Gem Doetinchem, Doetinchem 
357 Gem. Dongeradeel, Dokkum 
496 Gem Duiveland, Nieuwerkerk (Zld) 
538 Gem. Ede, Ede 
672 Gem. Eindhoven, Eindhoven 
190 Gem. Eist, Eist 
401 Gem. Emmen, Emmen 
359 Gem. Ermelo, Ermelo 
162 Gem. Etten-Leur, Etten-Leur 
30 Gem. Geertruidenberg, Geertruidenberg 

666 Gem. Geldrop, Geldrop 
678 Gem. Gilze en Rijen, Rijen 
46 Gem. Goedereede, Ouddorp 

122 Gem. Gorinchem, Gorinchem 
368 Gem. Gorssel, Gorssel 
650 Gem. Gouda, Gouda 
181 Gem Grave, Grave 
602 Gem. Groningen, Groningen 
640 Gem. Haarlemmermeer, Hoofddorp 
686 Gem Haarlem, Haarlem 
613 Gem Harderwijk, Harderwijk 
502 Gem. Hazerswoude, Hazerswoude-Rijndijk 
439 Gem. Heerenveen, Heerenveen 
558 Gem Heino, Heino 
407 Gem. Hellendoorn, Nijverdal 
689 Gem. Hellevoetsluis, Hellevoetsluis 
442 Gem. Helmond, Helmond 
155 Gem. Hillegom, Hillegom 
535 Gem. Hilversum, Hilversum 
384 Gem. Hontenisse, Kloosterzande 
450 Gem. Hoogeveen, Hoogeveen 
118 Gem. Hulst, Hulst 
125 Gem. Kampen, Kampen 
616 Gem. Kerkrade, Kerkrade 
526 Gem. Langedijk, Noord-Scharwoude 
611 Gem. Laren, Laren 
738 Gem Leeuwarden, Leeuwarden 
503 Gem. Leiderdorp, Leiderdorp 
325 Gem. Leidschendam, Leidschendam 
723 Gem Lelystad, Lelystad 
660 Gem Leusden, Leusden 
369 Gem Loenen, Loenen 
575 Gem. Maarn, Maarn 
545 Gem Maasland, Maasland 
211 Gem. Maassluis, Maassluis 
896 Gem Meerssen, Meerssen 
270 Gem Meppel, Meppel 
530 Gem Middelburg, Middelburg 
338 Gem Muiden, Muiden 
445 Gem Nieuwerkerk aan den IJssel, Nieuwerkerk aan den 

89 Gem Noordoostpolder, Emmeloord 
228 Gem Nuenen, Gerwen en Nederwetten, Nuenen 
700 Gem Nuth, Nuth 
443 Gem. Oosterhout, Oosterhout 
367 Gem Oostflakkee, Oude-Tonge 
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581 Gem. Oud-Beijerland, Oud-Beijerland 
497 Gem Papendrecht, Papendrecht 
615 Gem. Purmerend, Purmerend 
251 Gem Raalte, Raalte 
637 Gem Reeuwijk, Reeuwijk 
523 Gem. Rheden, De Steeg 
385 Gem. Roermond, Roermond 
728 Gem Roosendaal en Nispen, Roosendaal 
654 Gem. Rotterdam, Rotterdam 
612 Gem. Sassenheim, Sassenheim 
120 Gem. Schaijk, Schaijk 
551 Gem Schiedam, Schiedam 
249 Gem. Schoorl, Schoorl 
451 Gem. Sint-Pancras, Sint-Pancras 
727 Gem. Sliedrecht, Sliedrecht 
688 Gem. Smallingerland, Drachten 
242 Gem. Smilde, Smilde 
453 Gem. Sneek, Sneek 
454 Gem. Soest, Soest 
429 Gem. Spijkenisse, Spijkenisse 
542 Gem. Stadskanaal, Stadskanaal 
419 Gem. Staphorst, Staphorst 
360 Gem Strijen, Strijen 
735 Gem. Tegelen, Tegelen 
420 Gem Terneuzen, Terneuzen 
182 Gem. Tholen, St-Maartensdijk 
433 Gem. Tilburg, Tilburg 
671 Gem. Tytsjerksteradiel, Burgum 
507 Gem. Urk, Urk 
743 Gem. Utrecht en regio, Utrecht 
546 Gem. Valkenswaard, Valkenswaard 
685 Gem. Veendam, Veendam 
395 Gem. Venray, Venray 
578 Gem. Vianen, Vianen 
550 Gem. Vlaardingen, Vlaardingen 
457 Gem. Vlagtwedde, Sellingen 

16 Gem Voorschoten, Voorschoten 
617 Gem. Vorden, Vorden 
548 Gem. Vriezenveen, Vriezenveen 
358 Gem Vught, Vught 
534 Gem Waalre, Waalre 
337 Gem. Waddinxveen, Waddinxveen 
539 Gem. Wassenaar, Wassenaar 
554 Gem. Weesp, Weesp 
752 Gem. West Maas en Waal, Beneden-Leeuwen 
645 Gem Westvoorne, Rockanje 
262 Gem. Zelhem, Zelhem 
197 Gem. Zevenhuizen, Zevenhuizen 
426 Gem. Zoetermeer, Zoetermeer 
711 Gem. Zoeterwoude, Zoeterwoude 
522 Gem. Zuidwolde, Zuidwolde (Dr) 
732 Gem. Zutphen, Zutphen 
668 Gem. Zwolle, Zwolle 
518 Gemeentebestuur Venlo, Gewest Noord-Limburg, KvK Noord-Limburg, Venlo 
297 Gemeentelijk Havenbedrijf Amsterdam, Amsterdam 
619 Gemeenten Enschede en Hengelo, Enschede 
470 Gemeenten Maastricht en Heerlen, Maastricht 
702 Gemeenten Arnhem, Nijmegen, Zutphen, Arnhem 
718 Gemeenten Amsterdam, Rotterdam, 's-Gravenhage, Utrecht, Den Haag 
703 Gerkens Cacao Industrie BV., Wormer 
773 J.J.L Gerlagh, Maarn 
976 AA . Gerring en M M . Gerring-Zonneveld, Voorschoten 

22 P M.M. Geurts, Waalre 
662 Gewest 's-Gravenhage, Den Haag 
679 Gewest Eemland, Amersfoort 
701 Gewest Gooi en Vechtstreek, Huizen 
448 Gewest Helmond, Helmond 

23 Gewest Midden-IJssel, Deventer 
631 Gewest Midden-Limburg, Roermond 
641 Gewest Noord-Limburg, Venlo 
392 Gewest Zuid-Kennemerland, Haarlem 
942 Gezamenlijke politieke partijen in de gemeente Abcoude, Abcoude 
157 Mr. H.J.M.M. de Gier en Drs. J.H.M, de Winter, Voorschoten 
208 G.H. van Ginkel-Barneveld, Maarsbergen 
846 M. Glastra, Maarn 
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302 G.F. Glotze, Voorschoten 
508 OP Gobee, Maastricht 

17 W.M. Goedbloed, Middelburg 
747 Ir. RA. van der Goes, Wageningen 

14 T.J.M, de Graaft, Mijdrecht 
351 C.A.P. Greebe en 12 anderen, Ermelo 
203 Grensregio Rijn Maas Noord, Mönchengladbach 1 
908 E Groen-Walsmit, Koekange 
983 CS. Groenendijk-Kievits en anderen, Berkel en Rodenrijs 
199 R.M Groeneweg en A.Th. Konijnendijk, Zoetermeer 
215 P. Groenewegen, Delft 

48 Groengebied Amstelland, Haarlem 
817 J.H. de Groot, Maarn 
956 D.C. de Groot (en 4 anderen). Delden 
872 H.J. de Groot-Barmentloo, Maarn 
845 A.C Grotendorst, Maarn 
272 N. Grottendieck, Berkel en Rodenrijs 
124 Group 2000 Nederland BV., Almelo 

72 J. Haalstra, Heerhugowaard 
223 CE. Hagenaar, Lelystad 
902 W.Chr. Hagens, Amsterdam 
973 S Haringa en J.P.M. Hooijmans, Voorschoten 
174 Th. Harkema, Ouderkerk aan de Amstel 
876 T.M.M. Harmsze, Maarn 
833 Mr. J.F.B, van Hasselt, Maarn 
586 Haven Delfzijl/Eemshaven, Delfzijl 
446 Haven Ondernemers Vereniging SVZ, Rotterdam 
915 H.F. Haverkamp, Meppel 
918 EVV. Heerma, Meppel 
191 K. van der Heide, Maarn 
852 J.L van der Heijden, Maarn 
936 H. Hendriks, Meppel 
798 N. Hensems, Maarn 

39 H. Hillen, Den Haag 
331 Historische Kring Weesp, Weesp 
284 W.G. den Hoed, Waalre 

94 Drs. C. Hoekstra, Ruinen 
308 Ir. W.F. ter Hoeve, Ouderkerk aan den Amstel 
121 G.U. Hoffmann, Spijkenisse 
898 Mr. R.J. Hofman, Maarn 
933 R. Hofstra, Meppel 
505 J.J.C. Hoftijzer, Almen 
706 Hoger Economische School HES, Rotterdam, Zwijndrecht 

90 P. Hol, Oirsbeek 
960 W.B.J. Holterman, Delden 
841 J.J. Hommema, Maarn 
237 J.W.A. Hoogewoning, Alblasserdam 
212 G. Hoogland, Meppel 
260 Hoogovens Groep BV, Umuiden 
123 F.H. van den Hooven, Pijnacker 

9 F 0. Horn, Alphen aan den Rijn 
992 M l Houtkamp-Deurloo, 
479 J. van Hoven Cornelisse, Alblasserdam 
607 H.J. Hoving, Vianen 
623 HPIan + O, Centrum voor regionale en lokale planning b.v.. Assen 

92 R.E.M. Huisman-Loos, Meppel 
963 Huurdersvereniging Serviceflat Rossini, Voorschoten 
957 H.J. Ulstra, Deiden 
824 J.J van IJzeren, Maarn 
529 Initiatiefgroep Bewaakte Fietsenstallingen Nederland, Amsterdam 
201 Instituut voor natuurbeschermingseducatie, Deventer 
476 Intergemeentelijk Overlegorgaan Rijnstreek, Alphen aan den Rijn 
493 Intergemeentelijk Samenwerkingsverband Drechtsteden, Dordrecht 
528 Intergemeentelijk Orgaan Rivierenland, Tiel 
567 Intergemeentelijk Samenwerkingsverband Zuid-Oost Drenthe, Emmen 
739 Intergemeentelijk Samenwerkingsorgaan Midden-Holland, Gouda 
708 Interprovinciaal Overleg IPO, Den Haag 
939 Inwoonsters van Amsterdam-zuid/Amstelveen, Amsterdam 
681 Ir. E. Israels en Ir. F. Stofberg, Delft 
897 A.T.A.T. van Iterson, Maarn 
887 E.C.J. Jacobson-van Leeuwen, Maarn 
970 M. Jalink, Voorschoten 

82 ME. Jansen, Gendt 
819 A.A Jansen, Maarn 
865 M.T. Jansen, Maarn 
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873 M.C. Jansen, Maarn 
801 J. Jansen-du Buy, Maarn 
175 A. Jochemsen en anderen. Ede 

70 K Jol, Berkel 
764 Prof dr. H M . Jolles, Badhoevedorp 

79 W de Jong, Balk 
80 R. de Jong, Harkema 
86 M.C. de Jong, Epe 

173 A de Jong, Damwoude 
788 J de Jong, Maarn 
849 E.H.W de Jong-Terlaak, Maarn 
352 T.J. Jongh Visscher, Heemstede 
209 J v.d. Kaa, Maarsbergen 
410 Kampeerterrein de Grutto, Delft 
313 R. Karlas. Delft 
224 F.M M Kas, Vianen 
758 J. en W. Kas, Barneveld 
135 J Keizer, Amsterdam 

28 J.P. van Kempen, Lichtenvoorde 
726 Drs A J Kempers e.a. K.U. Nijmegen, Vakgr Aquatische Ecologie en 

(L) 
170 W Kersing, Delden 

2 J. van Kessel, Eindhoven 
243 W de Kieviet, Voorschoten 
941 J.B.A. Kipp en R.C. Kipp-v.d. Ven en K.S. Volder, Nigtevecht 
725 J. van Kleef, Arnhem 
127 H Kleiker, Meppel 
168 A Klok, Maarn 
114 T. Knevel, Maarn 
787 F.J.M. Knevel, Maarn 

1 B Knoop, Dokkum 
327 KNOV gewest Overijssel, Nijverdal 
506 KNOV Koninklijk Nederlands Ondernemersverbond, Rijswijk 
633 KNVTO en FNOP, afdelingen taxi's, toerwagens, Den Haag 
140 J. Kollöffel, Meppel 
378 W Kompier, Abcoude 
949 V.H. Kompier, Amsterdam 

59 K.D Koning, Vianen 
890 LA. Koning-von Oven, Maarn 
245 Drs C.H. Konings, Amsterdam 

93 Koninklijke Nederlandse Motorrijders Vereniging, Arnhem 
695 Koninklijk Nederlands Watersport Verbond, Amsterdam 

54 G.J. van der Koogh, Alblasserdam 
730 C Koole Tanktransport BV., Zaandam 
886 J Kools, Maarn 
927 W Koops, Meppel 

60 J.T. Koster, Haarlem 
232 A. Kramer, 's Hertogenbosch 
680 D.H. Kuijper, Hazerswoude 
315 G.J. ter Kuile, Boekelo 
911 M Kuipers, Diever 
560 KvK 's Hertogenbosch en omstreken, 's-Hertogenbosch 
501 KvK Amsterdam, Amsterdam 
474 KvK Drenthe, Meppel 
455 KvK Eemland, Amersfoort 
412 KvK Flevoland, Lelystad 
559 KvK Friesland, Leeuwarden 
667 KvK Groningen, Groningen 
557 KvK Haarlem en Omstreken, Haarlem 
318 KvK Midden- en Noord-Zeeland, Middelburg 
687 KvK Midden-Limburg, Roermond 
255 KvK Mijnstreek, Heerlen 
165 KvK Noord-West Veluwe, Harderwijk 
513 KvK Noordelijk Overijssel, Zwolle 
495 KvK Rotterdam en de Beneden-Maas, Rotterdam 
354 KvK Twente en Salland, Hengelo Ov 
562 KvK Zeeuwsch-Vlaanderen, Terneuzen 
676 KvK Zuid-Holland Zuid, Dordrecht 
399 KvK Zuid-West Gelderland, Tiel 
172 KvK Zuidoost Brabant, Eindhoven 
564 KvK's Amsterdam, Den Haag, Rotterdam, Utrecht, Amsterdam 
486 KvK's Rijnland en anderen, Leiden 
832 J.C. van der Laan, Maarn 
831 A M van der Laan Weijman, Maarn 
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829 J.G. van Laaren en S.M.A. van Laaren Begeman, Maarn 
820 J Lagerweij, Maarn 
218 Landbouwschap, gewestelijke raad voor Zuid Holland, Den Haag 
504 Landbouwschap, Den Haag 
381 Landelijke vereniging voor kleine kernen, Arnhem 
404 Landinrichtingscommissie, Purmerend 
850 L.G. Landkroon, Maarn 
855 A T P . Langerwerf, Maarn 
753 Drs. S. Langeveld, Amsterdam 
782 A. Laporte-Strijdhorst en J.W.G. Laporte, Maarsbergen 
300 Leefbaar Voorschoten, Voorschoten 
111 M. Leerink, Meppel 
901 Leerlingenraad C.S.G. Dingstede, Meppel 

34 H van der Leest, Hoofddorp 
767 KW. en W.G. van Leeuwen, Bergschenhoek 
795 M.E.A. van Leeuwen-Pilon, Maarn 
40 L.A.W. van der Lek, Bussum 
33 L.J. Lekkerkerk, Den Haag 

744 A.F. Lemmen-Strijbosch, Horst 
598 P.K.T Lenos en anderen, Boekelo 
878 M. Lerk, Maarsbergen 
213 J van Leusden, Meppel 
406 Limburgse Scheepvaart Vereniging, Maastricht 
628 A.N. Littooy, Rockanje 
107 A. van Lochem, Haren 
818 J.W. Lucassen, Maarn 
163 Luijten, Raamsdonksveer 
651 M.W. van Luttervelt, Almere 
775 CR. Mahieu, Maarsbergen 
417 Cl. Majoor, Oegstgeest 
236 F.J. Manders, Westervoort 
158 Drs. A.F Mantel, Den Haag 
847 G. Mast, Maarn 
853 Prof. dr. C. van der Meer, Maarn 
943 H. v.d. Meeren, Abcoude 
519 Meerwaarde voor Midden Gelderland, Arnhem 
187 E. Meijer, Aalsmeer 
296 J.C. Meischke, Baarn 
860 Prof. dr. G.J. Mellenbergh, Maarn 
138 Meppeler handelsvereniging/Meppel Promotion, Meppel 
696 H.H. Merison, Numansdorp 
276 H. Mes, Edam 

61 J. Methorst, Otterlo 
844 W. Meuldijk, Maarn 
478 Ir. H.A. van der Meulen en L.T. van der Meulen-Hoogkamp, Maarn 
582 Midden-Delfland Vereniging, Vlaardingen 
622 Milieufederatie Groningen, Groningen 
658 Milieugroep Haarlemmermeer, Vijfhuizen 
397 Milieugroep Oud-West Wijkopbouw Orgaan, Amsterdam 
241 Milieuraad Drenthe, Assen 
340 Milieuvereniging Oosterhout, Oosterhout 
643 Ministerie van Creativiteit en Oplossingen, Arnhem 
301 Mobilis, automaterialen, Voorschoten 
427 AG. Moerkerk, Voorschoten 

57 J van de Mosselaar, Leusden 
35 K. Mulder, Voorschoten 

839 J. Muller-Pouomareff, Maarn 
383 C.H. Munnik, Schiedam 
861 HE. van Munster-van Houten, Maarn 
770 BE Musegaas, Maarsbergen 
161 RA Mörzer Bruyns (namens Trappistenabdij te Tegelen), Amsterdam 
705 Nationale Havenraad, Den Haag 
659 Natuur en Milieufederatie Overijssel, Zwolle 

44 Natuurbeschermingsvereniging Uhorst-Staphorst en omstreken, Uhorst 
113 Natuurbeschermingswacht Meppel en Omstreken, Meppel 
423 Natuurtuinvereniging De Ruige Hof, Amsterdam 
742 NCOV Nederlands Christelijk Ondernemers Verbond, Rijswijk (ZH) 
693 NCOV-Midden. Apeldoorn 
171 NCOV-Noord, Haren 
452 NCW, Flevoland, Apeldoorn 
256 NCW, West, 's-Gravenhage 
572 NCW Noord, KNOV-Noord, NCOV-Noord, VNO-Noord, FNV-Noord, e.a.. Haren (Gr) 
490 NEA Nederlands centrum onderzoek, advisering en onderwijs V&V, Rijswijk 
724 Ned. Cacao en Cacaoproducten Vereniging, Amsterdam 
444 Ned Christelijke Bond v Rijwiel/Motorhandelaren, Rijswijk (ZH) 
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87 Ned Muziek Federatie, Bentveld 
649 Ned. Ver. Kust- en Oeverwerken, Rotterdam 
266 Ned Vereniging van Wegenbouwers, 's-Gravenhage 
596 Ned. Vereniging van Huisvrouwen Badhoevedorp, Badhoevedorp 
722 Ned. Vereniging van Wegenbouwers-noord, Groningen 
335 Nederland Distributieland, Den Haag 
408 Nederlands Bureau voor Toerisme, Leidschendam 
912 H N Nederlof, Meppel 
498 Nedlloyd Groep, Rotterdam 

84 A. van Nes, Heemstede 
116 R. Niermans, Amsterdam 
968 F.W.M. Nijp, Voorschoten 
630 NIROV, Ned. Inst. R.0. en Volkshuisvesting, SEIROV, SRPO, Europa, Den Haag 
424 NIVON, afd Meppel, Meppel 
484 NOB Wegtransport, Rijswijk 
468 A Nooder-Hoving, Meppel 
674 Noord Nederlandse Watersport Bond, Sneek 
661 Noord-Zuidhol. Vervoermij./Centraal Ned./Zuid-West Ned./Westned., Boskoop 
281 C.W.F, v.d. Noordaa, Maassluis 
344 Noordelijke Hogeschool Leeuwarden, groep v4, Leeuwarden 

13 PA. van Oijen, Den Haag 
988 H Okken-de Heus, Maarn 
456 OLM, afd. Uhorst/Lankhorst, Uhorst 

15 J.A. van Ommen, De Meern 
690 Onafhankelijke Nederlandse Schippersvakbond, Rotterdam 
257 Ondernemersvereniging(en) Lemelerveld en Heino, Lemelerveld 
600 P. Onderwater, Delft 

21 H. Ontrop, Waalre 
834 J.L.P. Oorsprong, Maarn 
377 Oost-West-Thuis-Best, Wassenaar 
768 W. Oosterhuis-van der Werff, Maarn 
816 Th.J.A. Ooteman en K. Ooteman-Leeuw, Maarn 

99 S. Oppewal, Meppel 
322 F. Oudendal, Huizen 
828 B.J. Ouwendijk, Maarn 
780 A.J.M. Overdijk, Maarn 

50 Th.A.E. Overeem, Wycket 
580 Overlegorgaan Waddeneilanden, Den Burg 
547 Overlegplatform Zuid-Willemsvaart, 's-Hertogenbosch 
186 Overlegraad Groot-Malburgen, Arnhem 
311 P Panday, Almere 
221 R. v.d. Pas, Eindhoven 
791 L. Pater en J. Pater-Veenvliet, Maarn 
877 Patiëntenvereniging Maarn Maarsbergen, Maarn 
164 PCOB Gewest Zeeland, Goes 
81 A Peek, Rotterdam 
96 W. Peeks, Meppel 
20 M.W.J. Pellenaars, Breda 

160 S Pelsma, Bussum 
312 W.J. Perik, Utrecht 
754 A van der Perk, Dussen 
745 G. Peters, Dedemsvaart 
874 J.J.M. Peters en M.G.H Peters-de Hey, Maarn 
198 Ir. A D . Pettinga, Delft 
605 Philips, Nederlandse Philips Bedrijven B V , Eindhoven 
684 R Pieksma, Zaandam 
288 Platform tegen aanleg RW-11 -w. Voorschoten 
756 P. Plugers, Delft 
854 J. van de Pol, Maarn 
283 Politieke Groepering Progressief Harderwijk, Harderwijk 
110 Politieke Vereniging Stadswacht Meppel, Meppel 
333 Ph Poppink, Delft 
481 W.J. van der Post en 4 anderen. Leiden 

6 B Posthuma, Voorschoten 
971 C. Pot en M.B.L. Pot-Went, Voorschoten 
984 H.J de Potter, Bergschenhoek 
781 M A . Potter-Verburg, Maarn 

85 H. Prinsen, Giethoorn 
5 A.C. Prinzen, Rotterdam 

779 Professioneel Overleg Welzijn en Gezondheidszorg en centrum, Maarn 
516 Prov. Drenthe, Assen 
736 Prov. Flevoland, Lelystad 
652 Prov. Friesland, Leeuwarden 
130 Prov Gelderland, Arnhem 
561 Prov. Groningen, Commissie Goederenvervoer, Groningen 
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715 Prov. Groningen, Groningen 
244 Prov. Limburg, Maastricht 
543 Prov. Noord-Holland, Haarlem 
520 Prov. Utrecht, Utrecht 
488 Prov Zeeland, Middelburg 
466 Provinciaal Samenwerkingsorgaan KvK Noord-Brabant, 's-Hertogen 
441 Provinciale raad voor de R O. Zuid-Holland, Den Haag 
261 PSP Gewest Gooi- en Vechtstreek, Hilversum 
438 PSP, werkgroep VOHUP, Amsterdam 
126 R. Puister, Gorredijk 
772 M. van der Putten, Maarn 
462 PvdA, Rotterdam 
463 PvdA, afd. Oosterhout, Den Hout 
225 PvdA, afd. Meppel, Meppel 
521 PvdA, afd. Rotterdam-Centrum Oost, Rotterdam 
579 Raad van Samenwerking Noord-Holland-Noord, Alkmaar 
483 Raad voor het Midden- en Kleinbedrijf, Den Haag 
707 Raad voor de Informatie Technologie RIT, Den Haag 
713 Raad voor het Filiaal- en Grootwinkelbedrijf, Den Haag 
148 Th. van Raay, Rosmalen 
471 Radikaal Links, Nijmegen 
838 J. van Randwijk, Maarn 
843 Ch. van Randwijk-Schoneboom, Maarn 
226 Ravensberg, Woerden 
698 Reconstructiecommissie Midden-Delfland, Maasland 
614 Recreatieschap Midden-Delfland, Den Haag 
511 Regio IJssel Vecht, Zwolle 
370 Regio Noord-Friesland, Leeuwarden 
556 Regionaal Havencomité Noordzeekanaalgebied, Haarlem 
664 Regionaal Orgaan voor de verkeersveiligheid in Overijssel, Zwolle 
326 Regionale Economie Umond, Haarlem 
835 P. Reiding, Maarn 
935 G.C. van der Reijnst, Dwingeloo 
987 J. Remeeus-Berm, Maarn 
310 H.C. Renardel de Lavelette-Vermey, Den Haag 
869 Mr B. Rietveld en CA. Rietveld-van Steenwijk, Maarn 
587 M l . en LAT. Rigter, Beltrum 
47 Rijksscholengemeenschap Magister Alvinus, Sneek 
98 K. Rispens en J. Sleumer, Groningen 
12 T.J. Risselada, Rozenburg 

790 R.C.J Roelofs en J.M. Roelofs-Weyermans, Maarn 
460 B.C. Rompa, Delft 
480 R.R. Rooij, Rozenburg 
594 L. van Rootselaar, Oegstgeest 
411 ROVER, Den Haag 

95 H.W. Russcher, Tilburg 
152 A A. Röell, De Wijk 
473 Samenwerkende Organisaties Vogelonderzoek Nederland, Uhorst 
563 Samenwerkende KvK Noord Holland, Amsterdam 
608 Samenwerkende KvK Limburg, Maastricht 
200 Samenwerkingsverband Midden-Brabant, Tilburg 
394 Samenwerkingsverband Agglomeratie Eindhoven, Eindhoven 
489 Samenwerkingsverband Oost-Gelderland, Doetinchem 
525 Samenwerkingsorgaan Westland, Naaldwijk 
648 Samenwerkingsverband Midden-Kennemerland, Uitgeest 
669 Samenwerkingsorgaan Oost-Veluwe, Apeldoorn 
673 Samenwerkingsorgaan Duin- en Bollenstreek, Lisse 
584 SAMOVE Stuurgroep Samenwerking Openbaar Vervoer, Utrecht 
166 A Sanders, Delden 
380 L.A.J.M. Sanders, Aalst 

78 J. van Santé, Leusden 
966 L.M. Schaedtler en P.M.M Schaedtler- van Tol, Voorschoten 
43 J.H. Scheele, Zaamslag 

830 W Scheepstra Dornscheidt, Maarn 
837 Mr. M.W.N. Scheepstra, Maarn 
299 H.C. Scheffer, Den Haag 

51 J. Schelhaas, Zutphen 
217 A. Schemering Roelfs, Wanneperveen 

76 M.J. Schenkels, Dongen 
280 J.H Scheuer, Voorschoten 

58 Drs. A.H.M, van Schijndel, Tilburg 
913 K. Schilperoord, Meppel 
541 Schiphol, NV Luchthaven Schiphol, Luchthaven Schiphol 
929 G. Schipper en H., E , en J. Schipper, Meppel 
405 Mr. R.C. Schlingemann en W Holla-de Bruyn, Vught 
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603 Ir Th J.H. Schoemaker (Fac Civiele Techniek), Delft 
68 H.J.H. Schoenmakers, Veenendaal 

430 K Schonenberg, Diemen 
253 R. Schoo, Voorschoten 
749 J.H. Schrader, Wageningen 
347 G.C. Schramm, Leiden 
246 Drs M Schraver, Diemen 

67 B.T Schuil-Langhout, Menaldum 
815 O A. Schulski, Maarn 
932 R. Schut, Meppel 
185 H.J.A. Schuurmans, Heemskerk 
909 G Seben, Meppel 
948 J.P Seijffert, Loenen aan de Vecht 
150 H. Selles, Meppel 
766 M Serradura-Rademakers, Eijsden 
176 A. Sillje, Amsterdam 
879 B.F. Simons, Maarn 
595 HE. Sitters, Amsterdam 
469 R. Slag-Abbink en anderen, Meppel 

52 A.C Slats, Noordwijkerhout 
88 Th van Slobbe, Schiedam 

101 Fam. Sloot, Meppel 
771 J.J. van der Sluis, Maarsbergen 
821 Mr. R.J L. Smeeing en Mr A. Smeeing-van Hees, Maarn 
265 P.G. Smits, Maarn 
793 J. Sonneveldt-van Benthem, Maarn 
880 G.J. van Soomeren en A.C van Soomeren-de Groot, Maarsbergen 
856 J. Spaan, Maarn 
129 M A Sparreboom, Badhoevedorp 
883 J Spilker, Maarn 
585 Spoorwegen, NV. Nederlandse Spoorwegen, Utrecht 
704 St A30, Arnhem 
349 St. Aktie-Comité, Natuur en Milieuwacht, Berkel en Rodenrijs 
959 St Behoud Delden, Delden 
569 St. BOVAG/RAI Autobranche, Amsterdam 
647 St. Brabantse Milieufederatie, Tilburg 
475 St. Centraal Comité Anti-bulderbaan, Rotterdam 
179 St Dorpsraad Uhorst-Lankhorst e.o., Uhorst 
714 St Dorpsraad Driemond e.o., Amsterdam 
642 St. Europoort/Botlekbelangen, Schiedam 
644 St. Friese Milieuraad, Leeuwarden 
464 St. Het Drentse Landschap, Assen 
388 St Het Overijssels Landschap, Dalfsen 
740 St Het Zuidhollands Landschap, Rotterdam 
692 St. Landelijk Fietsplatform, Nieuwegein 
413 St. Milieuwerkgroep Doetinchem en omstreken, Wehl 
277 St Museum Buurt Spoorweg, Enschede 
515 St Natuur en Milieu, Utrecht 
593 St. Natuur en Milieuzorg Wierden, Wierden 

55 St Nederlands Instituut Export Bevordering, Amsterdam 
154 St Openbaar Golf Den Haag e.o., Den Haag 
759 St Peuterspeelzaal De Kletskevertjes, Delden 
514 St. Pressiegroep Stop de Kindermoord, Amsterdam 
699 St Recreatie, contactcentrum voor openluchtrecreatie, Den Haag 
624 St. Samenwerkende Bedrijven Eemsmond SBE, Delfzijl 
487 St Sociaal-economisch overlegorgaan Brabant SEOB, 's-Hertogenbosch 
382 St Sociëteit voor lichamelijk gehandicapten Rol-in, Wassenaar 
416 St. Weg, Den Haag 
609 St Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid SWOV, Leidschend 
601 St. Wijkorgaan Osdorp, WITO, Amsterdam-Osdorp 
371 St. Zuiderzeelijn, Drachten 
342 R.P. Staal, Oosterhout 
510 Stadsdeel Amsterdam-Noord, Amsterdam 
418 Stadsgewest Breda, Breda 
741 Stadsgewest 's-Hertogenbosch, Rosmalen 
235 W.B Stals, Rijswijk 
636 Stedelijk knooppunt Arnhem Nijmegen, Arnhem 
271 H. Steenbergen, Meppel 
275 Ch.A Steijnis, Uhorst 
254 B Steinmetz, Voorschoten 
813 G.H. Steinvoort, Maarn 
870 H.J.M, van der Stelt en G.C. Winkel, Maarn 
899 Stibbe, Blaisse & De Jong, Amsterdam 
552 Stichtse Milieufederatie. De Bilt 
151 M. Stolting, Amsterdam 
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751 W.M. van Straten, Amerongen 
386 Streekgewest Oostelijk Zuid-Limburg, Heerlen 
393 Streekgewest Brabant-Noordoost, Oss 
729 Streekorgaan Kempenland, Eersel 
195 Streekraad Oost-Gronngen, Wedde 
566 Streekverband Zuid-Oost Utrecht, Zeist 
917 R Strikwerda, Meppel 
467 Stuurgroep Verdubbeling N37, Meppel 
634 Stuurgroep Overleg Transport Provincie Noord-Brabant, Breda 
785 J. van Swigchem, Maarn 
477 R.R. de Tempe, Bergen op Zoom 

3 A. Tepe, Amstelveen 
866 H.M. Terlaak-Hak, Maarn 
341 A. Threels, Ede 
871 Drs. C. Tiernego, Maarn 
459 A.P. van Tijen, Amsterdam 

66 A.B Tijhuis, Geesteren 
53 J.M. Timmer, Sleeuwijk 

969 Timmerman Verzekeringen, Voorschoten 
69 G. Timmermans-de Vries, Vollenhove 

1 93 S Tjepkema, Zwolle 
26 TNO, Instituut voor Ruimtelijke Organisatie, Delft 

920 HA. Toeset, Meppel 
924 R. Toet, Meppel 
928 A.E. Tromp-Kwint en A.E. Tromp, Meppel 
376 P.S. Troost, Amsterdam 
858 J.F.C. Tschopp-Ornee en R.H. Tschopp, Maarn 
629 Tweede Coen niet doen, Amsterdam 

18 C.H. Uiterdijk, Assen 
900 C. Uiterwaal, Abcoude 
810 J. Uiterwijk, Maarn 
709 Unie van Waterschappen, Den Haag 

73 H. Vasterman, Heer-Maastricht 
921 J. v.d. Veen, Meppel 
812 C. van Veenendaal, Maarn 
823 Mr. J. van Veenendaal en Mr. M CV. van Veenendaal-Raams, Maarn 
230 A.H.C van der Veer, Haastrecht 
103 E.AM. van der Veer, 
252 Veilig Verkeer Nederland, afd. Voorschoten, Voorschoten 
279 Veilig Verkeer Nederland, afd. Vught, Vught 
721 Veilig Verkeer Nederland, Hilversum 

37 M. de Velde, Staphorst 
178 H.W. Velema, Maarn 
906 S. Veltman, Meppel 
364 W. van der Ven, Wassenaar 
800 PA. van der Ven, Maarn 
784 G K. van der Ven en C.H. van der Ven-de Groot, Maarn 
592 R. en L Venroy, Maarssenbroek 
577 Ver. Belangen Bewoners Venloseweg, Tegelen 
675 Ver. Bewonersgroep tegen Vliegtuigoverlast, Rotterdam 
591 Ver. Comité voor IJsbestrijding, Rotterdam 
568 Ver. Das en Boom, Beek-Ubbergen 
428 Ver. De Duinkant, Schoorl 
635 Ver Ingenieurs Verkeersakademie Tilburg, Zoetermeer 
414 Ver. Knotgroep Loenen, Amsterdam 
290 Ver. Maarn - Maarsbergen Natuurlijk, Maarn 
472 Ver. Milieudefensie, Amsterdam 

45 Ver. Milieudefensie, Kerngroep Amsterdam, Amsterdam 
289 Ver. Milieudefensie, Milieugroep Muiden/Muiderberg, Muiderberg 
285 Ver. Milieudefensie, Kerngroep Hilversum, Hilversum 
375 Ver. Milieudefensie, Kerngroep De Wijk/IJhorst/Avereest, De Wijk 
565 Ver. Milieudefensie, Kerngroep Rotterdam, Rotterdam 
961 Ver. ter Behartiging Belangen Bewoners Krimwijk, Voorschoten 
353 Ver. tot behoud van Natuurmonumenten in Nederland, 's Gravenland 
731 Ver. tot Behoud van Karakteristiek Weesp, inwoners omgeving, Weesp 
390 Ver tot behoud van molens in Nederland De Hollandse Molen, Amsterdam 
500 Ver. van Amersfoortse Bedrijven, Amersfoort 

7 Ver. van Eigenaren, Suze Groeneweg Erf, Voorschoten 
716 Ver. van Nederlandse Gemeenten, Den Haag 
220 Ver. van Recreatie-ondernemers Nederland RECRON, Arnhem 
379 Ver voor Natuur- en Milieubescherming, Noordrand Rotterdam, Rotterdam 
570 Ver. voor Handel en Nijverheid, Dronten 
365 Ver. Vrienden van het dorp. Abcoude 
974 Ver. Vrienden van Wassenaar, Wassenaar 
389 Ver. Werkverband Plaatselijke Regionale Onderwijsbeg.dienst, Den Haag 
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461 J. Verboom en anderen. Harderwijk 
962 Verenigd Onroerendgoed Vermogen, Naarden 
895 Vereniging Bewonersbelangen Maarn-Maarsbergen, Rotterdam 
809 N Verhagen, Maarn 
589 J.C.M. Verhoeven en 3 anderen, Vught 
990 R en M. Verhoeven, Abcoude 
409 J.F. Verhulst, Amsterdam 
590 Verkeersstructuurgroep Haarlemmermeer, Hoofddorp 
934 D. Verloop, Meppel 
238 J.H. Vermeulen, Achlum 
206 J. Vernig, Maarsbergen 
259 Vervoersbond FNV, Utrecht 
239 R.H. Vis, Darp 
128 K. Visser, Meppel 
153 E. Visser, Harmeien 
227 H Visser, Emmen 
653 E. Visser, Amsterdam 
964 Prof. mr. dr. P. Vlas, Voorschoten 
765 J. van Vliet-van Zwieten, Vinkeveen 
440 VNG Vereniging van Nederlandse Gemeenten, Den Haag 
491 VNO Verbond van Nederlandse Ondernemingen, Overijssel, Zutphen 
492 VNO Verbond van Nederlandse Ondernemingen, Gelderland, Zutphen 
947 VNO Verbond van Nederlandse Ondernemingen, Den Haag 
403 Drs. ing. B. Vogel, Veldhoven 
954 C.J. Vogel, Alphen aan den Rijn 
967 R. Vogel, Voorschoten 
345 Vogelwacht Uffelte, Uffelte 
889 T. Volker, Maarn 
512 Voorlopige Adviesraad voor de Openluchtrecreatie, Amersfoort 
811 A Vos-Legemaat, Maarn 
663 MR. Vossestein, Soest 

63 C. van Vrede, Aerdenhout 
65 A. de Vries, Den Haag 

133 A. de Vries, Zaandam 
143 A de Vries, Meppel 
748 Drs. M.J. de Vries, Utrecht 
836 DA de Vries, Maarsbergen 
142 G. de Vries-Mink, Schoorl 
194 A. Vrij, Loenen a/d Vecht 
247 Vrouwen adviescommissie voor de woningbouw, Koekange 
184 Vrouwengespreksgroep Rondom het Woord, Meppel 
842 R.E.M, van Vuurde en E.M. van Vuurde-Muller, Maarn 
329 VVD afd. De Wijk-Koekange, De Wijk 
938 VVD afd. De Wijk Koekange, Staphorst en Nieuwleusden, Staphorst 
627 VVD afd. Ermelo, Ermelo 
719 VVD afdeling Liesveld, Groot-Ammers 
183 A.L.J. de Waal, Purmerend 
914 G. van Wakeren, Meppel 
910 J. v.d. Walle, Meppel 

74 I. Wanraij-Feenstra, 's-Hertogenbosch 
42 R. Wansdronk Architectuur BNA, Amsterdam 
49 J.R. Weegink, 's-Hertogenbosch 

205 W. van Weeren, Maarn 
38 J.W. Weerkamp, Papendrecht 

925 W.A.M, de Weger, Meppel 
207 C.Ph. Wehrmeijer, Maarn 
137 K. van der Weide, Staphorst 
905 CA. v d Weide-van Dijk, Meppel 

41 Werkgroep Sneltram Gooi en Vechtstreek, Hilversum 
286 Werkgroep Hogesnelheidsspoorlijn Randstad Holland-Rijn/Ruhr, Amsterd 
362 Werkgroep Leefklimaat Zevenaar, Zevenaar 
527 Werkgroep Milieubeheer Leiden, Leiden 
604 Werkgroep Milieu Maarssen, Maarssen 
618 Werkgroep Vrienden van het Gein, Amsterdam 
626 Werkgroep Utilitair Fietsverkeer, Woerden 
694 Werkgroep Stop Rijksweg 19, Delft 
737 Werkgroep R 50, Lelystad 

24 J.M Werring, Amstelveen 
805 M. Wesselo, Maarn 
972 A. Wessendorp, Voorschoten 
306 H.A.J. Westerkamp, Heemstede 
923 CA. Westra, Amsterdam 
950 J Wiefferink, Amsterdam 
826 A. Wiersma, Maarn 
657 T.G.I. Wight, Lichtenvoorde 
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131 PA. van Wijck, Maarn 
366 Wijkopbouworgaan Tuinstad Slotermeer, Amsterdam 
298 Wijs op weg, Amersfoort 
214 F.A.M. Wilbers, Voorschoten 

71 P.M. Willems, Asten 
11 W.H. Winkelman, 's-Gravenmoer 

231 A. Wolters, Delden 
778 A. Wortelboer, Maarn 
734 P. van Zeeland, Helmond 
656 Zeeuwse Milieufederatie, Goes 
892 SE. van der Zijde-Hartvelt, Maarn 
807 P. van der Zijden, Maarn 
139 M. Zijlstra, Meppel 
777 L.F van Zoen en M.A.A.W. van Dongen, Maarn 
760 A.S.J. Zomerman, Gouda 

19 L.B Zonderop, Amersfoort 
620 Zuidhollandse Milieufederatie, Rotterdam 
387 Zuidwest Friesland, Sneek 
583 Zuiveringschap AmsteL en Gooiland, Hilversum 
415 P. Zwang, Dordrecht 
919 H Zwikker, Meppel 
931 H. Zwikker sr, Meppel 
102 B. Zwolsman, Meppel 
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