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Raad van advies voor de Ruimtelijke Ordening

Aan de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu–
beheer

's-Gravenhage, 13juli 1989

Hierbij bied ik u met veel genoegen het advies aan over het Tweede
Structuurschema Verkeer en Vervoer, vastgesteld in de vergadering van
de plenaire Raad op 21 juni 1989. Het advies heb ik heden eveneens
aangeboden aan uw ambtgenote van Verkeer en Waterstaat.

De opzet van het nieuwe structuurschema en de onderkende noodzaak
van beïnvloeding van de (auto)mobiliteit in samenhang met een sterk
verbeterd openbaar vervoer spreken de Raad aan. Ten opzichte van het
beleidsvoornemen wordt in het advies aangedronden op een bredere
aanpak en een aanscherping van beleidslijnen. Overigensd blijkt uit het
advies dat binnen de Raad geen volledige overeenstemming bestaat over
de maatregelen waarmee noodzakelijke beleidsombuigingen gerealiseerd
moeten worden.

Ik verzoek u te bevorderen dat het advies binnenkort als onderdeel van
deel c van de pkb beschikbaar komt.

De voorzitter,
H. Wiegel
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Advies over het Tweede Structuurschema Verkeer en Vervoer

SAMENVATTING

Algemeen

1. Er is alle aanleiding tot een grondige bezinning op het lange–
termijn-verkeers– en vervoerbeleid. Volgens de Raad komt het Tweede
Structuurschema Verkeer en Vervoer (SVV) op het juiste moment.

Het advies is vastgesteld in de vergadering van de plenaire Raad op 21
juni 1989 (par. 1-4).

2. Voor de beoordeling van de effectiviteit van in het Tweede SVV
nieuw gekozen beleidsaccenten vraagt de Raad de regering in deel d
alsnog met een evaluatie van het in de afgelopen decennia gevoerde
verkeers– en vervoerbeleid te komen.

De Raad is het in hoofdlijnen eens met de opzet van het Tweede SVV.
Het wordt gewaardeerd dat een Nota Verkeer en Vervoer (als nota van
toelichting) bij de pkb van het structuurschema is gevoegd.

De integratie van de structuurschema's Verkeer en Vervoer,
Vaarwegen en Zeehavens in het Tweede SVV komt overeen met wat in
het Vierde-nota-advies terzake werd geadviseerd (par. 5-8).

3. De Raad herkent in het Tweede SVV duidelijk zijn visie uit eerdere
adviezen op het punt van de noodzaak van beïnvloeding van de perso–
nenautomobiliteit in samenhang met de totstandkoming van een kwali–
tatief hoogwaardig openbaar vervoer.

De Raad ondersteunt het streven naar een operationeel en uitvoerings–
gericht structuurschema. Het komt nu aan op fundamentele oplossingen
en adequate instrumenten (par. 9-10).

Verkenningen

4. De analyse in het tweede SVV geeft als argumentatie voor beleids–
keuzen onvoldoende houvast.

Het structuurschema noemt twee redenen tot sturing van de mobiliteit:
het waarborgen van de bereikbaarheid voor het zakelijk verkeer en het
goederenvervoer, alsmede de noodzakelijke verbetering van de
leefbaarheid. De Raad voegt hier een derde aan toe: het uit oogpunt van
ruimtelijke kwaliteit beperken van het (directe en indirecte) ruimtebeslag
van verkeer en vervoer (par. 11-12).

5. Het aangrijpingspunt voor mobiliteitssturing vanuit het ruimtelijk
beleid is primair de ruimtelijke organisatie, die de mobiliteit beinvloedt;
omgekeerd is de mobiliteitsontwikkeling van invloed op die organisatie.

De Raad constateert dat via het huidige ruimtelijk beleid zoals
vastgelegd in de Structuurschets voor de stedelijke en de landelijke
Gebieden en de Vierde nota ruimtelijke ordening de ruimtelijke factoren
aanwezig zijn die door middel van het verkeers– en vervoerbeleid benut
(kunnen) worden voor de noodzakelijke geleiding van de mobiliteit. Het
Tweede SVV kan zich richten op verdere uitwerking en intensivering van
onderdelen van dat beleid (par. 13-16).

6. Aan de economische ontwikkeling, ook aan die in de sector verkeer
en vervoer dienen randvoorwaarden vanuit het milieu te worden gesteld.

De transport– en distributiesector levert een belangrijke bijdrage aan
de economische ontwikkeling. Op grond daarvan onderschrijft de Raad
de in het Tweede SVV toegekende prioriteit voor het zakelijk verkeer en
goederenvervoer.
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Een goede bereikbaarheid is daarbij van essentieel belang. De Raad
acht het reëel om te erkennen dat congestie nooit geheel zal verdwijnen,
en tot op zekere hoogte een symptoom is van grote economische
activiteit. Economische groei kan verder ook gedragen worden door
collectieve vervoersystemen van hoge kwaliteit (par. 17-19).

7. De Raad gaat er van uit dat de sector verkeer en vervoer in principe
verplicht is aan de vanuit het milieubeleid gestelde reductiedoelstellingen
te voldoen, wanneer deze eenmaal na een afweging van alle belangen
zijn vastgesteld. Het is nu zaak in het kader van het Tweede SVV met
fundamentele oplossingen te komen.

De Raad zal in het advies over het Nationaal Milieubeleidsplan (NMP)
zonodig nader adviseren over het op grond van dit plan aan (de
regeringsbeslissing van) hetTweede SVV toe te voegen beleid (par.
20-23).

Conform het Tweede SVV legt de Raad de grootste prioriteit bij de
bevordering van de (toepassing van) schone autotechnologie in zowel
het personen– als het vrachtverkeer. Onzekerheden daarin nopen volgens
de Raad tot het in het structuurschema formuleren van tussentijdse
reductietaakstellingen.

Afgezien van de onzekerheden worden met inbegrip van mobiliteitsre–
gulering in het Tweede SVV de streefbeelden niet bereikt. Een
meerderheid van de Raad leidt hieruit af dat de komende decennia -
zeker de eerstkomende tien jaar - naast de prioriteit voor schonere
voertuigen, ook vanuit het milieubeleid - in aansluiting op andere
motieven voor geleiding van de mobiliteitsontwikkeling - de nadruk zal
moeten liggen op het terugdringen van de groei van de automobiliteit,
zowel in het personen - als het vrachtverkeer. Een minderheid van de
Raad wenst het milieuprobleem te onderscheiden van het op grond van
ruimtelijke en bereikbaarheidsmotieven gevoerde mobiliteitsbeleid. Het
milieuprobleem kan volgens dit deel van de Raad afdoende, en moet
derhalve, worden opgelost door maatregelen aan het voertuig (par.
24-25).

Inleiding tot het algemene beleid

8. In het licht van de sinds het uitkomen van het Tweede SVV voortge–
schreden milieudiscussie acht de Raad de conclusie gerechtvaardigd dat
de leefbaarheidsdoelstellingen in het structuurschema onvoldoende
gewicht hebben gekregen ten opzichte van de bereikbaarheidsdoelstel–
lingen.

De Raad adviseert de strategieën beter toetsbaar voor (tot
pkb-herziening aanleiding gevende) beleidsafwijkingen te maken, door
naast de strategieën ook enkele cruciale streefbeelden tot beslissing van
wezenlijk belang aan te duiden, eventueel door deze alsnog aan de
strategieën toe te voegen.

De Raad zou de streefbeelden willen opvatten als waar mogelijk
gekwantificeerde taakstellingen, tevens dienend als ijkpunten voor de
voortgang van het beleid (par. 26-30).

Mobiliteitsbeleid algemeen

9. De regeringsbeslissing van het Tweede SVV dient waar te maken,
dat de streefbeelden met betrekking tot de luchtverontreiniging (NOx en
koolwaterstoffen) inderdaad worden gehaald. In het kader van het advies
over het NMP zal de Raad zich zonodig nader beraden over de vraag in
hoeverre verdergaande emissiereductietaakstellingen nodig zijn.
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Het streven moet gericht blijven op terugdringing van de geluidhinder.
In het structuurschema dient duidelijker tot uitdrukking te komen dat ook
om reden van geluidhinder en andere vormen van verstoring de groei van
de automobiliteit dient te worden teruggedrongen (par. 31-35).

Beleid met betrekking tot de personenautomobiliteit

10. Een meerderheid van de Raad is voorstander van een mobiliteits–
regulerend beleid toegespitst op de totale personenautomobiliteit. In dat
beieid dient rekening gehouden te worden met de mate waarin gevolgen
maatschappelijk aanvaarbaar zijn (dit hangt met name af van de effecti–
viteit van maatregelen, vooral of een alternatief beschikbaar is) en met
ruimtelijke en economische verschillen tussen regio's.

Er is geen reden het zakelijk personenverkeer ten opzichte van het
particuliere personenverkeer op voorhand te ontzien op het punt van
noodzakelijke, nu reeds te treffen milieumaatregelen.

Bij dit alles vraagt deze meerderheid van de Raad zich af - gezien de
maatschappelijke betekenis van de auto - in hoeverre de voorgestane
trendbreuk inderdaad tot stand kan komen. Gedragsbeïnvloeding speelt
hierbij een cruciale rol.

Een minderheid van de Raad onderschrijft de door een Raadsmeer–
derheid aangegeven invulling terzake van een uit milieu-oogpunt te
voeren automobiliteitsregulerend beleid. Dit beleid mag echter niet
verder gaan dan op grond van ruimtelijke en bereikbaarheidsmotieven
reeds noodzakelijk wordt geacht. Een op korte termijn aantrekkelijk
openbaar vervoer en uiteindelijk een betere ruimtelijke ordening zijn
volgens dit deel van de Raad ook uit milieu-optiek de belangrijkste
factoren om het autogebruik in het personenverkeer te verminderen.
Specifieke milieumaatregelen dienen zich uitsluitend te richten op het
pure bronbestrijdingsbeleid (par. 36-38).

Beleid met betrekking tot het goederenvervoer

11. De Raad onderschrijft het in het Tweede SVV geformuleerde
belang van een hoogwaardig net van (internationale) verbindingen voor
weg, rail en water. De Raad mist daarentegen (voldoende) aandacht voor
sturing van de modal-split in het goederenvervoer als zodanig. Er is een
verandering te verwachten van de modal-split in het internationale
goederenvervoer. Ook binnenlands is het om milieuredenen noodzakelijk
de rol van de vrachtauto terug te dringen, vooral door stimulering van het
goederenvervoer over rail en water.

Verder is naar het oordeel van de Raad een actieve betrokkenheid van
de overheid nodig bij de snelle veranderingen in nieuwe logistieke
processen. Het gaat hierbij om sturing met de marktontwikkeling mee;
ook in de sfeer van de logistieke concepten stelt de Raad zelfregulering
voorop.

De Raad ziet verder in het tweede SVV een (coördinerende) taak voor
het rijk weggelegd om de problemen die het goederenvervoer in de
binnensteden ondervindt weg te nemen (par. 39-42).

12. De Raad stemt in met het beleid ter bevordering van het goede–
renvervoer per rail. Ter stimulering van vooral ook het binnenlandse
railvervoer vraagt de Raad meer aandacht voor specifieke goederen–
spoorprojecten buiten de zeehavengebieden, ondermeer met het oog op
het stimuleren van het gecombineerd vervoer (par. 43).

13. De Raad stelt zich op het standpunt dat een coördinerend en
voorwaardenscheppend rijksbeleid naast het zorgdragen voor de hoofd–
transportassen ook het functioneren van het basisvaarwegennet (overige
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hoofdvaarwegen en regionale vaarwegen) met het oog op het binnen–
lands vervoer in de toekomst zeker moeten stellen (par. 44-45).

Beleid met betrekking tot de aanleg van wegen

14. Bij de vaststelling van de capaciteitsvergroting van het wegennet
wordt volgens de Raad ten onrechte geen aandacht besteed aan de
spanning tussen de «latente vraag» die optreedt bij vergroting van de
wegcapaciteit en het mobiliteitsregulerend beleid. De Raad meent verder
dat het hier en daar in het structuurschema te herkennen beleidsaccent
van optimaliseren van het bestaande hoofdwegennet onvoldoende
pregnant als doelstelling ten aanzien van het hoofdwegennet is
verwoord.

De Raad vraagt de regering de in het streefbeeld van spoor 1 gehan–
teerde 2%-congestienorm voor de kwaliteit van de verkeersafwikkeling
financieel beter te onderbouwen en te differentiëren naar functie
(hoofdtransportweg, stedelijke randweg, overig) (par. 46-51).

15. De Raad verwacht dat de vanuit de optimalisatiebenadering te
verwachten nieuwe accenten in de wegenplanning –denk ook aan de
voorgenomen 30%-capaciteitsverhoging door nieuwe technieken–,
gevoegd bij het voorgestane mobiliteitsregulerend beleid, tot een andere
opbouw en rendementsberekening van de investeringen in wegen zullen
leiden.

De Raad als geheel acht terughoudendheid ten aanzien van capaci–
teitsvergroting van het hoofdwegennet geboden. Het beleid ten aanzien
van het wegnemen van knelpunten in het bestaande wegennet wil een
meerderheid van de Raad koppelen aan de hiervoor genoemde optimali–
satiebenadering alsmede het op de kortst mogelijke termijn te realiseren
mobiliteitsregulerend beleid. Een minderheid van de Raad constateert
dat om bestaande knelpunten op te lossen en de voorspelde groei van de
automobiliteit op te vangen een daarop gerichte capaciteitsuitbreiding
onvermijdelijk zal zijn (par. 52).

Beleid met betrekking tot het openbaar vervoer

16. Het in het structuurschema beschreven openbaar-vervoer-stelsel
wordt door de Raad in hoofdlijnen onderschreven. Wél dienen de bijbe–
horende kwaliteitsniveaus - met name die betreffende het openbaar
vervoer in het landelijk gebieden op stille uren - duidelijker in het streef–
beeld van spoor 2 te worden vastgelegd.

De Raad vat de uitgetrokken middelen voor een samenhangend
netwerk van hoogwaardige verbindingen op als bestemd voor een nu
veelal nog ontbrekend voorzieningenniveau binnen een qua vervoer sterk
samenhangend stedelijk gebied als de stadsgewesten. Daarbinnen kan
de prioriteit zonodig worden gericht op de stedelijke knooppunten.

In het Tweede SVV wordt volgens de Raad naar verhouding te weinig
aandacht besteed aan het instandhouden en verbeteren van het basisnet
van bus– en raillijnen (delen van het regionale NS-net, grote delen van
het streekvervoer en van het stedelijk vervoer). De rijksoverheid dient
ondermeer het (opnieuw) aanbieden van bedrijfsvervoer meer te stimu–
leren (par. 53-56).

17. De Raad is van oordeel dat de zelfstandige rol van de fiets in het
korte-afstandsverkeer in het Tweede SVV volstrekt onderbelicht blijft. De
Raad rekent het tot de rijksverantwoordelijkheid om met een stimule–
ringsregeling voor stedelijke en interlokale fietsvoorzieningen te komen
(par. 57).
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18. De door de Raad bepleite brede aanpak terzake van het mobili–
teitsregulerend beleid (zowel hoogwaardige openbaar-vervoer-voorzie–
ningen als verbetering van het basisnet) heeft onvermijdelijk conse–
quenties voor de exploitatie. De Raad acht - behalve voor het
NS-vervoer - de in het structuurschema gestelde randvoorwaarde van
een gelijkblijvende rijksbijdrage in de exploitatie van het openbaar c.q.
collectief vervoer derhalve niet reëel.

Vanwege het risico in een neerwaartse spiraal te geraken is de Raad
beslist geen voorstander van handhaving van de exploitatiebijdrage van
het rijk op het huidige niveau door middel van verschuivingen in het
voorzieningenniveau.

Verhoging van de openbaar-vervoer-tarieven wijst de Raad niet
bijvoorbaat af, mits dit wordt gekoppeld aan het prijsbeleid voor het
autogebruik (par. 58-59).

19. De Raad heeft grote twijfels over het transferia-concept als
oplossing voor de binnenstedelijke bereikbaarheidsproblematiek. Het
Tweede SVV gaat voorbij aan de structurerende en landschappelijke
effecten van situering van transferia aan de randen van de stadsge–
westen. De Raad adviseert voor de uitwerking van het transferia-concept
aansluiting te zoeken bij het bestaande, waar mogelijk te verbeteren
P+R-concept (par. 60-62).

Ruimtelijk beleid

20. De Raad adviseert aan spoor 8 een streefbeeld toe te voegen,
waarin in samenhang met de kwaliteitsverbetering van bedrijvenlokaties
(volgens het bereikbaarheidsprofielenconcept van de Vierde nota)
nieuwe knooppunten in het openbaar-vervoer-systeem tot ontwikkeling
worden gebracht.

De rol van het bedrijfsleven en de vervoerbedrijven (opstellen vervoer–
plannen, stimulering collectief vervoer per bedrijf of bedrijvenconcen–
tratie) is voor het vergroten van het collectief-vervoer-aandeel in het
verkeer naar/van werkgelegenheidslokaties van groot belang.

Met rijksbijdragen voor de openbaar-vervoer-ontsluiting kunnen
gemeenten worden bijgestaan in het ontwikkelen van lokaties, die uit
oogpunt van mobiliteitsbeheersing gunstig zijn gelegen, maar om finan–
ciële redenen niet tot ontwikkeling komen.

Voor de toepassing van het ruimtelijk beleid in de praktijk (denk aan
het kanaliseren van ontwikkelingen langs de hoofdtransportassen en in
de invulling van werkgelegenheidslokaties) acht de Raad naast voldoende
bestuurlijke wil grote aandacht nodig voor het flankerend beleid met
betrekking tot verkeer en vervoer (waaronder een consistent parkeer–
beleid op agglomeratieniveau) (par. 63-66).

Overig instrumentarium

21. De Raad heeft zich in eerdere adviezen positief uitgelaten over
toepassing van het prijsmechanisme als middel tot beïnvloeding van het
verplaatsingsgedrag, maar zich met uitzondering van het parkeerbeleid
tot dusver niet vastgelegd op een keuze uit de toepassingsmogelijk–
heden.

Een meerderheid van de Raad erkent mét het structuurschema dat
prijsbeïnvloeding noodzakelijk is voor eert daadwerkelijke benutting door
het personenverkeer van een kwalitatief sterk verbeterd openbaar
vervoer.

Dit deel van de Raad stemt - ondanks de vele onzekerheden - in met
verdere studie naar eventuele invoering van het rekening rijden. Verder
achten deze raadsleden het niet uitgesloten dat op de wat langere
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termijn verhoging van de brandstofaccijns –als onderdeel van variabili–
satie, maar eventueel ook als vorm van doorberekening van maatschap–
pelijke kosten– op Europese schaal wordt ingevoerd.

Een minderheid van de Raad merkt op voorhand op niet te kunnen
instemmen met prijsmechanische maatregelen die uitsluitend vanwege
hun prijseffect worden genomen zoals het rekening rijden en verhoging
van de brandstofaccijns. Mobiliteitsregulerende effecten worden door
prijsmaatregelen volgens deze Raadsminderheid niet bereikt. Wanneer
geen alternatieven beschikbaar zijn vormen zij bovendien niet meer dan
een, door dit deel van de Raad ten stelligste afgewezen, lastenverhoging
(par. 67-69).

22. In aansluiting op het streven in het Tweede SVV naar een markt–
gericht tarief– en kaartsysteem mist de Raad in het Tweede SVV een
analyse van de (verstoorde) werking van de markten van particulier én
collectief vervoer.

De Raad onderschrijft de uitwerking van het Tweede SVV op het punt
van het parkeerbeleid, zij het dat voor een samenhangend parkeerbeleid
binnen regio's niet met een tot niets verplichtend overleg kan worden
volstaan.

De Raad betreurt het dat in het Tweede SVV geen concrete beleidsuit–
spraken over wijzigingen terzake van het fiscaal regime worden gedaan.

Tenslotte attendeert de Raad op enkele, in het structuurschema uit
ruimtelijke en bereikbaarheidsmotieven reeds overwogen, fysieke
maatregelen ter realisering van de milieustreefbeelden (par. 70-71).

Financiële aspecten

23. De Raad waardeert het dat de regering het signaal uit eerdere
raadsadviezen voor verhoging van investeringen in infrastructuur, vooral
bedoeld voor het wegwerken van achterstanden in het openbaar vervoer,
zo duidelijk heeft opgepakt.

In aanvulling op de gemiddelde jaarcijfers van het lange-termijn–
financieel overzicht in het Tweede SVV heeft de Raad behoefte aan een
financieel dekkingsplan voor de korte termijn (par. 72-74).

24. De Raad komt –het voorgaande op dit punt samenvattend– tot het
volgende oordeel over het investeringsniveau in de verschillende subsec–
toren:

* in hoeverre de investeringsmiddelen voor het goederenvervoer per
rail (waar tevens het reizigersvervoer van profiteert) toereikend zijn, kan
de Raad bij afwezigheid van een Rail 21 voor het goederenvervoer niet
goed beoordelen; de regering wordt uitgenodigd attent te zijn op
komende plannen terzake. Aanvullend op de beschikbare f 100 mln voor
goederenrail-investeringen in zeehavengebieden pleit de Raad voor extra
middelen voor vergelijkbare projecten elders in het land, met name ter
bevordering van het gecombineerd vervoer (par. 43);

* de Raad vindt de voor de vaarwegen uitgetrokken middelen, zeker
voor de korte termijn, niet toereikend om te garanderen dat het Neder–
landse vaarwegennet in de toekomst zijn belangrijke functie in het
binnenlands goederenvervoer za! blijven behouden (par. 44);

* de Raad als geheel pleit voor terughoudendheid inzake capaciteits–
vergroting van het hoofdwegennet. (Over het beleid ten aanzien van de
knelpunten wordt verwezen naar het in par. 15 van deze samenvatting
weergegeven verschil in opvattingen binnen de Raad.) (par. 52);

* de in het Tweede SVV uitgetrokken middelen voor de aanleg van
nieuwe railinfrastructuur van NS lijken toereikend om Rail 21 te kunnen
uitvoeren (par. 55);
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* de Raad acht het investeringsniveau van f 4 mld veel te laag om het
streefbeeld: het stadsgewestelijk openbaar vervoer is aanzienlijk
verbeterd qua snelheid, aansluiting en capaciteit, te kunnen realiseren.
Zeker voor de korte termijn is een, een aanzienlijk bedrag aan extra
investeringen vergende, kwaliteitssprong nodig (par. 55);

* de Raad constateert dat er meer dan het nu uitgetrokken bedrag van
f400 mln aan investeringsmiddelen noodzakelijk is voor de verbetering
van het basis-openbaar-vervoer-net. Alleen al voor het streekvervoer
komen de investeringsplannen van de vervoerbedrijven op een bedrag
vanf 700 mln (par. 56);

* voor wat betreft het beleid met betrekking tot de fiets rekent de
Raad het tot een rijksverantwoordelijkheid om met een stimuleringsre–
geling voor stedelijke en interlokale fietsvoorzieningen te komen (par.
57).

Op grond hiervan vraagt de Raad de regering in deel d tot een
heroverweging van de financiële aspecten te komen.

De benadering van de Raad brengt tevens een minder strikte scheiding
tussen investeringen en exploitatie (van het openbaar vervoer) met zich
mee. De Raad dringt er op aan beide aspecten in de regeringsbeslissing
in samenhang te bezien (par. 75).

25. De Raad vindt het voor de hand te liggen dat het Rijkswegenfonds
wordt opgenomen in de voorgenomen, door de Raad al vaker bepleite
geïntegreerde financieringsstructuur.

Het belang van een hogesnelheidsspoorlijn naar het zuiden kan
volgens de Raad met zich meebrengen dat in de toekomst toch tot
aparte overheidsfinanciering voor een nieuwe verbinding dient te
overgegaan.

De Raad acht het gewenst de toereikendheid van het budget voor
actueel beleidsonderzoek in de regeringsbeslissing te verduidelijken (par.
76).

Het beleid met betrekking tot de infrastructuurnetwerken

26. De Raad acht op het structuurschemaniveau meer aandacht nodig
voor een samenhangend infrastructuurbeleid tussen de verschillende
vervoerwijzen, bijvoorbeeld bij de keuzen ten aanzien van de verschil–
lende hoofdtransportassen. Daardoor kunnen de sterke punten van de
Nederlandse (goederen)infrastructuurnetwerken meer worden uitgebuit,
op lokaties waar het bijelkaar komen een meerwaarde kan opleveren.
Tegen deze achtergrond mist de Raad in het structuurschema het
aanbieden van de mogelijkheid van goederenvervoer per spoor naar/van
Schiphol (par. 77-78).

27. De Raad heeft ernstige kritiek op het gebrek aan onderbouwing
van de infrastructuurkeuzen in het pkb-kader. Behalve het ontbreken van
een vertaling van het algemene beleid naar de infrastructuurprojecten,
ontbreekt ondermeer ook een ruimtelijke onderbouwing.

De regering dient in deel d alsnog met een gedegen onderbouwing van
de infrastructuurkeuzen te komen (par. 79-80, 86).

28. De Raad is van oordeel dat het uiterst onzekere karakter van de
zogenaamde "–verbindingen in het structuurschema op dit moment geen
planologische reservering kan rechtvaardigen. De Raad adviseert de
regering derhalve dergelijke verbindingen uit het hoofdwegennet respec–
tievelijk het spoorwegennet te schrappen. Ter gelegenheid van de eerst–
volgende herziening kan op basis van verdere studie nader over derge–
lijke, in de pkb-tekst als zodanig reeds gesignaleerde, verbindingen
worden beslist.
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De vertegenwoordiger van NS wil op het bovenstaande een uitzon–
dering maken voor nieuwe railverbindingen, te realiseren tegen het einde
van de planperiode of daarna. Het belang van een tijdige realisering van
nieuwe openbaar-vervoer-infrastructuur rechtvaardigt volgens dit
Raadslid het opnemen in het spoorwegnet van een categorie "–projecten
voor railverbindingen waarvan de aanleg fysiek niet onmogelijk gemaakt
dient te worden (par. 81).

29. De Raad adviseert voor de eerstkomende vijf tot tien jaar een lijst
van wegverbredingen en vergelijkbare railprojecten samen te stellen,
waaraan wél een limitatief karakter kan worden toegekend.

De instelling van het Meerjarenprogramma Infrastructuur en Transport
wordt door de Raad ondersteund (par. 81-82).

Het hoofdwegennet

30. De Raad adviseert de basisstructuur voor het hoofdwegennet te
laten bepalen door de stedelijke knooppunten en enkele grote econo–
mische centra die tot het net van de hoofdtransportassen hebben geleid.
De overige centra (waaronder enkele provinciehoofdsteden) behoeven
niet persé via het hoofdwegennet rechtstreeks met elkaar te worden
verbonden.

De Raad acht criteria als het zoveel mogelijk bundelen van verschil–
lende relaties op één verbinding en het tegengaan van versnippering, in
de praktijk bepalender voor de structuur van het hoofdwegennet dan de
in het structuurschema gemaakte keuzen betreffende omrijfactor en
bereikbaarheid vanuit het landelijk gebied.

De Raad mist in het structuurschema een visie op de uitgangspunten
voor de hoofdwegenstructuur rond de grote steden, bijvoorbeeld de
noodzaak van een tweede ruit in relatie tot de aanwijzing van hoofdtrans–
portassen.

De Raad heeft ernstige kritiek op de manier waarop enkele nieuwe
verbindingen ondanks strijdigheid met het Structuurschema Natuur– en
Landschapsbehoud in het Tweede SVV zijn opgenomen. De Raad dringt
terzake aan op een zorgvuldige afweging van belangen op structuursche–
maniveau, voordat dergelijke verbindingen in het hoofdwegennet kunnen
worden opgenomen (par. 83-86).

31. De Raad adviseert in het net van hoofdtransportassen duidelijker
tot uitdrukking te laten komen welke assen alternatief voor elkaar (zullen)
zijn en waarom. De Raad acht het verder niet juist dat een verbinding tot
hoofdtransportas wordt aangewezen, waar de noodzaak tot realisering
van deze ('-)verbindingen zelfs op het globale niveau van het structuur–
schema niet is vastgesteld.

Aan een wellicht met de doorstroomroute tot stand te brengen nieuwe
superstructuur, binnen het concept van de hoofdtransportassen, heeft de
Raad geen behoefte (par. 87-89).

Het spoorwegnet

32. De Raad meent dat in de pkb-tekst duidelijker tot uitdrukking moet
komen dat de voorziene uitbreiding van de spoorwegcapaciteit voor het
personenverkeer ook door het goederenvervoer per spoor zoveel
mogelijk moet worden benut. Een Rail 21 voor het goederenvervoer
wordt node gemist.

In beginsel stemt de Raad in met het opschonen van het spoorwegnet
ten opzichte van het eerste SVV. Wel verzoekt de Raad buiten werking
gestelde spoorbanen alsmede ten opzichte van het eerste SVV vervallen
(maar reeds in de ruimtelijke plannen opgenomen) railverbindingen,

Tweede Kamer, vergaderjaar 1989-1990, 20 922, nrs. 5-6 20



voorzover in het stedelijk gebied gelegen, met het oog op de toekomst
zo mogelijk in enigerlei vorm in de ruimtelijke plannen te handhaven.

De Raad acht een grotere selectiviteit ten aanzien van het aantal
EC/IC-stations wenselijk.

De Raad bepleit ten opzichte van het structuurschema een hogere
prioriteit voor verbetering van de hoofdtransportas Utrecht-Arnhem–
grens (par. 90-91).

Het vaarwegennet

33. De Raad vraagt de regering het in het Tweede SVV gehanteerde
criterium voor opneming in het hoofdvaarwegennet te heroverwegen, ten
gunste van een aantal vaarwegen die daar op dit moment niet zo ver
onder zitten (par. 92).

Bestuurlijk-juridische aspecten

34. In aansluiting op het limitatieve en indicatieve karakter van pkb's is
de Raad van oordeel dat de feitelijke bestuurlijke betekenis die aan
sommige verbindingen kan worden toegekend (denk aan toekomstige
hoofdtransportassen of ontbrekende schakels in een netwerk) in de pkb
tot uitdrukking dient te worden gebracht (par. 93-97).

35. De Raad is voorstander van een selectief en operationeel wetge–
vingsprogramma, waarin wat urgent is prioriteit krijgt, alleen zaken in
wetgeving worden geregeld waar de praktijk om vraagt, en waarin het
accent ligt op de direct op uitvoering gerichte besluitvorming (par. 98).

36. Wettelijke regeling is geboden van het Structuurschema Verkeer
Vervoer en het Meerjarenprogramma Infrastructuur en Transport. Uit de
wetgeving dient duidelijk te blijken hoe de drie planningsinstrumenten
(structuurschema, meerjarenprogramma en projectbesluitvorming) zich
tot elkaar verhouden.

Voor de andere bestuursniveaus beveelt de Raad alleen in sterk verste–
delijkte gebieden een facultatieve indicatieve verkeers– en vervoer–
planning aan.

De Raad is groot voorstander van een geïntegreerde financiering.
Vanwege het belang daarvan ondersteunt de Raad het voorgenomen
onderzoek naar één infrastructuurfonds. Vanwege de bezwaren tegen
een fondsconstructie dienen alternatieve mogelijkheden zoals finan–
ciering uit de algemene middelen in dit onderzoek te worden betrokken
(par. 99-101, 108-109).

Wettelijke regeling van de tracéprocedure

37. In de in het structuurschema beschreven oorzaken voor het niet
optimaal functioneren van het verkeers– en vervoersysteem mist de Raad
een nadrukkelijke erkenning van de problemen rond de besluitvorming
over tracé's voor wegen en spoorwegen. Recent onderzoek heeft
bevestigd dat er belangrijke knelpunten zijn bij de besluitvorming
omtrent infrastructuurprojecten. Deze knelpunten illustreren voor de
Raad de specifieke voordelen van een wettelijke regeling van de besluit–
vorming over projecten volgens het model van de operationele gebieds–
aanwijzing. De Raad is al jaren voorstander van een wettelijke regeling
van de tracéprocedure en heeft een apart advies over een proeve van
een wettelijke regeling in beraad.

De Raad bepleit derhalve in de regeringsbeslissing de uitspraak op te
nemen dat met het oog op een voortvarende uitvoering van de projecten
de bestaande sector– en facetplanprocedures gestroomlijnd worden, en
wel via wettelijke regeling daarvan (par. 102-105, 107).
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38. De Raad dringt er op aan in de pkb de uitspraak van project 1 op
te nemen dat de projectnota zodanig zal worden verbreed, dat hij ook
omvat de toetsing aan het geleidingsinstrumentarium en het beleid ten
aanzien van de leefbaarheid.

De Raad beveelt verder aan in deel d uit te spreken dat de tracépro–
cedure in beginsel ook van toepassing is bij (spoor)wegverbredingen en
soortgelijke situaties.

De Raad meent tenslotte dat verduidelijking nodig is van de precieze
betekenis van het «openhouden» en «fysiek niet onmogelijk maken» van
verbindingen in streek– en beötemmingsplannen (par. 106-107).

Vervoerregio's

39. Bij gebrek aan een duidelijk bestuurlijk kader beveelt de Raad aan
zo snel mogelijk op informele basis een aanvang te maken met de
instelling van vervoerregio's op basis van een gemeenschappelijk
concept voor het verkeers– en vervoerbeleid. Later kan eventueel formali–
sering van de samenwerking volgen. De Raad geeft hiervan in het advies
enkele voorbeelden.

De Raad vermoedt dat in het algemeen streekplangebieden als territo–
riaal kader voor vervoerregio's in aanmerking komen, tenzij de grenzen
van die gebieden stadsgewesten doorkruisen.

De Raad acht het voor een integrale uitvoering van het beleid binnen
vervoerregio's onontkoombaar dat er regionale vervoerautoriteiten
komen, waarin zowel de verantwoordelijke overheden als de vervoerbe–
drijven participeren.

Voor het goed functioneren van vervoerregio's is het tenslotte volgens
de Raad beslist noodzakelijk dat een koppeling wordt aangebracht tussen
de financiële planning in het kader van het MIT en de inhoudelijke
planning in de vervoerregio's (par. 110-113).
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I ALGEMEEN

Aanleiding tot het Tweede Structuurschema Verkeer en Vervoer

1. Het eerste Structuurschema Verkeer en Vervoer (SVV) dateert van
25 mei 1981. Sindsdien is er heel wat gebeurd. Het nieuwe structuur–
schema heeft de ontwikkelingen treffend samengebracht onder de
kernbegrippen bereikbaarheid, beheerste mobiliteit en leefbaarheid.

De Raad deelt de constatering in het Tweede SVV dat er alle
aanleiding is voor een actualisering van het lange-termijn-verkeers– en
vervoerbeleid. Actualisering is in het licht van de ernst van de proble–
matiek wellicht nog te zacht uitgedrukt. Op grond van de praktijkontwik–
kelingen vond de Raad in het advies over het korte-termijn-verkeers– en
vervoerbeleid genaamd Leven met mobiliteit (januari 1987) herformu–
lering van het lange-termijnbeleid dringend noodzakelijk. In het in mei
1988 uitgebrachte advies ten behoeve van het Tweede SVV voegde de
Raad daaraan toe dat sprongsgewijze veranderingen in het beleid
noodzakelijk zijn. De Raad ziet dit laatste als een belangrijk punt om het
nieuwe structuurschema aan te toetsen. Overigens wordt in het vervolg
van het advies duidelijk dat in de Raad geen volledige overeenstemming
bestaat over met welke maatregelen de noodzakelijke beleidsombui–
gingen gerealiseerd moeten worden.

2. Het Tweede SVV verscheen enkele weken voor de publikatie in
december 1988 van deel d van de Vierde nota ruimtelijke ordening. Het
is zo dat de Vierde nota voor een belangrijk deel zijn doorwerking zal
(moeten) vinden in het beleid van de sector verkeer en vervoer.

Het Tweede SVV verschijnt voorts op een moment waarop het Bereik–
baarheidsplan voor de Randstad zijn eerste jaar van uitvoering ingaat. Dit
korte-termijn-plan - dat betrekking heeft op een gebied waar voor de
sector verkeer en vervoer op dit moment de grootste problemen liggen -
heeft de noodzaak van een nieuwe adequate lange-termijnvisie duidelijk
aangetoond.

Tenslotte komt het Tweede SVV op een moment waarin de milieupro–
blematiek een speerpunt in het regeringsbeleid aan het worden is. In dat
kader wacht ook de sector verkeer en vervoer een forse taakstelling. In
afwachting van het Nationaal Milieubeleidsplan kon het Tweede SVV
steunen op twee in december 1987 verschenen milieunotities (Verkeer
en milieu, Tussentijdse evaluatie van het verzuringsbeleid) en op de
nadien geconstateerde noodzaaktot verdere aanscherping van taakstel–
lingen.

Voor de Raad komt het Tweede SVV derhalve op het juiste moment.

De pkb-procedure

3. Het Tweede SVV verscheen op 30 november 1988 (Kamerstuk
20 922, nrs. 1-2). Het bij pkb's verplichte advies van de Raad over het
beleidsvoornemen is gevraagd bij brief van 26 januari 1989. Vanzelf–
sprekend is bij deze pkb ook de Voorlopige Raad voor Verkeer en Water–
staat om advies gevraagd. Tenslotte maakt de adviesaanvraag melding
van een adviesaanvraag aan de Centrale Raad voor de Milieuhygiëne en
de Sociaal Economische Raad.

De Raad vindt het terecht dat voor deze pkb-procedure de maximale
wettelijke termijnen voor inspraak, advisering en bestuurlijk overleg zijn
gehanteerd. Zo'n belangrijke beleidsnota verdient die ruime aandacht. De
betrokkenheid bij dit onderwerp valt ondermeer af te meten aan het
ruime aantal studiedagen dat tijdens de inspraakprocedure over het
structuurschema is georganiseerd.
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De belangstelling voor het Tweede SVV blijkt ook uit het aantal
binnengekomen inspraakreacties. In totaal 993 reacties waarvan 26
akties ondersteund door ongeveer 40 000 handtekeningen. De organi–
satie van de inspraak alsmede de totstandkoming van het rapport Hoofd–
lijnen uit de inspraak (het uiteindelijke deel b van de pkb) viel en onder
de verantwoordelijkheid van de Raad.

De Raad heeft de inspraakresultaten pas een laat stadium en in zeer
beperkte mate in de advisering kunnen betrekken.

De Raad verzoekt de regering de inspraakresultaten uitdrukkelijk bij de
regeringsbeslissing te betrekken, niet in het minst vanwege de in het
structuurschema zelf aangegeven noodzaak van samenwerking met alle
geledingen van de maatschappij om het voorgenomen beleid te doen
slagen.

4. Het advies is voorbereid door de Commissie Infrastructuur (voor de
samenstelling zie bijlage 1), met uitzondering van het
bestuurlijk-juridische hoofdstuk dat is voorbereid door de Commissie
Wetgeving (voor de samenstelling zie bijlage 2). Voorts is het structuur–
schema één keer besproken in respectievelijk de Commissie Stedelijke
Gebieden, de Commissie Ruimtelijke Ordening en Milieubeleid en de
Werkcommissie Bedrijfsleven-plus.

De Raad heeft in plenaire samenstelling tweemaal over de concept–
tekst voor het advies vergaderd. Tussen beide raadsvergaderingen in
verscheen het ook voor de sector verkeer en vervoer van belang zijnde
Nationaal Milieubeleidsplan (NMP). Daardoor kon er in het voorliggende
advies door de Raad slechts zeer beperkt en alleen in feitelijke zin op dit
plan kon worden ingegaan. De inhoud van het NMP geeft de Raad
aanleiding in het vervolg van het advies op enkele wezenlijke punten van
het Tweede SVV een voorbehoud te rnaken. De Raad zal in het advies
over het NMP (een adviesaanvraag is inmiddels ontvangen) nader ingaan
op de samenhang tussen het NMP en het Tweede SVV.

Na - in de Raadsvergadering van 17 mei 1989 - een ronde van
voornamelijk algemene beschouwingen en toelichting op ingediende
amendementen werd door de Commissie Infrastructuur een aangepast
concept-advies aan de Raad voorgelegd. Het advies is vastgesteld in de
vergadering van de plenaire Raad op 21 juni 1989.

Karakter van het Tweede SW

5. In het Tweede SVV wordt lovend gesproken over de geïntegreerde
benadering in het eerste structuurschema, waardoor nu een stap verder
kan worden gegaan in aanscherping van het samenhangend denken. De
kritiek in het Tweede SVV op zijn voorganger betreft met name het
ontbreken van duidelijke keuzen en effectieve instrumenten om het
beleid uit te voeren. Het Tweede SVV hebben de opstellers ervan zeer
bewust wel operationeel en uitvoeringsgericht willen maken.

In dit oordeel over het eerste SVV kan de Raad zich in grote lijnen
vinden. Een en ander sluit aan bij de kritiek die de Raad destijds reeds op
dit structuurschema had. Tegelijk spreekt het accent van het Tweede
SVV op versterking van het samenhangend denken en op de realisering
van het beleid hem erg aan.

In het verlengde van de treffende typering van het eerste SVV en de
goede voornemens terzake in het nieuwe structuurschema, zou de Raad
het op prijs gesteld hebben wanneer in het analysehoofdstuk van het
Tweede SVV wat dieper was ingegaan op de vraag wat met het eerste
structuurschema tot dusver is bereikt. In dat kader is het belangrijk na te
gaan welke pogingen naderhand door de regering zijn ondernomen om
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het SVV-beleid alsnog van effectieve instrumenten te voorzien. Zo'n
inhoudelijke beleidsevaluatie acht de Raad essentieel voor de beoor–
deling van de effectiviteit van in het Tweede SVV nieuw gekozen beleids–
accenten. De Raad vraagt de regering in deel d alsnog met een evaluatie
van het in de afgelopen decennia gevoerde beleid te komen.

6. Het Tweede SVV is niet alleen verder uitgewerkt en duidelijk ambi–
tieuzer dan het eerste, het nieuwe structuurschema is ook methodisch
heel anders van opzet. De Raad is het in hoofdlijnen met deze opzet
eens.

Zo bevat het structuurschema geen uitgebreide doelstellingen/richt–
lijnen-exercitie meer, die destijds ook bij de Raad nogal aan kritiek
onderhevig was. Als uitkomst van een analyse van de problematiek geeft
het Tweede SVV kort en helder geformuleerde strategieën voor perso–
nenverkeer en goederenvervoer inclusief financieel beeld om het beleid
te realiseren. De strategieën worden uitgewerkt in waar mogelijk
gekwantificeerde streefbeelden.

In zijn moderne, beknopte vormgeving zet het Tweede SVV de trend
voort die met de Vierde nota lijkt te zijn ingezet. Het wervende karakter
staat bij de overheidsnota voorop en er ligt minder nadruk op de onder–
bouwing.

De tekortkomingen in de onderbouwing - voorzover in het structuur–
schema gepresenteerd - van belangrijke beleidskeuzen heeft de Raad
proberen te ondervangen door tijdens de adviesvoorbereiding over de
achtergronden van enkele belangrijke thema's (prognoses, rekening
rijden, openbaar vervoer, infrastructuurnetwerken) een informatiebijeen–
komst te beleggen met vertegenwoordigers van het Ministerie van
Verkeer en Waterstaat. Desondanks geeft de Raad in het vervolg van het
advies nog voor een aantal punten aan behoefte te hebben aan nadere
onderbouwing in de regeringsbeslissing.

7. De Raad waardeert het zeer dat een Nota Verkeer en Vervoer als
nota van toelichting bij de pkb van het structuurschema is gevoegd. Ze
vormen samen het beleidsvoomemen: deel a van het Tweede SVV en
staan beide in de pkb-procedure ter discussie. Het beleid in deze sector
is in zijn initiërende dan wel afgeleide effecten dusdanig met het
ruimtelijk beleid verweven, dat een discussie over het ruimtelijk relevante
verkeers– en vervoerbeleid nauwelijks mogelijk is zonder daarin het
sectorbeleid als zodanig te betrekken. De Vierde nota met zijn
doorwerking naar het Tweede SVV is hiervan een duidelijke illustratie.

Maar ook het structuurschema zelf illustreert dit door de pkb-tekst in
samengevatte vorm vrijwel identiek te laten zijn aan de inhoud van de
nota. De Raad stelt voor in de regeringsbeslissing ook Luik 4 in de pkb
op te nemen. De meeste van de in Luik 4 opgenomen maatregelen
kunnen als cruciaal voor het in de pkb neergelegde beieid worden
beschouwd.

De sterke verwevenheid van sectornota en pkb roept de vraag op of in
de Nota Verkeer en Vervoer het niet direct ruimtelijk relevante sector–
beleid wel voldoende aan bod komt. De Raad zou zich kunnen
voorstellen dat het ook op die terreinen op basis van een herbezinning op
de sectorale verantwoordelijkheden tot de formulering van strategieën
was gekomen.

8. Het Tweede SVV probeert reeds vorm te geven aan het in de Vierde
nota neergelegde streven naar vermindering van het aantal structuur–
schema's. De in deel d van de Vierde nota besloten integratie van de
structuurschema's Verkeer en Vervoer, Vaarwegen en Zeehavens is in
overeenstemming met hetgeen door de Raad was geadviseerd.
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De Raad achtte het overigens in het Vierde-nota-advies voor de hand
te liggen om ook het Structuurschema Buisleidingen in de integratie te
betrekken maar vond deze toevoeging niet urgent. In de discussie over
milieumaatregelen in de transportsector wordt soms gepleit voor
versterking van het transport per buisleiding. Rekening houdend met de
voor buisleidingentransport benodigde omvang en concentratie van
goederenstromen deelt de Raad vooralsnog de opvatting in deel d van de
Vierde nota dat het transport per buisleiding zelden een alternatief voor
goederenvervoer over weg, rail en water zal zijn. Het recente voorbeeld
van vervanging van het brandstoftransport per schip van Rotterdam naar
Schiphol door een buisleiding wordt door de Raad als één van de uitzon–
deringen beschouwd.

Voor wat betreft het Structuurschema Burgerluchtvaartterreinen was
de Raad om praktische redenen voorstander van integratie op langere
termijn. Motieven voor deze integratie zijn gelegen in de onderlinge
uitwisselbaarheid van het vervoer door de lucht en over de grond. Dit
aspect zal door de groeiende internationale oriëntatie sterk in betekenis
toenemen en is daardoor van groot belang voor de discussie over
hoge-snelheids-spoorlijnen.

Voor de luchtvracht, het reizigersvervoer en het personeel speelt de
bereikbaarheid van een luchthaven over de weg en per spoorlijn een
cruciale rol. Deze aspecten komen in het Tweede SVV ook zonder dat
sprake is van integratie met het Structuurschema Burgerluchtvaartter–
reinen volgens de Raad terecht aan de orde.

De regering is er niet in geslaagd de integratie van het Structuur–
schema Zeehavens reeds in deel a van het Tweede SVV te bewerkstel–
ligen. De Raad is van mening dat er voldoende gelegenheid voor
inspraak, advisering en bestuurlijk overleg over de herziening van dit
structuurschema moet worden geboden, voorafgaande aan de integratie
in deel d van het Tweede SVV.

Karakter en opzet van het advies

9. Door de jaren heen heeft de Raad een geïntegreerd verkeers– en
vervoerbeleid bepleit, waarin selectief gebruik wordt gemaakt van de
verschillende vervoerwijzen. Onder invloed van de milieu– en bereikbaar–
heidsproblematiek heeft de Raad in recente adviezen deze visie verder
aangescherpt op het punt van de noodzaak van beïnvloeding van de
automobiliteit in samenhang met de totstandkoming van een kwalitatief
hoogwaardig openbaar vervoer. Het verheugt de Raad deze benadering
nu ook in het Tweede SVV te kunnen constateren, en we! zodanig dat in
de wereld van verkeer en vervoer met een zeker respect van een «omslag
in het denken» wordt gesproken. Vanwege de samenhang met andere
beleidsterreinen acht de Raad het tevens een goede zaak dat in politieke
zin de spanning tussen verkeer en milieu breed wordt onderkend. De
waardering van de Raad heeft voorts te maken met de nadruk van de
regering op een, zoals eerder aangegeven, operationeel en uitvoerings–
gericht structuurschema.

In dit advies stelt ook de Raad zich zo'n structuurschema ten doel.
Zoals het stuk nu voorligt is een belangrijke vraag in hoeverre het
Tweede SVV er daadwerkelijk in geslaagd is een operationeel en
consistent verkeers– en vervoerbeleid te ontwikkelen. Maakt het Tweede
SVV zijn eigen doelstellingen wel waar? In hoeverre wordt een voorschot
genomen op toekomstige oplossingen voor bestaande problemen?

Een vraag die al meteen bij het ingaan van de pkb-procedure opkwam
is hoe kwetsbaar, afhankelijk en onzeker het structuurschema in zijn
uitwerking is. Het komt nu immers aan op fundamentele oplossingen en
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adequate instrumenten. De Raad stelt dan ook hoge eisen voor wat
betreft het zicht op uitvoering, zowel op de lange-termijn als (vanuit het
lange-termijn-perspectief) op de korte termijn.

Tenslotte wordt steeds indringender de vraag of de in het Tweede SVV
voorgestelde maatregelen wel snel genoeg werken en ver genoeg gaan.
Voorzover nu nog niet concreet in te vullen, streeft de Raad er naar in
het advies althans de richting aan te geven waarin eventuele verder–
gaande maatregelen in SVV-kader zullen moeten gaan.

10. De Raad richt zich in het advies op bijstelling en verdere onder–
bouwing van de uiteindelijke regeringsbeslissing. Hij doet dit vanuit een
ruimtelijke invalshoek.

In hoofdstuk II wordt vanuit het thema «geleiding van de mobiliteit»
nader ingegaan op een aantal achtergronden van de in het structuur–
schema aan de orde gestelde problematiek. Dit hoofdstuk bevat
ondermeer een analyse van de wisselwerking tussen ruimtelijke ordening
en verkeer en vervoer door de jaren heen.

In het licht van de verkenningen in het tweede hoofdstuk komt de
Raad in hoofdstuk III tot een beoordeling van het algemene verkeers–
en vervoerbeleid. Hierbij worden de drie beleidsniveaus die in het struc–
tuurschema kunnen worden onderscheiden - strategieën, concrete
beleidsrichtingen, uitvoeringsprojecten - weliswaar tezamen, maar met
het hoofdaccent op de streefbeelden, behandeld. Dit gebeurt selectief,
niet ieder beleidsspoor is voor de Raad relevant. De projecten uit de nota
van toelichting worden alleen in beschouwing genomen, voorzover dit
voor een juiste beoordeling van de concrete beleidsrichtingen is vereist.

In hoofdstuk IV beoordeelt de Raad het beleid met betrekking tot de
infrastructuurnetwerken.

Tenslotte reageert de Raad in hoofdstuk V op de
bestuurlijk-juridische aspecten van het Tweede SVV. Centraal daarin
staat de noodzaak van een wettelijke regeling van de tracéprocedure
voor rijkswegen, spoorlijnen en vaarwegen.
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II VERKENNINGEN

Inleiding

11. De nota van toelichting van het Tweede SVV geeft in hoofdstuk 2
in de vorm van een eenvoudige en kort gehouden analyse de resultaten
weer van het consultatieproces, dat een belangrijke fase is geweest in de
totstandkoming van het Tweede SVV. Sleutelfiguren en experts hebben
aangegeven waar volgens hun waarneming de problemen van verkeer en
vervoer liggen.

Zoals gezegd spreekt de gevolgde methodiek in het structuurschema
de Raad sterk aan. De Raad toonde zich in het advies over het eerste
SVV voorstander van een opzet, waarbij na een analyse van de proble–
matiek (inclusief een verkenning van in de samenleving levende normen
en waarden) prioriteiten worden gesteld en keuzen gedaan. Met de
formulering van strategieën/beleidsrichtingen als uitkomst van de
analyse wordt de Raad in het Tweede SVV in dat opzicht op zijn wenken
bediend.

12. De vanuit het karakter van het Tweede SVV onvermijdelijk
beperkte analyse biedt weliswaar een goed inzicht in de «wereld van
verkeer en vervoer», maar geeft als argumentatie voor de (politieke)
beleidskeuzen niet steeds voldoende houvast. Vandaar dat de Raad in dit
hoofdstuk toch wat dieper op een aantal achtergronden in wil gaan.

Dit gebeurt selectief en toegespitst op thema's die alle in het struc–
tuurschema te maken hebben met het begrip «geleiding van de
mobiliteit». Mét het Tweede SVV (blz. 15) beschouwt de Raad dit thema
als de kern van het Tweede-SVV-beleid. Het vormt daarom de invalshoek
voor de verkenningen in dit hoofdstuk.

Aan het begin van het pkb-hoofdstuk 2 worden twee redenen tot
sturing van de mobiliteit genoemd: het waarborgen van de bereik–
baarheid voor het zakelijk verkeer en het goederenvervoer, en de noodza–
kelijke verbetering van de leefbaarheid.

De Raad onderschrijft deze motieven, maar voegt daaraan nog een
derde motief toe: het uit oogpunt van ruimtelijke kwaliteit beperken van
het ruimtebeslag van verkeer en vervoer zowel voor wat betreft de infra–
structuur (direct en indirect) als voor wat betreft de nadelige effecten
van schaalvergroting in activiteitenpatronen.

Passend bij zijn taak als adviesorgaan voor de ruimtelijke ordening
begint de Raad de verkenningen met het thema ruimtelijke ordening.

Ruimtelijke inrichting

13. Vanuit de hoofddoelstelling voor de ruimtelijke ordening wordt
reeds decennia lang een ruimtelijk beleid nagestreefd, dat er mede op
gericht is de mobiliteit te geleiden door verkorting van de verplaatsings–
afstanden (zowel vermindering van de noodzaak als vermindering van de
behoefte tot (grote) verplaatsingen) en door voorwaarden te scheppen
die de voertuigkeuze kunnen beïnvloeden. Het aangrijpingspunt voor
mobiliteitssturing vanuit het ruimtelijk beleid is primair de ruimtelijke
organisatie, die de mobiliteit beinvloedt. Omgekeerd is de mobiliteits–
ontwikkeling van invloed op die ruimtelijke organisatie. Hoe sneller en/of
goedkoper men zich bijvoorbeeld kan verplaatsen, hoe groter de
verplaatsingsafstanden kunnen worden. Tussen beide bestaat een sterke
wisselwerking.

In de analyse van het Tweede SVV ziet de Raad het belang van deze
wisselwerking terug. Op blz. 13 wordt naar voren gebracht dat de
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ruimtelijke spreidingspatronen een ongunstige tendens vertonen;
vervoerstromen worden omvangrijker, soms ook zeer diffuus of sterk
eenzijdig; velen menen dat het verkeers– en vervoeraspect in de ruimte–
lijke ordening een te geringe rol heeft gespeeld.

Ook in de inspraakreacties klinkt dit hier en daar door.
De Raad voelt zich hierdoor geïnspireerd wat dieper in te gaan op de

relatie tussen ruimtelijke ordening en verkeer en vervoer in historisch
perspectief .

14. De huidige opvattingen over het nationale ruimtelijke beleid liggen
in het verlengde van eerdere beleidsnota's. In de Tweede nota over de
ruimtelijke ordening stond naast de gebundelde deconcentratie het sprei–
dingsbeleid nog centraal. Mede door de gewijzigde bevolkingsprognoses
kwam van dit spreidingsbeleid niet alles terecht. Wel ontstond een bevol–
kingsstroom vanuit de Randstad naar Noord-Brabant en Gelderland met
alle inmiddels als negatief gewaardeerde gevolgen voor de mobiliteit in
vooral de Randstad (ruimtebeslag, congestie en milieuconsequenties).
Ook het beleid gericht op gebundelde deconcentratie om daardoor de
ongebreideide suburbanisatie tegen te gaan was aanvankelijk niet geheel
succesvol.

In de Verstedelijkingsnota kwam een reactie op deze ontwikkelingen.
Het accent kwam sterker op bundelmg te liggen. Het instrumentarium
ten behoeve van groeikernen en –steden werd ontwikkeld en steeds beter
gebruikt. De besluitvorming werd slagvaardiger. Daarnaast kwam er
meer aandacht voor het stedelijk inrichtingsbeleid. Ook daar ligt een
sterke relatie met het verkeers– en vervoerbeleid (waaronder het parkeer–
beleid).

De Raad heeft dit verstedelijkingsbeleid altijd in hoofdlijnen onder–
steund en mede geïnitieerd. Het beleid heeft ook resultaten gehad. De
nagestreefde aanzienlijke vermindering van de verhuisstromen vanuit de
Randstad naar Brabant en Gelderland is gerealiseerd. Het groeikernen–
beleid is zeker waar het de volkshuisvestingsaspecten betreft succesvol
geweest. Het verkeers– en vervoerbeleid heeft ingespeeld op dit
ruimtelijk beleid. Maar hoogwaardige openbaar-vervoervoorzieningen
werden - anders dan de Raad destijds adviseerde - vaak pas gereali–
seerd nadat al een aanzienlijke woningbouwproduktie in groeikernen was
gerealiseerd. Bovendien bleef de werkgelegenheidsontwikkeling in de
groeikernen achter bij de verwachtingen. De sterke groei van de omvang
van het stedelijk gebied in combinatie met een daling van de gemiddelde
woningbezetting leidde tot een groei van de onderlinge afstanden.
Tenslotte kende het verkeer en vervoer ook een autonome ontwikkeling
die ondanks het ruimtelijk beleid spreiding in de hand werkte.

In de jaren tachtig is het beleid daarom - met instemming van de Raad
- nog verder op concentratie en intensivering gericht. De centrale steden
van de stadsgewesten bleken meer bebouwingsmogelijkheden te hebben
dan eerder werd aangenomen. In de Structuurschets Stedelijke
Gebieden 1985 is als beleid vastgelegd nieuwe woon–, werk– en recrea–
tiegebieden in en zo dicht mogelijk bij de grote en middelgrote steden in
stadsgewestelijk verband te lokaliseren. De buiten de stadsgewesten
gelegen groeikernen kregen geen functie meer in dit beleid.

Door vanuit het verkeers– en vervoerbeleid op dit ruimtelijk beleid in te
spelen wordt het mogelijk de groei van de mobiliteit te beperken. De
Raad heeft in zijn advisering altijd de relatie met het verkeers– en
vervoerbeleid in het oog gehouden en bijvoorbeeld sterk het belang van
aansluiting van nieuwe bouwlokaties op (hoogwaardige) openbaar–
vervoervoorzieningen aangegeven. Ook de Vierde nota benadrukt dat nog
eens.
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Het ruimtelijk beleid is van oudsher sterk op het wonen gericht
geweest. Daardoor liggen er vanuit de ruimtelijke ordening ook de
sterkste relaties met het personenverkeer. Voor de categorie
woon-werkverkeer geldt dat de werksituatie vooral bepalend is voor de
vervoerwijzekeuze: men is bijvoorbeeld gevoeliger voor verbetering van
het openbaar vervoer bij het werken dan bij het wonen. Door middel van
de bereikbaarheidsprofielen wordt in de Vierde nota daarom tevens
gepoogd om vanuit mobiliteitsoverwegingen de vestiging van bedrijven
en voorzieningen te beïnvloeden.

Op stadsgewestelijk niveau is er vanzelfsprekend naast het
woon-werkverkeer (en het goederenvervoer en zakelijk verkeer) ook de
mobiliteit voor recreatie, winkelen, scholen, sociale contacten etc. Vaak
wordt het woon-werkverkeer gecombineerd met andere ritmotieven.
Bovendien is soms sprake van meer dan één werkbestemming binnen
een huishouden. Dat leidt tot een diffuus verkeerspatroon. Naast de
kwaliteit van de openbaar-vervoervoorzieningen zijn dan ook de verplaat–
singsafstanden van belang Vanuit die invalshoek geeft de Raad prioriteit
aan lokaties in en dichterbij de grote stad.

Niet al het leven is binnen een stadsgewest te vangen. Er doet zich ook
schaalvergroting voor. Het in de Vierde nota geïntroduceerde beleid met
betrekking tot stedelijke knooppunten is er mede op gericht landsdelige
voorzieningen te concentreren. Daarmee wordt beoogd ook de mobili–
teitsconsequenties van schaalvergroting vanuit de ruimtelijke ordening
zoveel mogelijk te beperken. Daarnaast kan ook een duurdere mobiliteit
bijdragen aan verkorting van verplaatsingsafstanden.

15. De ruimtelijke ordening dient ook de strategische voorwaarden te
bieden voor een optimaal investerings– en vestigingsklimaat ten einde de
economische positie van Nederland in Europees en mondiaal verband te
handhaven.

Ook de Vierde nota kiest die invalshoek. Het spreidingsbeleid is
inmiddels definitief verlaten. Het ruimtelijk beleid heeft de marktontwik–
kelingen gevolgd. Het economisch kerngebied is in zuidelijke en ooste–
lijke richting uitgedijd. Dat betekent een sterke groei in de intermediaire
zones. Daarnaast gaat de suburbanisatie door en groeit het aantal
bedrijven op zichtlokaties. Eén van de planologische concepten om aan
die ontwikkelingen richting te geven is het Stedenring-concept.

Het zoals gezegd voorheen sterk op het sturen via het wonen gerichte
ruimtelijk beleid is enigszins verschoven naar sturing via de infrastruc–
tuurnetwerken. De Raad heeft bij deze accentverschuivingen uitvoerig
stilgestaan in het advies over de Vierde nota van 4 oktober 1988. In het
advies onderschrijft de Raad de behoefte aan een specifiek ruimtelijk
beleid voor het buiten de Randstad vallende deel van het economisch
kerngebied. De introductie van het hoofdtransportassenconcept en het
beleid gericht op bundeling van ontwikkelingen langs die assen en het
vrij houden van open ruimten is daartoe een aanzet. Dit beleid krijgt - en
dat beperkt zich niet tot de Stedenring - onder meer gestalte via het
bereikbaarheidsprofielenconcept, waarbij rekening gehouden wordt met
verschillende mobiliteitsprofielen van bedrijven. Het mobiliteitsgeleidend
beleid sluit hiermee aan op veranderingen in bedrijfsstructuren en
daarmee samenhangende wijzigingen in de mobiliteitsbehoefte.

De Raad heeft in het kader van het Nationaal Milieubeleidsplan kennis
genomen van de voorgestelde aanscherping van het Vierde-nota-beleid
op het punt van bedrijven– en voorzieningenlokaties en zal daar bij de
advisering over dat plan nader op ingaan.

Ondanks de uitbreiding van het economisch kerngebied blijft er een
sterke concentratie van activiteiten in de Randstad, bovendien nog gesti–
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muleerd door het beleid gericht op de ontwikkeling van een interna–
tionaal grootstedelijk vestigingsmilieu om de internationale concurrentie–
positie te kunnen vasthouden. Zo'n beleid kan leiden tot congestiever–
schijnselen en nadelige milieu-effecten. De Raad ziet hierin echter geen
aanleiding het ruimtelijk beleid te wijzigen. Bij de voorbereiding van de
Structuurschets Stedelijke Gebieden bleek dat een concentratiemodel
van de Randstad voor wat betreft de milieu-effecten gunstiger scoorde
dan andere modellen. Overigens is van berusting geen sprake. De
ruimtelijke ordening dient de uitdaging aan te (blijven) gaan van een uit
oogpunt van ruimtelijke kwaliteit goede geleiding van marktontwikke–
lingen.

16. De Raad erkent de op korte termijn beperkte invloed van de
ruimtelijke ordening op de beheersing van de mobiliteit. Structuurveran–
deringen in de ruimtelijke inrichting komen veelal gedurende een lange
periode tot stand en hebben een grote duurzaamheid. Ontwikkelingen in
bedrijfstakstructuren en in woningmarkten hebben meer dynamiek. In het
advies over de Ontwerp-Nota Volkshuisvesting in de jaren Negentig van
12 januari 1989 gaf de Raad bijvoorbeeld reeds aan dat door de
jaarlijkse mutatiepercentages binnen de bestaande voorraad (tussen de 5
en 15%) ten opzichte van een jaarlijkse toevoeging van de voorraad (2%),
verhuizingen binnen de voorraad van minstens zoveel belang zijn voor de
beïnvloeding van het woon-werkverkeer en dergelijke als de lokatie van
nieuwbouw. De Raad gaf daarbij echter tevens aan dat de woonruimte–
verdeling in de praktijk een erg weerbarstige materie is en dat bijvoor–
beeld vermindering van de overdrachtsbelasting niet automatisch
gunstige ruimtelijke effecten heeft.

Er zal binnen deze beperkte marges in ieder geval gestreefd moeten
worden naar een evenwicht tussen woningmarkten en arbeidsmarkten.
Die verhouding is vooral in de Randstad op veel plaatsen uit balans
geraakt. Dat vereist een daarop inspelend volkshuisvestings– en econo–
misch beleid; anders komt de Randstad in een steeds ongunstiger positie
ten opzichte van de rest van het economisch kerngebied en dat tast de
internationale concurrentiepositie aan. Voorkomen moet echter worden
dat dit tot verstoring van de balans in gebieden buiten de Randstad leidt.
Nodig is een goed evenwicht tussen woning– en arbeidsmarkten voor alle
delen van Nederland.

Via het ruimtelijk beleid zoals beschreven in de Structuurschets Stede–
lijke Gebieden en de Vierde nota zijn in beginsel de (ruimtelijke) factoren
aanwezig die door middel van het verkeers– en vervoerbeleid benut
(kunnen) worden om de mobiliteitsontwikkeling te geleiden. Het hiervoor
genoemde ruimtelijk beleid, dat op onderdelen in het Tweede SVV verder
wordt uitgewerkt, is voor de Raad uitgangspunt voor de noodzakelijke
geleiding van de (groei van de personenauto-)mobiliteit, waarbij ook een
regionaal gedifferentieerd beleid tot de mogelijkheden behoort. Daarbij
dient er wel rekening mee gehouden te worden dat dit gedifferentieerde
beleid het ruimtelijk ontwikkelingsperspectief, zoals dat in de Vierde nota
is geformuleerd om de nationale en internationale economische
potenties te benutten, niet nadelig beïnvloedt.

In het volgende hoofdstuk doet de Raad enkele suggesties voor een
verdere intensivering/aanscherping van het ruimtelijk beleid. Ook al zou
dat ruimtelijk beleid perfect zijn, dan nog is een ondersteunend verkeers–
en vervoerbeleid noodzakelijk om ten aanzien van de gewenste mobili–
teitsontwikkeling werkelijk van deze ruimtelijke factoren te kunnen profi–
teren.
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Economie/bereikbaarheid

17. Economische activiteiten maken een wezenlijk onderdeel uit van
de samenleving. Evenals de Vierde nota is het Tweede SVV sterk
georiënteerd op de stimulering van de marktsector. Binnen zekere
voorwaarden kon de Raad in het Vierde-nota-advies deze marktoriëntatie
alsmede het hanteren van het uitgangspunt van economische groei
onderschrijven. Kortheidshalve wordt naar dat advies verwezen, op één
belangrijk punt na.

De Raad vindt dat ook ontwikkelingen in de sector verkeer en vervoer
evenals ruimtelijke ontwikkelingen getoetst dienen te worden aan de
draagkracht van het milieu .

In dit verband wil de Raad opnieuw attenderen op het zogenaamde
Brundtland-rapport, waarin een nieuw tijdperk van economische groei
nodig en mogelijk wordt geacht, maar wel gebaseerd op het concept van
duurzame ontwikkeling, dat wil zeggen een beleid dat de in de natuur
beschikbare hulpbronnen instandhoudt en uitbreidt.

In het advies van 17 maart 1989 over het Brundtland-rapport heeft de
Sociaal-Economische Raad (SER) het belang van economische groei
voor een duurzame ontwikkeling verder uitgewerkt. Mét de SER is de
Raad van oordeel dat een groeiende economie nodig is, vooral ook om
het milieubeleid het nodige financiële draagvlak te verschaffen. Het moet
daarbij gaan om duurzame economische groei, dat wil zeggen ecologisch
verantwoord en inpasbaar, en onlosmakelijk verbonden met een
daadwerkelijke aanpak van de milieuproblematiek. Vanuit het milieu
dienen derhalve randvoorwaarden aan de economische ontwikkeling
worden gesteld, ook aan die vanuit de sector verkeer en vervoer. In het
Tweede SVV is deze benadering terug te vinden.

18. De economische ontwikkeling betekent een stimulans van de voor
Nederland belangrijke transport– en distributiesector, hetgeen zich uit in
een groei van het zakelijk verkeer en het goederenvervoer. Omgekeerd
draagt de transport– en distributiesector als zelfstandige economische
activiteit bij aan de economische groei. Het Tweede SVV vermeldt op blz.
8 dat de transportsector goed is voor ongeveer 7% van het Nationaal
Inkomen.

De Raad stemt, zoals in eerdere adviezen reeds duidelijk is gemaakt, in
hoofdlijnen in met de in het Tweede SVV toegekende prioriteit voor
het zakelijk verkeer en goederenvervoer.

Deze prioriteit wordt in het structuurschema vertaald met het
waarborgen van een goede bereikbaarheid van steden en (andere)
concentraties van economische activiteit. Essentieel daarvoor is het
garanderen van een vlotte doorstroming op de Nederlandse infra–
structuur. Congestie leidt tot produktieverliezen en het verloren gaan van
ontwikkelingskansen en moet derhalve worden bestreden.

De Raad kan deze gedachtengang onderschrijven, maar acht het reëel
om te erkennen dat congestie nooit geheel zal verdwijnen. Ook in het
buitenland valt te constateren dat congestieverschijnselen tot op zekere
hoogte ook een symptoom zijn van grote economische activiteit. Dit laat
overigens onverlet dat het tegengaan van «ongezonde congestie» van
belang is voor de concurrentiepositie van het Nederlandse bedrijfsleven.

19. De Raad heeft in het advies over het korte-termijn-verkeers– en
vervoerbeleid (januari 1987) de gedachte bestreden dat economische
groei en personenautomobiliteitsgroei hand in hand (moeten) gaan. Het
vestigingsgedrag van een aantal bedrijven in ons land en stedelijke
ontwikkelingen in het buitenland - in landen met een relatief hoog
autobezit - tonen voldoende aan, dat economische groei ook gedragen
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kan worden door collectieve vervoersystemen van hoge kwaliteit. Derge–
lijke systemen hebben naast de bekende functie voor woon-werk-verkeer
en woon-winkel-verkeer ook een belangrijke functie voor het zakelijk
verkeer over langere afstand. Deze benadering heeft inmiddels in de
Vierde nota en in het Tweede SVV ingang in het beleid gevonden.

Milieu/leefbaarheid

20. In het begin van de jaren zeventig werden door sommigen
geweldige milieuproblemen voorspeld als niet tijdig aandacht werd
geschonken aan de relatie tussen economische ontwikkeling en milieube–
scherming. De «doemdenkers» van toen hebben gelijk gekregen. Zozeer
gelijk dat in de voorbereiding van het onderhavige advies de vraag aan
de orde kwam of de in het eerste hoofdstuk van het advies genoemde
«omslag in het denken» voor het milieu niet te laat komt.

De Raad is echter van oordeel dat aan die gedachte niet mag worden
toegegeven. De maatschappelijke bewustwording van de milieupro–
blemen en het wereldwijd gegroeide besef van de betekenis van het
milieu voor alle leven op aarde, gevoegd bij het sterk gegroeide inzicht in
de kwantitatieve omvang van milieuproblemen, bieden de mogelijkheid
alsnog de nodige, nu onvermijdelijk radicale maatregelen te treffen.

21. Ook in de sector verkeer en vervoer bestaat op dit moment
voldoende inzicht in de kwantitatieve bijdrage aan de luchtverontrei–
niging. De sector is een van de drie grootste veroorzakers van de verzu–
ringsproblemen en de fotochemische luchtverontreiniging. Van een niet
geheel vergelijkbare orde zijn verder nog zaken te noemen als de door
het verkeer en vervoer veroorzaakte verkeersonveiligheid, geluidhinder,
versnippering e.d. In het Tweede SVV wordt dit alles in het analyse–
hoofdstuk rangschikt onder de term leefbaarheid. In deze verkenningen
legt de Raad echter de nadruk op het probleem van de verzuring en de
fotochemische luchtverontreiniging (veroorzaakt door de uitstoot van
NOx en koolwaterstoffen).

Dankzij de eind 1987 verschenen milieunotities en de discussies naar
aanleiding daarvan en die in het kader van het Bereikbaarheidsplan
Randstad bestaat er volgens de Raad binnen de sector verkeer en
vervoer voldoende inzicht in het soort maatregelen dat voor het bereiken
van emissiereductiedoelstellingen genomen zou kunnen worden. Het
Tweede SVV - en ook het daarna verschenen Nationaal Milieubeleidsplan
- geven daar ook blijk van. Over de effecten van sommige maatregelen
bestaat daarentegen soms nog forse onzekerheid. Voor de uitvoer–
baarheid en het succes van maatregelen komt het tenslotte vooral ook
aan op (politieke) keuzes voor zowel de korte termijn als de lange
termijn.

Zoals eerder bepleit voor de Vierde nota, meent de Raad dat het
Tweede SVV expliciet dient te verantwoorden dat het verkeers– en
vervoerbeleid niet in strijd is met het milieubeleid. Enkele leden van de
Raad menen dat deze verantwoording de formele status zou moeten
hebben van de wettelijk geregelde milieu-effectrapportage op beleids–
niveau.

22. In het begin van dit jaar heeft de Nationale Milieuverkenning 1985
- 2010 getiteld «Zorgen voor morgen» het milieu in het brandpunt van
de belangstelling geplaatst. De uit Zorgen voor morgen af te leiden
noodzaak van fundamentele oplossingen heeft vervoigens de discussie
over het Nationaal Milieubeleidsplan (NMP) beheerst. Voor wat betreft
de sector verkeer en vervoer sluit deze ontwikkeling in de discussie
volledig aan bij de vorig jaar in het advies ten behoeve van het Tweede
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SVV (mei 1988) door de Raad onderkende noodzaak van sprongsgewijze
veranderingen in het verkeers– en vervoerbeleid.

Het Tweede SVV geeft op blz. 185 aan al zoveel mogelijk op het NMP
en de definitieve evaluatie van het verzuringsbeleid te hebben geantici–
peerd. Een en ander zal worden getoetst aan de uitkomsten van de
discussie over de verzuring, aldus de pkb-tekst. De Raad vindt het voor
de hand te liggen dat deze toetsing, ook op het punt van de C02-proble-
matiek en andere relevante onderdelen van het NMP, in de regeringsbe–
slissing van het Tweede SVV zal plaatsvinden, en aldaar zonodig tot
aanscherping/intensivering van het voorgenomen beleid in de sector
verkeer en vervoer zal leiden. De Raad heeft de indruk dat het NMP niet
alleen een wijziging van het Tweede SVV impliceert, maar zelf op enkele
onderdelen reeds als een nota van wijziging van het voorliggende
beleidsvoornemen kan worden beschouwd. De tijd ontbreekt om daar in
het onderhavige advies reeds op in te gaan. Zoals gezegd is dit voor de
Raad reden in het vervolg van het advies op enkele hoofdpunten van het
Tweede SVV een voorbehoud te maken. Over het NMP heeft de Raad
inmiddels een adviesaanvraag ontvangen. De NMP-advisering biedt de
Raad derhalve reeds spoedig de gelegenheid zonodig nader te adviseren
over het in de regeringsbeslissing van het Tweede SVV als gevolg van
het NMP ten opzichte van het beleidsvoornemen toe te voegen beleid.

Overigens verwacht de Raad dat het NMP in de komende jaren ook in
de sfeer van de uitvoering van het verkeers-en vervoerbeleid (ondermeer
in de wegenplanning) tot heroverweging aanleiding zal geven.

23. Teneinde het Tweede SVV op zijn belangrijkste consequenties
vanuit het beleid ten aanzien van de luchtverontreiniging te kunnen
beoordelen, acht de Raad het nodig vast te stellen wat het vertrekpunt
voor die beoordeling kan zijn.

De Raad formuleert hierna een aantal uitgangspunten, waarmee het
thema «sturing van de mobiliteit vanuit het milieubeleid» voor hem als
adviesorgaan voor de ruimtelijke ordening hanteerbaar wordt.

De Raad beschouwt de problematiek van de luchtverontreiniging als
een wereldwijd probleem. (Dat neemt niet weg dat voor veel landen de
luchtverontreiniging een enorm stedelijk probleem is). Voor wat betreft
de Nederlandse bijdrage aan het verminderen van de luchtverontrei–
niging zullen milieumaatregelen volgens de Raad moeten passen in de
internationale kontekst. Zowel het grensoverschrijdend karakter van de
luchtverontreiniging als de internationale concurrentiepositie nopen tot
een aanpak in EG-kader. Een en ander neemt niet weg dat mogelijkheden
die Nederland heeft om in het treffen van internationaal als noodzakelijk
erkende milieumaatregelen voorop te lopen, volgens de Raad dienen te
worden benut.

De Raad acht zich niet bevoegd en deskundig om in dit stadium een
oordeel te geven over de mate waarin ieder van de drie sectoren
industrie, landbouw en verkeer en vervoer een bijdrage zal moeten
leveren aan de terugdringing van de luchtverontreiniging. De kosten–
effectiviteit speelt hierin naar het oordeel van de Raad terecht een
belangrijke rol. Voorzover mogelijk zal de Raad hierop in het advies over
het NMP nader ingaan.

Voor de beoordeling van het Tweede SVV gaat de Raad derhalve in
eerste instantie uit van de diverse reductiedoelstellingen die in het struc–
tuurschema zelf als uitgangspunt voor de sector verkeer en vervoer
worden gekozen. De Raad tekent hierbij aan dat de eerder door de
Centrale Raad voor de Milieuhygiëne aanbevolen reductiedoelstellingen
voor verkeer en vervoer een stuk verder gaan.
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Op basis van een eerste, daardoor noodzakelijkerwijs zeer globale,
kennisname van het op 25 mei 1989 gepubliceerde Nationaal Milieube–
leidsplan constateert de Raad dat het NMP op het punt van de verzuring
en fotochemische luchtverontreiniging dezelfde streefbeelden als het
Tweede SVV hanteert, met dien verstande dat men sneller resultaat wil
bereiken; daartoe worden tussentijdse taakstellingen geformuleerd. De
vertaling in maatregelen daarvan in het NMP alsmede de daaraan te
ontlenen aanwijzingen voor de regeringsbeslissing van het Tweede SVV
heeft de Raad vanwege de zeer recente publicatie van het NMP niet in
de beschouwingen van het onderhavige advies kunnen betrekken. Zoals
gezegd komt de Raad hierop zonodig in het advies over het NMP terug.

De Raad gaat er vanuit dat de sector verkeer en vervoer verplicht is
aan de vanuit het milieubeleid gestelde reductiedoelstellingen te voldoen,
wanneer deze eenmaal na een afweging van alle belangen zijn vastge–
steld. In beginsel ziet de Raad dit binnen de sector als een collectieve
taak. Ook wanneer het bereiken van deze reductiedoelstellingen zware
ingrepen vergt, wijst de Raad een terugkoppeling op andere sectoren
(landbouw, industrie) in beginsel af. Het is nu zaak in het kader van het
Tweede SVV tot noodzakelijke fundamentele oplossingen te komen. Ook
in landbouw en industrie zullen de reductiedoelstellingen alleen ten koste
van zware ingrepen kunnen worden gerealiseerd.

24. De Raad stelt in het milieubeleid bestrijding aan de bron voorop.
Voor de sector verkeer en vervoer levert dit conform het Tweede SVV als
grootste prioriteit op de bevordering van de (toepassing van de) schone
autotechnologie, zowel in het personenverkeer als in het vrachtverkeer.
De Raad staat in dit kader gereserveerd tegenover het anticiperen op nu
nog niet beschikbare nieuwe technieken. Zolang de haalbaarheid daarvan
niet vast staat betekent dit een vertroebeling van het zicht op een
succesvol milieubeleid in de sector. De Raad ziet ondermeer hierin
aanleiding om te pleiten voor het binnen de zichttermijn van het struc–
tuurschema formuleren van tussentijdse reductietaakstellingen (op te
vatten als ijkpunten). In het NMP is dit voor de sector verkeer en vervoer
inmiddels wel gebeurd.

Het zal nog zo'n tien jaar duren alvorens het gehele personenwa–
genpark is voorzien van schone technologie. Een onzekerheid daarbij is
volgens het structuurschema (blz. 68) de besluitvorming in EG-verband
met betrekking tot emissie-eisen. De Raad merkt op dat deze
onzekerheid inmiddels is weggenomen door de besluitvorming in de
Europese Raad van Milieuministers op 8/9 juni 1989.

Voor de vrachtverkeer geldt als specifiek probleem dat op dit moment
de technische mogelijkheden tekortschieten voor een aanzienlijk
schonere vrachtautomotor. Afgezien van deze onzekerheden worden met
inbegrip van de in het structuurschema aangehouden verkeersvolumere–
ducties de streefbeelden in spoor 12 volgens zeggen van het Tweede
SVV niet bereikt.

Een meerderheid van de Raad leidt hieruit af dat de nadruk in de
komende decennia - maar zeker de eerstkomende tien jaar - vanwege de
vertraagde werking van het zogenaamde eerste spoor: de bevordering
van het gebruik van schonere voertuigen, alsmede de onzekerheden
daaromtrent, ook zal moeten iiggen bij het zogenaamde tweede spoor:
het terugdringen van de groei van de automobiliteit, zowel in het
personen– als het vrachtverkeer. Dit volumebeleid kent, althans voor wat
betreft het personenverkeer, als onderdeel van de geleiding van de
mobiliteit vanuit het ruimtelijke - en het verkeers– en vervoerbeleid reeds
haar eigen noodzaak. De daaraan vanuit het milieubeleid toe te voegen
noodzaak spreekt volgens dit deel van de Raad verder uit het feit dat
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voor het eerst sinds jaren in 1988 de omvang van de emissies is
gestegen als gevolg van de groei van het personen– en vrachtauto–
verkeer. Deze meerderheid van de Raad acht het verder een ernstige
zaak wanneer de met de schone technologie bereikte milieuwinst voor
een deel weer weglekt door de toename van de automobiliteit, zolang de
reductiedoelstellingen niet zijn bereikt.

Een minderheid van de Raad onderkent eveneens de noodzaak van
mobiliteitsgeleiding ten aanzien van het personenverkeer op grond van
ruimtelijke en bereikbaarheidsmotieven, maar wenst het milieuprobleem
hiervan te onderscheiden. Dit laatste kan volgens dit deel van de Raad
afdoende, en moet derhalve, worden opgelost door maatregelen aan het
voertuig.

Volgens deze raadsleden is bij een groei van het personenverkeer van
70% met de in het Tweede SVV voorgestane middelen een reductie van
de luchtverontreiniging te realiseren van 73%. Bij een groei van 50% zou
de reductie 75% zijn, terwijl bij een nulgroei een reductie zou zijn te
bereiken van 84%. De toegevoegde reductiewaarde van een forse
automobiliteitsbeperking in kilometers is derhalve volgens deze
minderheid van de Raad beperkt.

25. De Raad meent dat ook binnen de sector verkeer en vervoer de
kosten van milieumaatregelen in beginsel, naar rato van de bijdrage aan
de milieubelasting per subsector, ten laste dienen te komen van de
«vervuiler», en (vervolgens) doorberekend in de kostprijs van het produkt
(goederen, dienst, voertuig, kilometerprijs etc.). De manier waarop toere–
kening het best plaats kan vinden (milieuheffing op brandstof, wegenbe–
lasting, rekening rijden etc.) is voor de Raad slechts van belang,
voorzover dergelijke maatregelen in hun ruimtelijke effecten relevant zijn.
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III HET ALGEMENE BELEID

Inleiding

26. Essentieel voor de inhoud van het Tweede SVV –het structuur–
schema spreekt van een majeure keuze– is de beslissing dat het struc–
tuurschema een evenwichtige afweging moet zijn tussen indivi–
duele vrijheid, bereikbaarheid en leefbaarheid . Het primaat mag
volgens de pkb-tekst op blz. 185 niet liggen bij één van de drie.

In het licht van de sinds het uitkomen van het Tweede SVV voortge–
schreden milieudiscussie –naar aanleiding van het rapport Zorgen voor
morgen en in het kader van de totstandkoming van het Nationaal Milieu–
beleidsplan– is volgens de Raad de conclusie gerechtvaardigd dat de
leefbaarheidsdoelstellingen onvoldoende gewicht hebben gekregen ten
opzichte van de bereikbaarheidsdoelstellingen. In het vervolg van dit
hoofdstuk zal deze conclusie van de Raad nader worden onderbouwd.

27. Uitgaande van voornoemde majeure keuze is het verkeers– en
vervoerbeleid in het Tweede SVV op drie niveaus uitgewerkt. Op basis
van de analyse zijn strategieën geformuleerd voor respectievelijk het
personenverkeer en het goederenvervoer. Deze strategieën zijn
vervolgens uitgewerkt in concrete beleidsrichtingen (4 luiken en 23
sporen). Tenslotte is in de vorm van een projectenlijst (136 projecten)
gestalte gegeven aan de uitvoering van de beleidsrichtingen. De Raad
merkt bij deze, op zichzelf overzichtelijke indeling het volgende op.

28. De strategieën betreffen in het structuurschema beslissingen van
wezenlijk belang, wat betekent dat voor wijziging daarvan de
pkb-procedure moet worden doorlopen. De strategieën zijn echter
nauwelijks gekwantificeerd, wat het niet eenvoudig maakt te constateren
wanneer er sprake is van een wenselijke c.q. noodzakelijke wijziging.

De concrete beleidsrichtingen lenen zich daar veel beter voor, zodat
het volgens de Raad voor de hand ligt tenminste ook de voor het
welslagen van het beleid cruciale streefbeelden in hoofdstuk 3 van de
pkb tot beslissingen van wezenlijk belang aan te duiden. Eventueel kan
dit zonder wijziging van de structuur van de pkb worden bereikt door de
cruciale streefbeelden alsnog in de strategieën op te nemen.

De Raad benadrukt dat een en ander zeer selectief moet gebeuren. Het
gaat immers om een zodanig zware wijziging, dat een nieuwe
pkb-procedure gerechtvaardigd is.

29. De concrete beleidsrichtingen zijn in de nota gegroepeerd
volgens een vierluik (in de pkb volgens een drieluik) van invalshoeken.
Deze invalshoeken zijn nevengeschikt en hangen uitdrukkelijk samen,
aldus de tekst op blz. 20. De Raad onderschrijft de samenhang, maar wil
op deze plaats bestrijden dat de vier luiken nevengeschikt zijn. Luik 1
(bereikbaarheid) en luik 3 (leefbaarheid) geven vooral doelstellingen en
randvoorwaarden, luik 2 (geleiding mobiliteit) en luik 4 (ondersteunende
maatregelen) gaan over de middelen om deze doelstellingen te bereiken.
De middelen moeten echter naar het oordeel van de Raad middelen
blijven. De indruk bestaat dat bijvoorbeeld het middel «rekening rijden»
in het structuurschema ten onrechte doel is geworden.

Per concrete beleidsrichting zijn streefbeelden geformuleerd. De
streefbeelden geven een toestand weer die we uiterlijk in 2010 bereikt
willen hebben; daarom zijn ze zoveel mogelijk gekwantificeerd; op die
manier is de voortgang van het beleid verifieerbaar, aldus de pkb-tekst
op blz. 190. De status van de streefbeelden is hiermee echter nog niet
ondubbelzinnig vastgelegd. De Raad vat de streefbeelden het liefst op
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als taakstellingen, derhalve waar rnogelijk te kwantificeren. Ze kunnen,
eventueel gefaseerd, tevens dienen als ijkpunten voor de voortgang van
het beleid. Zoals gezegd zit het NMP reeds op de lijn van tussentijdse
emissiereductietaakstellingan.

De Raadsopvatting sluit verder goed aan bij de uitleg in de pkb-tekst
op blz. 190, dat de voortgang van het beleid periodiek zal worden
bewaakt; eventueel noodzakelijke bijstellingen of aanscherping van
onderdelen van de streefbeelden zal worden aangegeven in het jaarlijkse
Meerjarenprogramma Infrastructuur en Transport (MIT). De Raad staat er
volledig achter dat het MIT deze taak krijgt naast de infrastructuurpro–
grammering. Voor eventuele bijstelling c.q. intensivering van het beleid
dient het structuurschema in de opvatting van de Raad zelf zoveel
mogelijk richtinggevend te zijn. Dit betekent dat de nagestreefde doelen
helder in het structuurschema moeten zijn vastgelegd in termen van
maatschappelijke haalbaarheid, operationaliteit, financiële afweging en
dergelijke.

De projecten tenslotte beogen de 23 sporen uitvoeringsgericht te
maken. Veel projecten zijn gericht op studie en ontwikkeling, hetgeen
waarschijnlijk een groter tijdsbeslag zal vragen dan nu voor de meeste
projecten is aangegeven, te weten uitvoering in 1989-1991. De Raad
ziet de opsomming voor een deel als een eerste fase van uitwerking.

De projecten betekenen soms een verduidelijking van een prioriteits–
stelling binnen de beleidsrichtingen. Om deze reden, maar bijvoorbeeld
ook vanwege de per project toegedeelde middelen bevat de projecten–
lijst ook beleid

30. In het vervolg van dit hoofdstuk spitst de Raad de beoordeling van
het Tweede-SVV-beleid toe op de concrete beleidsrichtingen, uiteraard
voorzover deze ruimtelijk relevant zijn. De Raad volgt daarbij niet strikt
de sporen-indeling van het structuurschema. Begonnen wordt met het
bepalen van de Raadsvisie op de twee hoofdonderdelen: het beleid ten
aanzien van het personenverkeer respectievelijk het goederenvervoer.
Een en ander krijgt vervolgens (instrumentele) uitwerking in het beleid
ten aanzien van de aanleg van wegen, het openbaar vervoer, het
ruimtelijk beleid en het overige instrumentarium.

Indien van belang worden in het navolgende de strategieën en
projecten betrokken. In de beoordeling wordt zonodig teruggegrepen op
de verkenningen van het vorige hoofdstuk. Waar mogelijk doet de Raad
concrete suggesties voor aanpassing van de streefbeelden.

Algemene mobiliteitsbeleid

31. Onder het motto «leven met mobiliteit» gaf de Raad in het advies
over het korte-termijn-verkeers– en vervoerbeleid een beleidsvisie, waarin
de erkenning van de (economische) levensnoodzaak van mobiliteit
gepaard gaat met het besef dat (bepaalde vormen van) mobiliteit en
leefbaarheid op gespannen voet met elkaar staan. De Raad bepleit een
geïntegreerd beleid, waarin selectief gebruik wordt gemaakt van de
verschillende vervoerwijzen. Prijsmechanische sturing van het verplaat–
singsgedrag, een stringent parkeerbeleid en vergroting van de rol van het
openbaar vervoer en het langzaam verkeer zijn in de uitwerking daarvan
binnen de verkeers– en vervoersector hoofdpunten, aldus de Raad in het
advies Leven met mobiliteit.

In het in mei 1988 uitgebrachte advies ten behoeve van het Tweede
SVV spitste de Raad deze visie verder toe met te stellen dat milieu,
stedelijke ontwikkeling/leefmilieu en economische bereikbaarheid,
uiteraard op een verantwoorde wijze, noodzaken tot een aanzienlijke
beperking van het autogebruik in vooral het woon-werk-verkeer; essen–
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tieel in het complex van te treffen maatregelen is dat een kwalitatief
gelijkwaardige alternatieve vervoerwijze beschikbaar is.

In het Vierde-nota-advies van november 1988 was de Raad het
tenslotte volmondig met de regering eens dat een beleid gericht op
beïnvloeding van het autoverkeer een onmisbaar element vormt bij de
geleiding van de mobiliteitsontwikkeling; de toevoeging dat het vooral
gaat om beperking van het autogebruik in het woon-werk-verkeer achtte
de Raad daarbij op zijn plaats.

De Raad vindt zijn eerder uitgesproken opvattingen in het Tweede SVV
terug. In de strategie voor het personenverkeer (blz. 185 e.v.) wordt
gesteld dat door een pakket maatregelen dat in het bijzonder is gericht
op het terugdringen van het woon-werkverkeer per auto in de sterk
verstedelijkte gebieden de groei van het autoverkeer in sterke mate zal
worden beperkt.

In het licht van de in het structuurschema opgenomen streefbeelden
met betrekking tot de leefbaarheid tekent de Raad hierbij thans het
volgende aan.

32. Het streefbeeld met betrekking tot de luchtverontreiniging (spoor
12) stelt zowel een emissiereductiepercentage voor NOx en koolwater–
stoffen vast voor het totale autoverkeer (te weten 75% in 2010), als voor
het personenverkeer en vrachtautoverkeer afzonderlijk. Op blz. 68 wordt
onder de titel «omgaan met onzekerheden» geconstateerd dat met de in
het beleidsvoornemen voorziene maatregelen de beide streefbeelden
afzonderlijk, en daarmee dus ook het totale streefbeeld, niet zullen
worden gehaald. (De Raad heeft behoefte aan verduidelijking van de
mogelijke effecten van de in spoor 13 verwachte 35%-energiezuiniger
voertuigen op de emissiereductiepercentages voor het personenverkeer).

Voor de opstellers van het structuurschema vormt het niet bereiken
van de streefbeelden echter geen reden deze los te laten. Als vanwege
de vele onzekerheden (omtrent de besluitvorming in EG-verband ten
aanzien van emissie-eisen –door het recente akkoord in de EG-Milieuraad
is deze situatie inmiddels gewijzigd–, de technische doorbraak bij de
vrachtautomotor, de geleiding van de mobiliteitsontwikkeling in verband
met onzekere factoren rond het rekening rijden) de streefbeelden
daardoor niet worden gehaald, zal volgens het Tweede SVV het instru–
mentarium moeten worden aangescherpt. Het structuurschema noemt
daarbij een aanzienlijk sterkere beperking van de mobiliteit dan nu wordt
voorgesteld; dat kent overigens economische en maatschappelijke
grenzen, wordt op blz. 68 gesteld.

Zoals gezegd heeft de CRMH in een advies in 1987 voor een strengere
emissiereductiedoelstelling voor het totale verkeer en vervoer dan nu in
het Tweede SVV is opgenomen gepleit, te weten 80% in 2000, 90% in
2010. Het aanhouden van een dergelijke normstelling zou nog een
aanzienlijke verzwaring van de nu reeds in de toelichting van spoor 12
geschetste problematiek betekenen.

Inmiddels valt te constateren dat het pas verschenen NMP dezelfde
emissiereductiedoelstellingen hanteert als het Tweede SVV, maar deze
op een eerder tijdstip wil bereiken (in het jaar 2000 in plaats van in
2010). Om dit waar te maken streeft het NMP naar een versnelling in het
treffen van bronbestrijdingsmaatregelen alsmede naar het treffen van
maatregelen die eerder dan op basis van het Tweede SVV valt te
verwachten, tot een afremming van de groei van de automobiliteit leiden.

33. De Raad is van oordeel dat het Tweede SVV dient waar te maken,
dat de in spoor 12 opgenomen streefbeelden met betrekking tot de
terugdringing van de luchtverontreiniging (NOx en koolwaterstoffen)
inderdaad worden gehaald; het in par. 24 van het advies gehouden
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pleidooi voor het in de regerlngsbeslissing opnemen van tussentijdse
taakstellingen kan hieraan bijdragen. Deze Raadsopvatting betekent dat
de in het beleidsvoornemen nog onzekere, danwel nog helemaal niet
ingevulde emissiereductiepercentages voor zowel het personenverkeer
als het vrachtverkeer, in de regeringsbeslissing van het Tweede SVV
alsnog volledig met beschikbare c.q. op termijn beschikbaar komende
maatregelen worden afgedekt. Het NMP komt inmiddels met extra
maatregelen.

Op de met name aan het eerdergenoemde CRMH-advies te ontlenen
aanwijzingen dat verdergaande emissiereductietaakstellingen nodig zijn
dan nu in het Tweede SVV c.q. het NMP zijn voorzien, zal de Raad
zonodig in de advisering over het NMP nader kunnen ingaan.

Waar in het vervolg van dit hoofdstuk de voor de Raad relevante
maatregelen om de streefbeelden uit het Tweede SVV te realiseren
worden besproken, zal daarbij –anticiperend op het streven van het NMP
de Tweede-SVV-streefbeelden niet in 2010, maar reeds in het jaar 2000
te realiseren– het aspect van zo spoedig mogelijke invoering mede
worden betrokken.

34. Het streefbeeld in spoor 13 van het structuurschema is dat de
uitstoot van C02 door het verkeer ondanks de groei van het autoverkeer
niet zal toenemen. Het NMP gaat inmiddels wat verder; in 2010 wordt
een 10%-reductie ten opzichte van 2000 c.q. 1986 gevraagd.

De Raad merkt het op dat de Nederlandse bijdrage aan de
C02-wereldemissie ca 0.7% bedraagt. Het aandeel daarin van het
verkeer bedraagt ongeveer 0.1%. Op grond daarvan meent de Raad dat
beperking van het verkeersvolume, in vergelijking met de noodzaak
daarvan vanwege andere motieven (bereikbaarheid, ruimtelijke ordenmg,
milieu (NOx en koolwaterstoffen)), niet aan de C02-problematiek dient te
worden opgehangen. Overigens blijkt het in het structuurschema aange–
geven energiebesparingsniveau van een 35%-energiezuiniger auto nog
met veel onzekerheden omgeven. De Raad komt in het advies over het
NMP zo mogelijk op de C02-problematiek terug.

35. In het tweede SVV wordt op blz. 72 aannemelijk geacht dat de
geluidhinder ondanks de groei van het verkeer niet of nauwelijks zal
toenemen. Dit is in het streefbeeld van spoor 14 vastgelegd. Het NMP
wil de geluidhindersituatie in 2000 niet hebben laten verslechteren ten
opzichte van die in 1986.

De Raad constateert dat uit recent onderzoek is gebleken dat de
geluidhinder door het wegverkeer nog steeds toeneemt. Alleen de
ernstige hinder stabiliseert zich door het saneren van knelpunten. Het
optimisme van het structuurschema wordt door de Raad dan ook niet
gedeeld.

Voor wat betreft situaties buiten stedelijk gebied neemt door de
groei van het wegverkeer het «geluid»-ruimtebeslag toe, waardoor
gebieden langs wegen minder geschikt worden voor het ontwikkelen van
functies als wonen, recreatie, stiltegebieden.

Voor wat betreft si tuat ies binnen stedelijk gebied lijkt het de Raad
aannemelijk dat alleen door een afname van de automobiliteit in de
steden ten opzichte van het huidige situatie, een merkbare vermindering
van de geluidhinder mogelijk is.

Samengevat is de Raad van oordeel dat het streven gericht moet
blijven op terugdringing van de geluidhinder. In het structuurschema
dient duidelijker tot uitdrukking te komen, dat ook om reden van geluid–
hinder en andere vormen van verstoring de groei van de automobiliteit
dient te worden teruggedrongen.
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Beleid met betrekking tot de personenautomobiliteit

36. Het terugdringen van het autogebruik in het woon-werkverkeer is
in de benadering van het Tweede SVV gewenst vanuit de bereikbaar–
heidsproblematiek. Het streven naar een verbetering van de leefbaarheid
lift daarin mee. Het structuurschema bevat verder zelf volgens de Raad
reeds duidelijk het signaal dat uit oogpunt van emissiereductiedoelstel–
lingen (NOx en koolwaterstoffen) reductie van alleen het
woon-werkverkeer en voorzover deze voortvloeit uit congestiebestrijding,
niet toereikend is. De nadruk zal derhalve uit milieu-oogpunt eveneens
moeten liggen op de reductie van de totale personenautomobiliteit,
uitgedrukt in autokilometers. Dit betekent voor de Raad dat ook een
bezinning nodig is op het autogebruik voor andere verplaatsingsmotieven
dan woon-werk.

Het Tweede SVV laat dit thema grotendeels liggen. Op blz. 15 wordt
slechts gesteld dat de bereikbaarheid voor andere verplaatsingsmotieven
(dan het zakelijk personenverkeer en goederenvervoer) waaronder het
recreatieverkeer zoveel mogelijk zal worden verzekerd door het bieden
van een goed alternatief per openbaar vervoer. Significante reductieper–
centages worden getuige het bovenste schema op blz. 62 kennelijk niet
verwacht.

De Raad heeft er kennis van genomen dat het NMP (zie blz. 205)
inmiddels tot een zodanig verdere aanscherping/intensivering van het
Tweede-SVV-beleid wil komen, dat de groei van de automobiliteit in
2010 in totaal Nederland uitkomt op 148 in plaats van 155 (streefbeeld
van het Tweede SVV).

37. Een meerderheid van de Raad ondersteunt het streven naar een
mobiliteitsregulerend beleid, toegespitst op de totale automobiliteit
(daarin een specifiek beleid voor de automobiliteit in de spits in verstede–
lijkte gebieden begrepen), en tekent daar het volgende bij aan:

* een automobiliteitsreducerend beleid is effectief indien de reactie
daarop betekent dat verplaatsingen hetzij helemaal niet meer worden
gemaakt door aanpassing van het activiteitenpatroon, hetzij worden
bekort, hetzij op andere wijze (openbaar vervoer, fiets) dan per auto
geschieden.

Een belangrijke voorwaarde bij de keuze van regulerende instrumenten
is voor deze meerderheid van de Raad dat de gevolgen daarvan in voren–
bedoelde termen maatschappelijk aanvaardbaar zijn. De effectiviteit van
de matregelen speelt hierbij een belangrijke rol. Zo staat lang niet altijd
voor ieder ritmotief, op elk moment en op iedere plaats een gelijkwaardig
alternatief ter beschikking;

* om dezelfde reden dient er in het beleid ten aanzien van de totale
automobiliteit rekening te worden gehouden met de verschillende
ruimtelijke konteksten in Nederland. Er zijn verschillen tussen regio's in
economisch en ruimtelijk opzicht. Bij een stijgende welvaart is de realiteit
dat per saldo de automobiliteit in Nederland zal toenemen; dit laat
onverlet dat in een aantal regio's die toenemende mobiliteit drastisch zal
moeten worden teruggedrongen. Een en ander kan bijvoorbeeld tot
ongelijke (financiële) maatregelen leiden op de plaats waar de regionale
of stedelijke structuur dit noodzakelijk maakt, en pleit tegen de
toepassing van algemeen werkende prijsinstrumenten.

De mobiliteit c.q. de (vervoer)mogelijkheden daarvoor van een inwoner
in een sterk verstedelijkt gebied in de Randstad verschilt bijvoorbeeld
sterk van een inwoner van een kleine kern in zuid-west-Friesland. Met
inachtneming van de terechte nadruk in het beleid op de Randstad en
andere zwaar verstedelijkte gebieden moet voorkomen worden dat de
leefbaarheid in rurale gebieden door de prioriteitsstelling van het Tweede
SVV in de verdrukking komt. Om die reden wordt bijvoorbeeld later in dit
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hoofdstuk de nodige aandacht gevraagd voor verbetering van het
basisnet van het openbaar vervoer;

* als categorieën in het personenautoverkeer kunnen worden onder–
scheiden het woon-werkverkeer en overige particuliere verkeer (huishou–
delijk, maatschappelijk en sociaal, recreatief), alsmede het zakelijk perso–
nenverkeer. Eerder heeft de Raad uit economische overwegingen de in
het structuurschema als uitgangspunt gekozen prioriteitsstelling voor het
zakelijk personenverkeer (en het goederenvervoer) ondersteund. Dit
betekent echter voor deze meerderheid van de Raad niet dat laatstge–
noemde categorie op voorhand ontzien zou moeten worden op het punt
van noodzakelijke en nu reeds te treffen milieumaatregelen ten opzichte
van het particuliere personenverkeer. Maatschappelijke - en milieukosten
dienen door de gehele sector gedragen te worden. Als er economische
voordelen zijn zal de markt de prijs moeten en kunnen betalen. Uitzonde–
ringen daarop zijn uiteraard mogelijk, bijvoorbeeld vanwege de interna–
tionale concurrentie en de fysieke mogelijkheden;

* de motieven voor de grote particuliere automobiliteit zijn gelegen in
de spreiding van de bedrijvigheid en de welvaartsgroei, die het gezinnen
mogelijk maakte naar buiten te trekken. Een motief is ook dat de auto het
symbool van vrijheid is, waar als laatste op wordt bezuinigd. De auto
biedt ook comfort, status en mogelijkheden tot communicatie. Uit
oogpunt van tijdsbeslag biedt de auto meer dan andere vervoermiddelen
de mogelijkheid van combinatie van verplaatsingsmotieven; zo maken
woon-werkverplaatsingen per auto vaak deel uit van complexe ritketens.
De vrije-tijds-samenleving en de openluchtrecreatie zijn in grote mate
door de auto mogelijk geworden. Dit deel van de Raad reaüseert zich dat
het tegensturen van de automobiliteitsontwikkeling door dit alles geen
gemakkelijke opgave is. In het Tweede SVV is de vraag nog niet beant–
woord of de rigoureuze trendbreuk die wordt voorgestaan, daadwerkelijk
tot stand kan komen.

De overheid heeft gezien de grote maatschappelijke betekenis van de
auto altijd grote moeite gehad met bijvoorbeeld het doorberekenen van
de werkelijke kosten aan de automomibiüst; daarin komt echter gelei–
delijk verandering. Voor deze meerderheid van de Raad is duidelijk dat
niet ineens kan worden goedgemaakt wat in het verleden verkeerd is
gegaan. In dit kader acht dit deel van de Raad het middel van gedrags–
beïnvloeding cruciaal. Door de introductie van beloningselementen
kunnen structurele veranderingen inzake activiteitenpatronen, het
verplaatsingsgedrag en het gebruik van de ruimtelijke structuur worden
gestimuleerd.

Een minderheid van de Raad onderschrijft de hiervoor in algemene
termen door de meerderheid van de Raad aangegeven invulling terzake
van een uit milieu-oogpunt te voeren automobiliteitsreducerend beleid. In
de meeste opmerkingen kunnen ook deze Raadsleden zich zeer wel
vinden. Dit deel van de Raad stelt zich echter op het standpunt - zoals in
par. 24 van het advies reeds is verwoord - dat de mobiliteitsgeleiding in
het personenverkeer niet verder mag gaan dan op grond van ruimtelijke -
en bereikbaarheidsoverwegingen noodzakelijk wordt geacht. In dat kader
zijn voor dit deel van de Raad een op korte termijn aantrekkelijk
openbaar vervoer en - tegen de achtergrond van de analyse in par. 13
t/m 1 6 - uiteindelijk een betere ruimtelijke ordening de belangrijkste
factoren om het autogebruik in het personenverkeer te verminderen.

Een maatregelenpakket als dat van het Bereikbaarheidsplan Randstad
vormt volgens dit deel van de Raad een goede illustratie van de manier
waarop bereikbaarheidsdoeleinden tevens dienstbaar zijn aan het milieu.
Specifieke milieumaatregelen in de sfeer van de mobiliteit dienen zich
uitsluitend te richten op het pure bronbestrijdingsbeleid, te weten
technische maatregelen gericht op het gebruiken van voertuigen in de
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sector verkeer en vervoer die zo schoon, stil, zuinig en veilig mogelijk
zijn.

38. Het Landelijk Model dat gehanteerd is voor het opstellen van de
prognoses in het Tweede SVV gaat uit van een rechtstreeks verband
tussen het autobezit en het autogebruik. Bevolkingssamenstelling en
inkomensontwikkeling zijn in hoofdzaak bepalend voor de groei van het
autobezit, en autobezit leidt tot autogebruik. Evenals in het Vierde–
nota-advies wil de Raad ook nu het autobezit als zodanig niet ter
discussie stellen, hoewel hier ook sprake is van een ruimtelijk relevant
probleem.

De Raad constateert dat er mogelijkheden zijn om het autobezit in
indirecte zin te beïnvloeden. Gebleken is dat in sterk verstedelijkte
gebieden het autobezit verhoudingsgewijs lager ligt. Het op concentratie
gerichte ruimtelijk beleid sluit hier goed op aan. Met kwalitatief goed
openbaar vervoer voor het woon-werk-verkeer kan voorts de noodzaak
(bijvoorbeeld in huishoudens met meer dan één werkende persoon) van
tweede-auto-bezit worden tegengegaan.

Beleid met betrekking tot het goederenvervoer

Algemeen

39. De achterliggende doelstelling van de benadering van het goede–
renvervoer in het Tweede SVV is in essentie: Nederland transport– en
distributieland. Daarvoor is een hoogwaardig net van (internationale)
verbindingen voor weg, rail en water nodig. Het structuurschema wii dit
aanreiken. De Raad onderschrijft dit algemene streefbeeld in Luik 1 (zie
blz. 190).

In de manier waarop dit streefbeeld in het structuurschema wordt
geconcretiseerd mist de Raad aandacht voor sturing van de modal-split
in het goederenvervoer als zodanig. In de strategie voor het goederen–
vervoer is het milieubeleid onvoldoende verweven. Het beleid is in het
structuurschema gericht op onderdelen als: stimulering van het goede–
renvervoer per spoor en te water alsmede vergroting van de efficiency
van het vrachtautogebruik. De Raad pleit ervoor in de regeringsbeslissing
van het Tweede SVV ten opzichte van deel a meer de mogelijkheden van
diversificatie in het beleid te betrekken.

De Raad ziet het naast de zorg voor de infrastructuur uitdrukkelijk ook
als als een taak van de overheid om binnen de marktontwikkeling
condities te scheppen - daarvoor in het Tweede SVV een strategie uit te
zetten –, die tot een vervoerwijzekeuze in het goederenvervoer kan
leiden, welke goed aansluit op de internationale en nationale ontwikke–
lingen.

40. De Raad denkt daarbij allereerst aan de verschuivingen die worden
verwacht inzake de modal-split in het internationale goederenvervoer,
zowel uit milieu-overwegingen (denk aan de Alpenlanden) als anderszins
(logistieke ontwikkelingen, de opkomst van verder weg gelegen nieuwe
economische centra, hoge-snelheidsgoederenspoorlijnen in Duitsland).
De Vierde nota speelt hier terecht goed op in met het concept van
hoofdtransportassen over de weg, water en rail. Het Tweede SVV voegt
hier aan verdere beleidsontwikkeling niets toe. De Raad vermoedt dat dit
te maken heeft met het in het Tweede SVV als uitgangspunt genomen
principe van vrije verladerskeuze, hetgeen ondermeer lijkt in te houden
dat beïnvloeding van concurrentieverhoudingen wordt vermeden. De
Raad ziet in het principe van vrije verladerskeuze echter geen beletsel
om ook via voorwaardenscheppende maatregelen buiten de sfeer van
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infrastructuur tot een verschuiving van de modal-split in het goederen–
vervoer te komen. Zo zijn het met name institutionele en organisatorische
factoren die een belemmering vormen voor de verdere ontwikkeling van
het gecombineerd vervoer. Overigens is er volgens de Raad nog geen
aanleiding voor hooggespannen verwachtingen terzake van deze ontwik–
keling.

41. De Raad acht voorts een bezinning op de modal-split in het
goederenvervoer nodig om milieuredenen. De (marktconforme) groei van
bijvoorbeeld het vrachtautoverkeer wordt in het Tweede SVV in het jaar
2010 ten opzichte van 1986 geschat op 80 %. Zoals gezegd constateert
het structuurschema op blz. 68 dat de milieustreefbeelden voor het
goederenvervoer, zolang geen technische doorbraak bij de vrachtauto–
motor wordt bereikt, niet zullen worden bereikt. De Raad kan het tegen
deze achtergrond niet goed plaatsen dat in de nota zelfs geen verkenning
heeft plaatsgevonden van de mogelijkheden om de rol van de vrachtauto
binnen Nederland terug te dringen.

Voor dit laatste lijken de Raad in principe aangrijpingspunten
aanwezig, waar 80 % van het vrachtverkeer uitsluitend binnenlands
verkeer betreft. Qua tonnage wordt vier keer zoveel vervoerd binnen
Nederland als over de grens. Het grootste deel (65 %) van het aantal
verplaatsingen van het vrachtautoverkeer geschiedt over afstanden
minder dan 50 km.

Naast de impuls vanuit de economische groei zelf veronderstelt de
Raad dat ook verschuivingen binnen logistieke concepten tot de
verwachte groei van het vrachtautoverkeer bijdragen.

Vanuit dit uit milieu-oogpunt ongewenst mobiliteitsperspectief ziet de
Raad aanleiding voor een sterkere betrokkenheid van de rijksoverheid bij
de snelle veranderingen in nieuwe logistieke processen Op zichzelf
kan bijvoorbeeld het «just-in-time»-principe leiden tot relatief veel ritten
met kleinere eenheden. Logistiek is echter een op rationele gronden
gestuurd proces, waarbij de kosten over de gehele keten bepalend zijn.
Inzicht in het logistieke proces is gewenst om het te kunnen bijsturen
teneinde tot maatschappelijk verantwoorde vervoerstromen te komen.
Door overheidsmaatregelen in de voorwaardenscheppende sfeer
(bijvoorbeeld stimulering op het gebied van de telematica), maar bijvoor–
beeld ook door een duidelijke (milieu)kostentoerekening zal het logistieke
veranderingsproces volgens de Raad wel degelijk kunnen leiden tot een
optimalisatie van het vervoer.

De Raad stelt zich hierbij op het standpunt dat het gaat om sturing
met de marktontwikkeling mee, gezien de internationale positie van de
Nederlandse economie in het algemeen en de vervoersector in het
bijzonder. De Raad geeft er overigens de voorkeur aan dat ook in de
sfeer van de logistieke concepten zelfregulering voorop komt te staan.

42. Een aanleiding voor bezinning in de sfeer van de transport– en
distributiesector ligt volgens de Raad ook besloten in de problemen die
het goederenvervoer in de stedelijke centra maar vooral in de binnen–
steden ondervindt. De bevoorradingsmogelijkheden zijn in de tijd
begrensd en per gemeente sterk wisselend. In zekere zin zijn steden en
winkelcentra minder toegankelijk geworden. Naar verwachting zullen de
vervoerstromen naar en de bevoorradingsfrequentie van de binnensteden
met de stijging van de welvaart c.q. consumptieve bestedingen nog
toenemen. Ook het gewijzigde logistieke concept (minder voorraad)
speelt hierbij wellicht een rol. Daar staat tegenover dat de detailhandel in
volumineuze gebruiksgoederen (bijvoorbeeld meubels) zich meer buiten
de binnensteden afspeelt, en dat ook de bezorging in sommige gevallen
(bijvoorbeeld van grootwinkelbedrijven) minder vanuit de binnenstad
alswel vanuit aparte distributiepunten plaatsvindt.
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Overigens erkent de Raad dat in de sfeer van bevoorrading van
winkels, bezorging etc. de sturingsmogelijkheden ten aanzien van de
vervoerwijze beperkt zijn. De vrachtauto is hiervoor het meest geschikt.
Verruiming van de faciliteiten voor bevoorrading en betere onderlinge
afstemming tussen gemeenten is nodig om het vrachtverkeer meer
mogelijkheden te geven de drukste uren te vermijden.

De Raad heeft de indruk dat in navolging van de Vierde nota (onder–
scheid DALO-ROP) het Tweede SVV deze problematiek beschouwt als
een verantwoordelijkheid voor de gemeentelijke overheden. De Raad
onderkent het plaatsgebonden karakter van de problematiek, maar meent
dat in de sfeer van coördinatie en voorwaardenscheppende maatregelen
ook een taak voor het Tweede SVV is weggelegd.

Goederenvervoer over de rail

43. De Raad stemt in hoofdlijnen in met het in spoor 3 neergelegde
streefbeeld voor bevordenng van het goederenvervoer over de rail .
Naast versterking van de positie van het internationale goederenvervoer
acht de Raad het van belang dat het goederenvervoer per spoor vooral
ook in het binnenlands vervoer weer meer betekenis gaat krijgen. Op dit
moment is 73 % van het NS-goederenvervoer grensoverschrijdend. Het
zijn ongetwijfeld bedrijfseconomische overwegingen geweest die de
vroegere rol van NS in het binnenlandse goederenvervoer hebben terug–
gedrongen en tot sluiting van bedrijfsspooraansluitingen en los– en
laadplaatsen hebben geleid.

De Raad is van oordeel dat het Tweede SVV naast de reeds onder–
kende noodzaak van een verbeterde railinfrastructuur ook faciliteiten zou
moeten scheppen waardoor het binnenlands goederenvervoer - op basis
van een nieuw logistiek concept - bedrijfseconomisch weer kan
renderen. Zo zou het bijvoorbeeld niet mogen voorkomen dat de contai–
nerterminal in Nijmegen geen aansluiting heeft op het Nederlandse
spoorwegnet.

De Raad constateert met instemming dat de regering voornemens is
de investeringen in infrastructuur voor het goederenvervoer over de rail
fors te verhogen. Voor project 16 is f 500 mln beschikbaar. De onder dit
project vallende infrastructurele aanpassingen komen tevens ten goede
aan het reizigersvervoer. Voor aanpassingen van de railinfrastructuur in
zeehavengebieden is f 100 mln beschikbaar. De Raad meent dat er
daarnaast ook middelen beschikbaar dienen te komen voor vergelijkbare
specifieke goederenspoorprojecten elders in het land, ondermeer in het
kader van de bevordering van het gecombineerd vervoer.

Het beleid in spoor 6 is ondermeer gericht op de bevordering van het
gecombineerd vervoer . Voor de financiële ondersteuning van de
totstandkoming van terminals is over een periode van drie jaar f 10 mln
gulden uitgetrokken. De Raad vindt dit te weinig. Waar de rol van de
vrachtauto vanwege de milieubelasting teruggedrongen moet worden ten
gunste van andere vervoerwijzen, voorziet het verder uitbouwen van de
mogelijkheden van het gecombineerd vervoer duidelijk niet alleen in een
economische, maar ook maatschappelijke behoefte. Uiteraard geldt ook
hier dat alleen sturing met de marktontwikkeling mee tot gunstige resul–
taten kan leiden.

Goederenvervoer over water

44. Op blz. 41 stelt de regering terecht dat zowel uit vervoeroogpunt
als vanwege het milieu er alle reden is de positie van het goederen–
vervoer over water waar mogelijk te versterken. Het voorwaarden–
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scheppend beleid terzake is in het Tweede SVV met name gericht op de
hoofdtransportassen. Daar ligt in het structuurschema ook de hoogste
financiële prioriteit.

De Raad vraagt zich met zorg af welke consequenties het financieel
beleid voor de toekomst van de overige hoofdvaarwegen en regionale
vaarwegen zal hebben.

Toen in de gewijzigde regeringsbeslissing van het Structuurschema
Vaarwegen het hoofdvaarwegennet fors werd ingekrompen (met 590
km), stelde de Raad in de brief over de afronding van dit structuur–
schema d.d. 25 november 1987 ondermeer er niet gerust op te zijn dat
het al of niet behoren tot het hoofdvaarwegennet geen invloed zal
hebben op de gebruiksfunctie van een vaarweg. De beschikbare finan–
ciële ruimte voor onderhoud, verbeteringswerken e.d. zou op termijn
wellicht tot aantasting van de gebruiksmogelijkheden van bepaalde
vaarwegen kunnen leiden. De Raad merkte daarbij op dat de ruimtelijke
gevolgen van zo'n ontwikkeling niet onderschat mogen worden. Zo is
voor van het transport over water afhankelijke bedrijfsvestigingen
zekerheid/continuïteit inzake het gebruiksniveau van een vaarweg van
levensbelang.

Een eensluidend pleidooi meent de Raad nu te kunnen houden voor de
hoofdvaarwegen, die niet hoofdtransportas zijn. Op blz. 42 wordt gesteld
dat met name tot 1995 vanwege de in het verleden opgelopen achter–
stand forse investeringen nodig zijn voor de modernisering, verbetering
en schaalvergroting van het hoofdvaarwegennet. In totaal is voor project
20 f 3 mld nodig. Dit bedrag ligt reeds hoger dan volgens het financiële
overzicht gemiddeld per jaar aan investeringsmiddelen beschikbaar is.
Het structuurschema stelt daarnaast op blz. 27 dat om de achterstand in
te halen voor de vaarwegen tot 1995 meer investeringsmiddelen nodig
zijn dan de gemiddeld beschikbare f 130 mln.

Op blz. 43 van het Tweede SVV wordt gesteld dat investeringen en
onderhoud tijdig moeten plaatsvinden, anders hoeft het niet meer; dit
betekent dat het budgetbeleid (voortdurende bezuinigingen) drastisch
moet veranderen. Het structuurschema gaat vervolgens echter niet
verder dan te stellen, dat de in de meerjarencijfers gereserveerde gelden
voor aanleg en onderhoud van scheepvaartwegen en havens daaraan ook
werkelijk besteed moeten worden.

45. De Raad leidt uit dit alles af dat er voor aanleg en onderhoud van
vaarwegen geen extra middelen ten opzichte van de huidige meerjaren–
cijfers beschikbaar komen. Daarmee blijft, wellicht met uitzondering van
de hoofdtransportassen, de tot dusver opgelopen achterstand gehand–
haafd. De Raad heeft hier ernstig bezwaar tegen.

Het Nederlandse net van vaarwegen functioneert als een geheel. Waar
het structuurschema uitgaat van een rijksverantwoordelijkheid inzake het
functioneren van het netwerk voor de recreatie(toer)vaart (zie blz. 44),
dient de rijksverantwoordelijkheid volgens de Raad evenzeer te gelden
voor wat betreft het functioneren van het vaarwegennet ten behoeve van
de beroepsvaart. De scheepvaart is een niet uit het goederenverkeer weg
te denken vervoerwijze; het belang daarvan neemt uit oogpunt van de
gewenste beïnvloeding van de modal-split in het goederenvervoer alleen
maar toe. De Raad concludeert hieruit dat een coördinerend en
voorwaardenscheppend rijksbeleid naast de zorg voor de hoofdtransport–
assen ook het functioneren van het basisvaarwegennet (overige hoofd–
vaarwegen en regionale vaarwegen) zeker moet stellen.

Het al dan niet tot het hoofdvaarwegennet behoren acht de Raad in dit
kader minder relevant. Voorheen was het hoofdvaarwegennet aanzienlijk
uitgebreider. Het inkrimpen van dit net ontslaat naar het oordeel van de
Raad het rijk niet van de verplichting het blijvend functioneren van de
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over te dragen vaarwegen (ook financieel) zeker te stellen. Het
voornemen tot het uit het hoofdvaarwegennet schrappen van de
Zuid-Willemsvaart en het Kanaal Wessem-Nederweert acht de Raad in
dit opzicht echter weinig geruststellend, als het zo is dat deze vaarwegen
met name vanwege de hoge kosten van de oorpronkelijke verbeter–
plannen uit het hoofdvaarwegennet zijn geschrapt.

Meer in het algemeen pleit de Raad voor een heroverweging ten
aanzien van het uit het hoofdvaarwegenet schrappen van die vaarwegen,
die op dit moment niet zo ver onder het gestelde criterium van minimaal
5 mln ton goederen per jaar nu/of in de toekomst liggen.

Het is de Raad duidelijk dat voor de toekomst van het Nederlandse
vaarwegennet vooral op de korte termijn aanzienlijk meer middelen voor
investeringen (en wellicht ook onderhoud) nodig zijn dan nu in het kader
van het Tweede SVV beschikbaar worden gesteld. Anders hoeft het
inderdaad niet meer.

Beleid met betrekking tot de aanleg van wegen

Vergroting wegcapaciteit

46. Het streefbeeld in spoor 1 inzake de verbetering van de bereik–
baarheid van het zakelijk persnenverkeer en het goederenvervoer over de
weg beperkt zich tot een aantal uitgangspunten dat betrekking heeft op
de structuur van het hoofdwegennet en de kwaliteit van de verkeersont–
wikkeling. De feitelijke taakstelling op het punt van vergroting van de
wegcapaciteit staat te lezen op blz. 31: «Ondanks de beoogde mobili–
teitsgeleiding zal het autoverkeer nog aanzienlijk toenemen; om die groei
op te vangen en om de huidige capaciteitsachterstand op te vangen is
nog een behoorlijke vergroting van de wegcapaciteit noodzakelijk».

Als gevolg van de in het structuurschema gekozen benadering - zie
par. 86 van het advies - is de wijze waarop tot capaciteitsvergroting zal
worden overgegaan geen expliciet onderwerp van beleid. Dit is een zaak
voor project 1: bouwen en geleiden op elkaar afstemmen. De totale
omvang aan investeringen in nieuwe wegcapaciteit wordt echter wél in
het kader van het Tweede SVV bepaald. Reden waarom de Raad hierna
toch op enkele aspecten met betrekking tot bouwen en geleiden in wil
gaan.

Voor opmerkingen betreffende de structuur van het hoofdwegennet
wordt verwezen naar hoofdstuk IV van het advies.

47. Om te beginnen is er de kwestie van de latente vraag. Het
wegwerken van knelpunten op het hoofdwegennet bevordert de
doorstroming en heeft derhalve een verkortende invloed op de reistijden.
Als effect is een eenmalige sterke stijging in de spits te verwachten van
automobilisten die tot dan met het openbaar vervoer gingen, een andere
vertrektijd hadden, een andere route gebruikten of een andere
bestemming kozen. De omvang van deze zogenaamde latente vraag is in
het rapport «Afrekenen met files» berekend op 27% van de feitelijke
intensiteit op de knelpunten in de Randstad. Niet alleen wordt daardoor
een deel van het beoogde effect van de wegverbetering teniet gedaan,
de reactie werkt ook rechtstreeks in tegen het mobiliteitsregulerend
beleid, dat juist beoogt de automobiliteit af te remmen onder gelijktijdige
vergroting van het gebruik van het openbaar vervoer.

Op de in par. 6 genoemde informatiebijeenkomst is gebleken dat de
opstellers van het structuurschema zich op de standpunt stellen dat de
ongewenste effecten als gevolg van de latente vraag met het project
«rekening rijden» zullen worden tegengegaan; verder wordt via de lijn
van de prognoses, waaruit de behoefte aan nieuwe wegcapaciteit
voortkomt, immers rekening gehouden met de doorwerking van het
mobiliteitsregulerend beleid.
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De Raad is er echter niet gerust op dat het gelijk opgaan van een forse
verhoging van de wegcapaciteit en het mobiliteitsregulerend beleid geen
(gedeeltelijk) «paard achter de wagen spannen»-effect zullen hebben. De
Raad constateert dat hier een belangrijk keuzeprobleem ligt.

Daar komt nog iets bij. Indien het in het structuurschema voorgestelde
project rekening rijden alleen bedoeld zou zijn voor de bestrijding van de
congestieproblematiek (derhalve niet tevens milieu– en/of financiële
doeleinden dienende), is al sprake van een succesvol filebestrijdings–
beleid wanneer een relatief klein aantal auto's uit de file verdwijnt. Bij de
bespreking van mobiliteitsregulerende maatregelen later in het hoofdstuk
komt de Raad op dit instrument terug.

48. Het tweede aspect betreft het omgaan met de bestaande infra–
structuur . Het beleid op dit punt is in het structuurschema gefragmen–
teerd.

Op de hoofdtransportassen zullen met voorrang betere informatiesys–
temen voor de automobilist, geavanceerde geleidingssystemen alsmede
scheiding van lange– en korte-afstandsverkeer tot stand worden gebracht
(als streefbeeld vastgelegd in spoor 1). In het kader van de prioriteit voor
het zakelijk verkeer en goederenvervoer is de benadering als volgt:
verbetering van de doorstroming door regulerende maatregelen voor het
woon-werkverkeer, in situaties met sterke menging zullen verkeers–
soorten fysiek worden gescheiden; waar dit onmogelijk is zijn nieuwe
randwegen in het hoofdwegennet opgenomen met minder aansluitingen
dan de huidige randwegen in de verstedelijkte gebieden (nota van
toelichting, blz. 31).

Niet in spoor 1, maar in spoor 7 is als streefbeeld geformuleerd dat
voor de geleiding van het verkeer geavanceerde systemen op de
autosnelwegen beschikbaar komen waardoor de verwerkingscapaciteit
met 30% is toegenomen.

In spoor 16 komt dit element terug als streefbeeld: het ruimtebeslag
van wegen wordt beperkt door verkeersbeheersingssystemen. Waar
verbreding van de weg praktisch onmogelijk is of grote schade berokkent
aan de omgeving zullen dergelijke systemen uitkomst bieden, aldus de
toelichting op blz. 76.

De Raad meent dat de in bovenstaande opsomming te herkennen
beleidsaccent van optimaliseren van het bestaande hoofdwe–
gennet in het Tweede SVV onvoldoende pregnant als doelstelling ten
aanzien van het hoofdwegennet is verwoord.

De Raad stelt zich op het standpunt dat de optimalisatiebenadering als
uitgangspunt voor de capaciteitsvergroting moet dienen. Het gaat daarbij
inderdaad om de hiervoor aangeduide elementen, maar dan in één visie
bijeengebracht. Ook een functionele scheiding van verkeerssoorten
rekent de Raad daarbij, met dien verstande dat de Raad de nadruk legt
op toepassing binnen de bestaande verkeersruimte. In de optimalisatie–
benadering dient er ook aandacht te worden gegeven aan mogeiijke
verdringingseffecten bij het oplossen van knelpunten, met name waar dit
oneigenlijke belasting van wegen van lagere orde betreft. Ook de
weg-inrichting - zoals een aparte strook voor openbaar vervoer,
carpooling en dergelijke - speelt in de optimalisatiebenadering een
belangrijke rol.

De Raad adviseert de optimalisatiebenadering alsnog in het streef–
beeld van spoor 1 vast te leggen.
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Congestienorm

49. Naast het onderscheiden van hoofdtransportassen en het prioriteit
toekennen aan het goederenvervoer en het zakelijk verkeer wordt de
kwaliteit van het hoofdwegennet bepaald door de kwaliteit van de
verkeersafwikkeling . In spoor 1 wordt daarvoor als streefbeeld
vastgelegd dat dc kans op congestie per wegvak kleiner is dan 2%; dit
betekent dat files globaal met 2/3 zijn afgenomen.

De Raad beschouwt de nieuwe kwaliteitsoenadering als een verbe–
tering ten opzichte van de in de praktijk moeilijk te hanteren gebleken
afwikkelingsniveau-indeling uit het eerste SVV. Omtrent de keuze van de
2%-norm merkt de Raad het volgende op.

De norm blijkt in principe te gelden voor het gehele hoofdwegennet.
Weliswaar wordt op blz. 31 aangegeven dat in de praktijk per project het
optimum tussen directe (aanleg en onderhoud) en indirecte (congestie,
verkeersonveiligheid) kosten zal worden bepaaid, maar in de achterlig–
gende studie van Rijkswaterstaat is als uitgangspunt genomen dat een
kwaliteitseis voor de verkeersafwikkeling op het hoofdwegennet gelij–
kelijk van toepassing moet zijn voor het gehele net en primair afgestemd
op de afwikkeling van het lange-afstands-verkeer.

De Raad wil in reactie hierop ervoor pleiten de congestienorm in het
streefbeeld van spoor 1 te differentiëren naar het in het structuurschema
gemaakte onderscheid binnen het hoofdwegennet. Dit betekent dat
alleen voor de hoofdtransportassen als kwaliteitseis wellicht de
2%-norm dient te worden aangehouden. Dit betekent tevens dat de norm
alleen geldt voor de kwaliteit van de afwikkeling van het zakelijk verkeer
en goederenvervoer. Dit laatste is van belang voor een inrichting van het
hoofdwegennet die onderscheidt maakt tussen verkeerssoorten. De Raad
is zoals gezegd voorstander van zo'n onderscheid.

50. Voor de bepaling van de congestienorm is slechts een beperkt
aantal kostenposten meegenomen. Daardoor kan de 2%-norm strij–
digheid opleveren met andere uitgangspunten van het Tweede SVV. Als
de capaciteit van de wegen wordt vergroot en knelpunten worden
opgelost, zal de - zoals hiervoor is aangegeven - aldus verbeterde
doorstroming de latente vraag naar autoverkeer doen toenemen en zal
het gebruik van het openbaar vervoer dalen. In de optimalisering van de
kosten zijn dergelijke effecten niet meegenomen.

In de achterliggende studie van Rijkswaterstaat wordt verondersteld
dat de kwaliteit van het onderliggende wegennet zal worden afgestemd
op die van het hoofdwegennet. De kosten daarvan zijn eveneens niet in
de beschouwing betrokken. Meer in het algemeen vindt de Raad dat de
kosten van het onderliggende wegennet in het structuurschema sterk zijn
verwaarloosd en relaties tussen hoofdwegennet en het onderliggende
wegennet miskend. Een en ander pleit ervoor om terzake van de conges–
tieproblematiek het totale wegennet in beschouwing te nemen. Er is
immers een sterke wisselwerking tussen de kwaliteit van het hoofdwe–
gennet en dat van het onderliggende wegennet. Het oplossen van
knelpunten op het hoofdwegennet kan een verschuiving van de congestie
naar plaatsen binnen de bebouwde kom betekenen.

De verklaring voor het buiten beschouwing laten van de effecten voor
de latente vraag en het onderliggende wegennet is wederom te vinden in
de benadering in het structuurschema dat via het mobiliteitsregulerend
instrumentarium het eventuele mobiliteitsstimulerend effect van een
verbeterde kwaliteit van het hoofdwegennet zal moeten worden tegen–
gegaan.

Zoals gezegd beschouwt de Raad dit slechts als een deel van het
verhaal. De Raad meent dat ook op voorhand in de normstelling voor met
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name de stedelijke randwegen (niet tevens hoofdtransportas zijnde)
rekening moet worden gehouden met de mogelijk nadelige uitwerking
voor het mobiliteitsregulerend beleid. Ook elders geldt dat de noodzake–
lijke mobiliteitsregulerende inspanning in de kostenafweging van verbe–
teringen in het hoofdwegennet dient te worden betrokken. De Raad
adviseert deze gedragslijn expliciet in het streefbeeld van spoor 1 op te
nemen.

51. In het voorgaande is reeds gesignaleerd dat aan de congestie–
normstelling een beperkte analyse ten grondslag ligt, waarin het
rendement van investeringen in wegen wordt afgemeten aan bespa–
ringen op congestiekosten en verkeersveiligheid. De keuze van de
2%-norm leidt er bijvoorbeeld toe dat het aantal rijstroken in kilometers
met 40% zal worden uitgebreid (zie blz. 32 van het structuurschema)
vooral door verbreding van bestaande hoofdwegen. De achterliggende
studie van Rijkswaterstaat laat zien dat de hoogte van de congestienorm
grote invloed heeft op de gemiddelde intensiteit per etmaal, afhankelijk
van het wegtype; deze is bijvoorbeeld voor een 2x3-autosnelweg 70 000
motorvoertuigen bij een 0%-norm en 105 000 bij een 5%-norm. De
besparingen op uitbreiding van wegvakken (aanleg én onderhoud) bij
bijvoorbeeld de 5%-norm ten opzichte van die bij de 2%-norm zou de
Raad niet alleen willen relateren aan het bijbehorende nadelige effect
voor congestiekosten en uitgaven voor verkeersveiligheid, maar ook
terug willen koppelen op het totaal aan overheidsuitgaven voor verkeer
en vervoer zoals in het structuurschema aan de orde.

De Raad dringt er derhalve op aan in de regeringsbeslissing alsnog
met een financiële onderbouwing van de congestienorm te komen - zulks
in het licht van het totaal aan uitgaven in het structuurschema –, en
daarin tevens de door de Raad bepleite differentiatie in de normstelling
(per verkeerssoort en per wegfunctie (hoofdtransportas/stedelijke
randwegen/overig)) te betrekken.

Conclusies met betrekking tot de wegenplanning

52. De hiervoor geplaatste kanttekeningen van de Raad werken ook
door in de omvang van de investeringen in de wegen.

Voor project 1 wordt een bedrag van f 19.1 mld nodig geacht. De
Raad vindt de argumentatie voor de hoogte van dit bedrag (zie blz.
31/32: f 30 mld minus éénderde aan besparing door de mobiliteitsregu–
lerende maatregelen) onvoldoende.

De regering zal in deel d naar de mening van de Raad duidelijker
moeten aangeven hoe dit bedrag is opgebouwd. De Raad is er tevens
benieuwd naar op welke wijze in de komende decennia investeringen
kunnen gaan verschuiven van fysieke uitbreiding van weg-infrastructuur
naar maatregelen gericht op optimalisering van het bestaande hoofdwe–
gennet. De Raad vraagt zich daarbij af hoe het streefbeeld: 30% capaci–
teitsverhoging door nieuwe technieken in spoor 16, zich verhoudt tot de
uitspraak op blz. 32 dat het aantal rijstroken in kilometers nog met
ongeveer 40% zal worden uitgebreid.

De Raad meent dat het nu voorgestane mobiliteitsregulerend beleid
alsmede de genoemde nieuwe accenten in de wegenplanning tot een
andere rendementsberekening van investeren in wegen zullen (moeten)
leiden.

De Raad vindt het tenslotte geen correcte voorstelling van zaken om
de private financiering buiten het financiële beeld van project 2 te
houden. De indruk moet worden vermeden dat dergelijke projecten als
gevolg van de gekozen financieringswijze buiten de afweging in het
project bouwen en geleiden vallen.
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In het financiële overzicht wordt gesteld dat er op korte termijn een
tekort aan investeringsmiddelen vanuit het Rijkswegenfonds bestaat als
gevolg van de in het recente verleden opgelopen achterstand, op langere
termijn ligt het benodigde bedrag enigszins onder het nu geraamde
bedrag.

De Raad leest deze uitspraak tegen de achtergrond van de congestie–
problematiek. Voor wat betreft de totale problematiek (bereikbaarheid én
ieefbaarheid) ligt hier wel hei dilemma dat alles tegelijk moet, terwijl de
groei van het verkeer (wellicht) nog doorgaat: èn forse stimulering van
het openbaar vervoer, én het treffen van mobiliteitsregulerende maatre–
gelen, én het wegnemen van knelpunten in het hoofdwegennet.

De Raad als geheel acht terughoudendheid ten aanzien van capaci–
teitsuitbreiding van het hoofdwegennet geboden.

Een meerderheid van de Raad wil het noodzakelijke beleid ten
aanzien van de knelpunten in het wegennet koppelen aan de in de vorige
paragraaf geschetste optimalisatiebenadering alsmede het op de kortst
mogelijke termijn te effectueren mobiliteitsregulerend beleid.

Een minderheid van de Raad constateert dat er thans reeds aanzien–
lijke knelpunten op het stuk van de capaciteit van de wegen bestaan,
terwijl er volgens het structuurschema voor de toekomst per saldo nog
een groei van de automobiliteit van 55% wordt geraamd, ondanks afrem–
mende maatregelen voor het autogebruik. Om knelpunten op te lossen
en om deze groei op te vangen zal een daarop gerichte uitbreiding van
de capaciteit onvermijdelijk zijn.

Beleid met betrekking tot het openbaar vervoer

Kwaliteitsverbetering van het systeem

53. Het openbaar-vervoerstelsel zoals dat op blz. 34-37 van het
Tweede SVV wordt geschetst, wordt door de Raad in hoofdlijnen onder–
schreven. Wel wordt betwijfeld of de nagestreefde kwaliteitseisen voor
de verschillende onderdelen van het stelsel in hun uitwerking voldoende
toetsbaar in de pkb-tekst zijn vastgelegd. Zo zijn de kwaliteiseisen voor
het spoorwegnet slechts gekoppeld aan de af te wikkelen snelheden en
een vertragingsnorm van 2%. Voor het stadsgewestelijk vervoer wordt de
reistijd binnen een stadsgewest naar de belangrijkste werkgelegenheids–
concentraties in beginsel nooit meer dan 45 minuten. De andere streef–
beelden van spoor 2 zijn niet gekwantificeerd.

Hierna gaat de Raad nader in op de verschillende streefbeelden en
bijbehorende uitvoeringsprojecten. Voor opmerkingen betreffende de
structuur van het spoorwegennet wordt verwezen naar hoofdstuk IV.

54. «Om het openbaar vervoer met name in de spitsuren een groter
aandeel te geven zal in en om de stedelijke knooppunten (cursivering
Raad) een samenhangend netwerk van hoogwaardige verbindingen tot
stand komen, waarvan trein en snelbus, en in de grote agglomeraties ook
metro en sneltram deel uitmaken», staat te lezen in de strategie voor het
personenverkeer. Project 9 is daarentegen gericht op de verbetering van
de kwaliteit en het vergroten van de capaciteit van het openbaar vervoer
(in het woon-werkverkeer en het woon-schoolverkeer) binnen de stads–
gewesten.

De Raad beschouwt de voor project 9 uitgetrokken middelen ( f4 mld)
als bedoeld voor een nu nog ontbrekend voorzieningenniveau binnen een
qua vervoer sterk samenhangend stedelijk gebied als de stadsgewesten.
Daarbinnen kan de prioriteit zonodig gericht worden op de stedelijke
knooppunten. De Raad adviseert de tekst van de strategie voor het
personenverkeer in deze zin aan te passen.
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55. Voor de verhoogde taakstelling van het openbaar vervoer zal in de
komende decennia door het rijk aan investeringen ca f 12.4 mld worden
vrijgemaakt. Daarvan is f 8 mld bestemd voor de invoering van het
drie-treinensysteem van NS. De Raad kan met het beschikbaar stellen
van naar het schijnt voldoende middelen voor de uitvoering van Rail 21
van harte instemmen.

In het Tweede SVV wordt vanaf 1990 jaarlijks een extra bedrag voor
de aanleg van openbaar-vervoerinfrastructuur uitgetrokken van f 228
mln. Ofschoon het financieel overzicht in het structuurschema geen
inzicht geeft in de verdeling van dit bedrag over de verschillende onder–
delen van het openbaar-vervoersysteem, acht de Raad de veronder–
stelling gewettigd dat het overgrote deel van de extra investeringsmid–
delen aan NS-projecten zal worden besteed. Deze inschatting houdt in
dat er voor het stadsgewestelijk openbaar vervoer (project 9) en voor
voorzieningen voor de overige steden en het streekvervoer (project 10)
nauwelijks extra investeringsmiddelen ten opzichte van het huidige inves–
teringsniveau worden uitgetrokken.

Tegen de achtergrond van het in het structuurschema voorgestelde
mobiliteitsregulerend beleid –met daarin een cruciale rol voor het
openbaar vervoer– acht de Raad dit niveau veel te laag om het streef–
beeld: het stadsgewescelijk openbaar vervoer is aanzienlijk verbeterd qua
snelheid, aansluiting en capaciteit, te kunnen realiseren. Zeker voor de
korte termijn acht de Raad een aanzienlijk bedrag aan extra investeringen
vragende kwaliteitssprong nodig om het stadsgewestelijk openbaar
vervoer zo snel mogelijk als kwalitatief hoogwaardig vervoeralternatief
voor het personenautoverkeer klaar te laten staan. Dit betekent een forse
stimulering van de ontwikkeling van onafhankelijke systemen, zoals
grootschalige stedelijke railvoorzieningen (bijvoorbeeld langs de rings–
poorbaan in Amsterdam), metro en sneltram. Plannen voor hoogwaardig
stadsgewestelijk vervoer zijn bijvoorbeeld ook ontwikkeld in het vorig jaar
gepubliceerde trendbreukscenario «Schoon op weg» van de Initiatief–
groep Wijs op weg. Verder vragen de milieureductiedoelstellingen - bij
het realiseerbare tempo van invoering van de schone autotechnologie -
eveneens om investeringsmaatregelen in het openbaar vervoer die op
relatief korte termijn geëffectueerd kunnen worden.

Tegen deze achtergrond kan de Raad instemmen met de slotzin op blz.
38 van het structuurschema, waarin wordt gesteld dat de urgentie van
maatregelen medebepaald wordt door de mate waarin wordt bijgedragen
aan de geleiding van de mobiliteit.

56. Vermoedelijk als gevolg van de selectieve aandacht voor de rol die
het openbaar vervoer moet vervullen in het beleid tot beheersing van de
personenautomobiliteit, besteedt het Tweede SVV minder aandacht aan
het instandhouden en verbeteren van het basisnet van bus– en
raillijnen. Dit net wordt in de woorden van het structuurschema geken–
merkt door veel verbindingen en oppervlakte-ontsluiting; het gaat om
delen van het regionale NS-net, om grote delen van het streekvervoer en
om het stedelijk vervoer voorzover dit geen deel uitmaakt van de stads–
gewestelijke hoofdstructuur. De Raad tekent hierbij nadrukkelijk aan dat
ook het collectief vervoer (bedrijfsmatig vervoer, taxi's) tot het basisnet
gerekend dient te worden.

Weliswaar wordt op blz. 36 gesteld dat vanuit de aanvullende rol van
het basisnet in het voor– en natransport van het nationale en stadsge–
westelijke hoofdsysteem lokale lijnen betrouwbaarder en sneller moet
worden dan nu, maar voor de uitwerking van deze opdracht stelt het
structuurschema te weinig in het vooruitzicht.
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De Raad meent dat daarnaast, zelfs in de eerste plaats, het basisnet
een sociaal-maatschappelijke basisvoorziening van essentieel belang is,
en gelet op de vervoerprestaties zeer zeker geen marginaal gebeuren.
Ook voor wat betreft de basisstructuur is er nog een geweldige kloof met
het individuele vervoer. Deze mede uit oogpunt van mobiliteitsregulerend
beleid enigszins te overbruggen vraagt volgens de Raad ook op het
basisniveau een beleid gericht op mobiliteit op maat:

* de rijksoverheid zal meer investeringsmiddelen ter verbetering
van de basissistructuur moeten uittrekken dan nu in het kader van project
10 nodig worden geacht, te weten zo'n f 400 mln. De Raad heeft
begrepen dat alleen al bij het streekvervoer plannen in ontwikkeling zijn
tot een bedrag van f 700 mln. Op grond van de dringende noodzaak van
kwaliteitsverbeterïng van het openbaar vervoer op korte termijn vindt de
Raad dat de beperkte overheidsmiddelen niet prohibitief mogen zijn voor
de uitvoering van (op grond van kwaliteitscriteria) goedgekeurde vervoer–
bedrijfsinvesteringsplannen. In verhouding tot andere investeringen in
openbaar-vervoer-projecten gaat het hier om relatief geringe bedragen;

* het bedrijfsleven zal - in samenwerking met openbaar-vervoerbe–
drijven en het beroepsmatig personenvervoer - gestimuleerd moeten
worden tot het (opnieuw) aanbieden van bedrijfsvervoer (per onder–
neming of bedrijvenconcentraties), wellicht als onderdeel van vervoer–
plannen bij bedrijven. De Raad adviseert dit in het streefbeeld van spoor
2 vast te leggen, en voor de uitvoering aansluiting te zoeken bij project
129;

* de rijksoverheid zal duidelijker moeten aangeven welk kwaliteits–
niveau voor het openbaar vervoer in het landelijk gebied en op
stille uren gehandhaafd dient te blijven - het streefbeeld in spoor 2 op
dit punt is nietszeggend - en welke verantwoordelijkheid het rijk voor
zichzelf ziet weggelegd - de projecten 13 en 14 leggen de verantwoor–
delijkheid alleen bij openbaar-verbedrijven, taxibedrijven en gemeenten.

In aansluiting hierop herhaalt de Raad zijn pleidooi in het Vierde–
nota-advies voor een beter samenspel tussen de departementen waar
het gaat om de inzet van middelen in het kader van het kleine-kernen–
beleid. Daardoor zouden bijvoorbeeld besparingen tengevolge van
schoolsluitingen beschikbaar gesteld kunnen worden voor schoolvervoer;
dit vervoer zou tevens ten dienste kunnen staan van andere verplaat–
singsmotieven.

57. Tenslotte wordt tot de uitwerking van spoor 2 nog project 11
gerekend, gericht op de verbetering van de integratie van openbaar
vervoer en fiets. In het structuurschema wordt voor dit project tot 1993
f 5 mln per jaar ter beschikking gesteld. De Raad acht de onder dit
project genoemde voorzieningen voor het vergroten van de rol van de
fiets als alternatief voor de auto van belang.

Een en ander brengt de Raad tot een meer algemene opmerking over
het beleid met betrekking tot het fietsverkeer . Door toename van
het aantal werkers per huishouden ontstaat ook in het woon-werkverkeer
een diffuus verkeerspatroon, die de mogelijkheden van substitutie door
het openbaar vervoer doen afnemen. Wel is het zo dat de woon-werkaf–
standen relatief kort zijn (12% van het aantal verplaatsingen gaat over
een afstand minder dan 2.5 km (enkele rit), 38% tussen 2.5 en 5 km). De
Raad leidt hieruit af dat hier een belangrijk aangrijpingspunt ligt voor een
beleid dat niet alleen gericht is op substitutie door het openbaar vervoer,
maar vooral ook op vergroting van het aandeel van het fietsverkeer.

De Raad is van oordeel dat de uiterst belangrijke, zelfstandige rol van
de fiets in het korte-afstands-verkeer in het Tweede SVV volstrekt onder–
belicht blijft. Dit betreft met name ook het voor– en natransport ten
opzichte van het openbaar vervoer. De Raad rekent het tot een rijksver–
antwoordelijkheid om met een stimuleringsregeling voor stedelijke en
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interlokale fietsvoorzieningen te komen. In de inspraak zijn hieromtrent
waardevolle suggesties gedaan.

Exploitatie openbaar vervoer

58. Voor de beoordeling van het beleid terzake van de rijksbijdrage in
de exploitatie van het openbaar vervoer is de vraag cruciaal in
hoeverre deze uitgaven als de logische consequentie worden beschouwd
van het gekozen beleid. In het Tweede SVV geldt enerzijds als
uitgangspunt voor het financieel overzicht op blz. 188 dat de huidige
rijksbijdrage van f 3.4 mld niet zal toenemen, anderzijds wordt op blz. 37
gemotiveerd dat de rijksbijdrage bij de nagestreefde toename van het
openbaar-vervoergebruik ook niet omhoog behoeftte gaan.

Voor wat betreft het NS-vervoer kan de Raad, afgaande op de
opvatting van NS hieromtrent, laatstgenoemd oordeel van het Tweede
SVV onderschrijven.

Voor wat betreft de exploitatie van het overige openbaar vervoer ligt
dit anders. De regering heeft blijkens mededeling op blz. 37 berekend
dat nieuwe of sterk verbeterde voorzieningen in, van en naar de grote
steden niet tot een substantiële verhoging van de huidige meerjaren–
cijfers voor de exploitatietekorten behoeven te leiden. De verhoging zal
uitkomen op 5 a 8 %.

In de berekening zijn echter de kostenconsequenties van nieuwe
voorzieningen voor het bestaande openbaar vervoer niet meegenomen.
De Raad betwijfelt of deze, op grond van de veronderstelling dat de extra
toeloop van reizigers zonder extra maatregelen binnen de bestaande
capaciteit kan worden opgevangen, zonder meer op nul gesteld kunnen
worden.

In de berekening is voorts niet verdisconteerd dat volgens de Raad,
naast investeringen in het stadsgewestelijke net van hoogwaardige rail–
en buslijnen, ook de kwaliteit van het bestaande basisnet fors omhoog
zal moeten gaan. Bij de huidige kostendekking, vooral bij het stads–
vervoer, betekent meer gebruik in de spits toch een hoger tekort. De
redenering dat verhoging van de omloopsnelheid de eventuele toename
van de exploitatielasten kan compenseren, gaat bij het basisnet minder
op. De cijfers van het recente spitsbussenplan «Ruim baan voor de bus»
bevestigen dit vermoeden. Zo ook de in het pas verschenen NMP aange–
geven extra exploitatiebijdragen ter ondersteuning van stimuleringsmaat–
regelen in het streekvervoer.

De Raad acht - met uitzondering van het NS-vervoer - de in het struc–
tuurschema gestelde randvoorwaarde van een gelijkblijvende rijksbij–
drage in de exploitatie van het openbaar c.q. collectief vervoer derhalve
niet reëel. De door de Raad bepleite brede aanpak terzake van het
mobiliteitsregulerend beleid, voor het openbaar vervoer te vertalen in
zowel hoogwaardige openbaar-vervoervoorzieningen (slechts in een
beperkt aantal plaatsen te realiseren) als verbetering van het basisnet,
heeft onvermijdelijk consequenties voor de exploitatie. Daar staat
tegenover dat de benadering van de Raad ook extra inkomsten zal
opleveren (ondermeer doordat de spitsperiode wordt verlengd).

Bij dit alles geldt als cruciale voorwaarde dat het automobiliteitsaf–
remmend beleid het beoogde effect inderdaad zal bereiken.

59. Blijkens de tekst op blz. 37 acht de regering het eveneens
mogelijk de exploitatiebijdrage op het huidige niveau te houden door
enige tariefsverhoging, en door verschuivingen in het voorzieningen–
niveau.
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Van dit laatste is de Raad, vanwege het risico in een neerwaartse
spiraal terecht te komen, beslist geen voorstander.

Verhoging van de openbaar-vervoertarieven wijst de Raad niet op
voorhand af, mits dit wordt gekoppeld aan een prijsbeleid voor het
autogebruik.

Transferia

60. Het streefbeeld in spoor 6: op strategische punten zijn er
overstappunten voor personenvervoer, wordt in het Tweede SVV
ingevuld met transferia. Dit zijn in de visie van het structuurschema
vermoedelijk grote parkeertorens, gesitueerd rond de grote stadsge–
westen op knooppunten van wegen en openbaar vervoer, bijvoorkeur
daar waar het nationale en het stadsgewestelijke vervoer bij elkaar
komen. Met transferia krijgen automobilisten meer mogelijkheden om de
reis per auto te onderbreken en per openbaar vervoer verder te gaan.

De Raad heeft grote twijfels over dit concept. Dit wordt hierna toege–
licht.

In de visie van het Tweede SVV horen de transferia thuis in luik 1:
verbetering van de bereikbaarheid. Het streven is vooral een oplossing te
bieden voor de binnenstedelijke bereikbaarheidsproblematiek. Daarvoor
is het wel noodzakelijk dat het voorgenomen stringente parkeerbeleid
niet bij de ontwikkeling van transferia achterblijft. Eenmaal per auto
onderweg zijnde zullen er immers aanwijsbare voordelen moeten zijn om
de reis tussentijds per openbaar-vervoermiddel voort te zetten.

Bij situering van transferia aan de randen van de stadsgewesten zal
alleen het centrumgerichte autoverkeer kunnen worden opgevangen, en
veel minder het verkeer dat gericht is op de werkgelegenheidslokaties
langs de stadsranden. Gunstige capaciteitseffecten voor het wegennet
treden dan hooguit op op de invalswegen en veel minder op de stedelijke
randwegen.

61. Het structuurschema besteedt verder volstrekt geen aandacht aan
de mogelijke structurerende en landschappelijke effecten van
transferia. De Raad gaat er van uit dat transferia grote aantrekkings–
kracht zullen krijgen als bedrijven– en kantorenlokatie. De omgeving van
transferialokaties zal daar veelal niet geschikt voor zijn. Gelet op de
situering langs de randen van de stadgewesten zal er sprake kunnen zijn
van ontwikkelingen, die in strijd zijn met het restrictief beleid ten aanzien
van de open ruimten. Als werkgelegenheidsontwikkelingen rond trans–
feria niet worden uitgesloten of zelfs gestimuleerd, dan verdient situering
op werkgelegenheidslokaties met bereikbaarheidsprofiel B volgens de
Raad verreweg de voorkeur.

Voor wat betreft de indicatieve kaart voor transferialokaties op blz. 176
constateert de Raad dat veel lokaties niet voldoen aan de door het struc–
tuurschema zelf gestelde criteria, met name op het punt van situering bij
knooppunten van openbaar vervoer. Een belangrijke voorwaarde voor
goed gebruik is immers een ontsluiting per openbaar vervoer in diverse
richtingen.

Belangrijk is ook de aansluiting op bestaande voorzieningen. Voor de
aantrekkingskracht van het openbaar vervoer, zeker voor het NS-net, is
het volgens de Raad onverstandig lokaties voor transferia te kiezen
waarbij nieuwe stations (dat wil zeggen extra halteplaatsen) moeten
worden aangelegd.

62. Gezien deze bezwaren vraagt de Raad zich af of het niet verstan–
diger is het transferia-concept onder te brengen in luik 2: geleiding van
de mobiliteit, en in dat kader aansluiting te zoeken bij het reeds
bestaande concept dat zich meer oriënteert op de woon– in plaats van de
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werkomgeving, te weten het P+ R-concept. In vele opzichten - de auto
komt dan wellicht helemaal niet op het hoofdwegennet, het openbaar
vervoer wordt nog beter benut, ook de werkgelegenheidslokaties aan de
stadsranden komen eerder per openbaar vervoer binnen bereik– is het
veel beter de mogelijkheden te benutten waarbij op het dichtst bij de
woonplaats gelegen station wordt opgestapt. Het kan volgens de Raad
toch niet de bedoeling van het transferia-concept zijn (hoewel sommige
indicatieve lokaties dat niet uitsluilen) dat bijvoorbeeld het forensen–
verkeer pas aan de randen van de grote steden/stadsgewesten wordt
opgevangen. Ook de lange-afstandsreizigers horen dan allang in de trein
te zitten.

De Raad adviseert de regering derhalve het transferium-concept in
eerste instantie op de P+R-lokaties van toepassing te laten zijn. Waar er
op dit moment problemen (ruimtegebrek, onveiligheid) bij sommige
P+R-terreinen zijn, verdient het zaak verbetermogelijkheden ter plaatse
te onderzoeken en daarvoor ook de middelen ter beschikking te stellen.

Ruimtelijk beleid

63. In par. 16 heeft de Raad vastgesteld dat het ruimtelijk beleid zoals
recentelijk nog vernieuwd in de Vierde nota een uitgangspunt biedt voor
de noodzakelijke terugdringing van de (auto)mobiliteit. Het is aan het
verkeers– en vervoerbeleid i.c. het Tweede SVV om hier maximaal op in
te spelen en mobiliteitsontwikkelingen die tegen het ruimtelijk beleid
ingaan tegen te gaan.

Tegen deze achtergrond onderschrijft de Raad de nadruk die in spoor
8 wordt gelegd op de concentratie van wonen, werken, recreëren en
voorzieningen. In het bijbehorende streefbeeld wordt vastgelegd dat
door concentratie van woon– en werklokaties bij halteplaatsen van
openbaar vervoer het woon-werkverkeer per auto in de verstedelijkte
gebieden 5-10 % lager zal zijn dan bij ongewijzigd beleid. De Raad
vertrouwt erop dat dit streefbeeld wordt gehaald.

64. De Raad heeft voor wat betreft de situering van nieuwe woning–
bouwlokaties thans niets toe te voegen aan recente adviezen, waaronder
het advies over de Vierde nota. Aangezien de woningbouwbehoefte in de
Randstad aanzienlijk boven de ruimste variant uit de Structuurschets
voor de stedelijke en landelijke gebieden ligt zal in 1990 deze schets
herzien worden. De Raad zal bij de advisering daarover mobiliteits–
aspecten zwaar laten wegen.

Voor wat betreft de situering van werken en voorzieningen
baseert het SVV II zich geheel op het in de Vierde nota ontwikkelde
concept van bereikbaarheidsprofielen. Nieuw is dat de nota van
toelichting met een illustratieve indeling komt van bedrijven– en voorzie–
ningenlokaties per stedelijk knooppunt. Daaraan valt bijvoorbeeld op dat
in de oorspronkelijke negen stedelijke knooppunten ca 13% van de
lokaties een A-lokatie is. Het aantal B-lokaties is beduidend hoger.

Belangrijker dan het aantal A–, B– en C-lokaties is echter de omvang
van de lokaties en de ruimtebehoefte van de bedrijvigheid. Kern van het
beleid is een goede afstemming van mobiliteitsprofielen van bedrijven op
bereikbaarheidsprofielen van lokaties. Het bedrijfsvestigingsbeleid is een
zeer dynamisch gebeuren, merkte de Raad in het Vierde-nota-advies op.
De overheid dient zowel de aandacht te richten op het huidige gebrek
aan kwalitatief hoogwaardige bedrijfslokaties, als ook de aantrekke–
lijkheid te vergroten van nu minder goed in de markt liggende (en voor
hoogwaardige ontwikkeling minder geschikte) bedrijfsterreinen.
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In aansluiting hierop adviseert de Raad aan het Tweede SVV een
streefbeeld toe te voegen, waarin in samenhang met de kwaliteitsverbe–
tering van bedrijfslokaties ten behoeve van een bepaald gewenst mobili–
teitsprofiel nieuwe knooppunten in het openbaar-vervoersysteem
tot ontwikkeling worden gebracht (te vergelijken met het complemen–
taire streefbeeld in spoor 8 (2e gedachtenstreepje) en het doel van
project 65). De Raad attendeert op de belangrijke rol van het bedrijfs–
leven hierbij. In de inspraak is de suggestie gedaan tot het opstellen van
vervoerplannen en het ontwikkelen van samenwerkingsvormen tussen
bedrijven en de openbaar-vervoer-bedrijven.

In het Vierde-nota-advies heeft de Raad verder benadrukt dat
beïnvloeding van het autoverkeer vooral voor de B-lokaties (met
gemengde bereikbaarheid) nodig is om een betere benutting van de te
bieden openbaar-vervoer-voorzieningen te krijgen en de noodzakelijke
bereikbaarheid over de weg voor bedrijfsvestigingen veilig te stellen.

Tenslotte merkte de Raad op de verbetering van de bereikbaarheid per
openbaar vervoer van de B-lokaties niet alleen in versterking van de
hart-op-hart-verbindingen te zoeken, maar vooral ook in versterking van
de tangentiële verbindingen en in creatieve oplossingen als het
1000-bussenplan, voor meer rechtstreekse verbindingen tussen woon–
en werklokaties. In dit kader past ook de eerder in dit hoofdstuk door de
Raad gevraagde stimulering van het collectief vervoer per bedrijf of
bedrijvenconcentratie.

Met rijksbijdragen voor de openbaar-vervoer– infrastructuurontsluiting
kunnen gemeenten tenslotte worden bijgestaan in het ontwikkelen van
lokaties, die uit oogpunt van mobiliteitsbeheersing gunstig zijn gelegen,
maar om financiële redenen niet tot ontwikkeling komen.

65. Voor het kanaliseren van ontwikkelingen langs de hoofd–
transportassen binnen het ruimtelijk beleid rekent de Vierde nota op de
werking van de filosofie van de bereikbaarheidsprofielen en het restric–
tieve beleid ten aanzien van de open ruimten. De Raad constateert dat
het ruimtelijk instrumentarium op zich adequaat genoeg is om de sterke
opkomst van «zichtlokaties» op ongewenste plaatsen tegen de gaan,
maar dat vaak de bestuurlijke wil ontbreekt om met het ruimtelijk beleid
strijdige ontwikkelingen te voorkomen.

De vraag is of verdere uitwerking van het bereikbaarheidsprofielen–
concept als zodanig tot voldoende overtuigingskracht richting andere
overheden zal leiden. In dit kader past ook het hiervoor gedane pleidooi
voor rijksstimulering op het punt van de ontwikkeling door gemeenten
van lokaties door middel van een bijdrage in de ontsluiting per openbaar
vervoer.

De Raad heeft er overigens begrip voor dat de andere overheden vaak
voor geweldige dilemma's komen te staan waar het gaat om de
invulling van werkgelegenheidslokaties. Een meer dan eens
voorkomende situatie is dat de opdrachtgever voor een kantoorgebouw
op een stationslokatie hoge eisen stelt aan voldoende parkeergele–
genheid. Het ruimtelijke-ordenings-instrumentarium kan voor dergelijke
praktijkproblemen geen oplossing bieden, als de betrokken overheden in
feite weinig keus wordt gelaten. Uit dit voorbeeld blijkt eens te meer de
behoefte aan een consistent parkeerbeleid op agglomeratieniveau.

De Raad concludeert hieruit dat voor een substantiële bijdrage van het
ruimtelijke beleid aan het mobiliteitsregulerend beleid grote aandacht
nodig is voor het flankerend beleid met betrekking tot verkeer en
vervoer.

66. De Raad is van oordeel dat de rijksoverheid bij uitstek zelf een
voorbeeldfunctie dient te vervullen.

In het onlangs uitgebrachte Rijkshuisvestingsplan wordt echter in
de beschrijving van de uitstralingseffecten van de rijkshuisvesting
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voorbijgegaan aan de impulsen naar het mobiliteitsbeleid. In het kader
van de Tweede-Kamer-behandeling ervan verzekerde de Minister van
Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer desgevraagd dat
op de bereikbaarheid met het openbaar vervoer van rijksgebouwen
nauwlettend zal worden toegezien.

De Raad stelt voor om aan uitvoeringsproject 65 van de nota van
toelichting een actie toe te voegen, waarin het Rijkshuisvestingsplan
expliciet in zijn uitwerking getoetst wordt aan het Tweede SVV.

Overig instrumentarium

67. Ter realisering van een mobiliteitsregulerend beleid zijn in het
voorafgaande de volgende elementen door de Raad benadrukt:

* beïnvloeding van de modal-split in het goederenvervoer;
* terughoudendheid ten aanzien van capaciteitsuitbreiding van het

hoofdwegennet;
* sterke kwaliteitsverbetering van het openbaar vervoer;
* stimulering van het fietsverkeer;
* een adequate ruimtelijke ordening.

Slechts zijdelings is hiervoor ingegaan op de in het Tweede SVV
(spoor 10) uitgesproken noodzaak van het voeren van een prijsbeleid, dat
in combinatie met de verbetering van het openbaar vervoer tot een
reductie van het spitsverkeer per auto in de sterk verstedelijkte gebieden
van 20% ten opzichte van ongewijzigd beleid moet leiden. Het effect op
de automobiliteit in totaal Nederland komt blijkens het bovenste schema
op blz. 62 op 8%. Het prijsbeleid omvat de volgende maatregelen:

* invoeren van tarieven voor het gebruik van delen van het wegennet:
rekening rijden;

* een marktgericht tarief– en kaartsysteem voor het openbaar vervoer;
* een stringent parkeerbeleid;
* aanpassing van het fiscale regime.
Achtereenvolgens wordt hierna op deze maatregelen ingegaan, en wel

uitsluitend vanwege hun mogelijke mobiliteitsregulerende werking
(reguleringsheffing). Dit betekent dat de Raad in het navolgende de
eventuele wenselijkheid van invoering van een maatregel ter financiering
van (onderdelen van) het verkeers– en vervoerbeleid, het milieubeleid en
dergelijke (bestemmingsheffing) expliciet buiten beschouwing laat.

68. In eerdere adviezen heeft de Raad zich in positieve zin uitgelaten
over toepassing van het prijsmechanisme als middel tot
beïnvloeding van het verplaatsingsgedrag. Met uitzondering van het
ondersteunen van een stringent parkeerbeleid heeft de Raad zich echter
tot dusver niet vastgelegd op een keuze uit de verschillende toepassings–
mogelijkheden. Hierna blijkt dat over enkele van deze mogelijkheden in
de Raad om uiteenlopende redenen verschillend wordt gedacht.

Een meerderheid van de Raad van de Raad erkent mét het struc–
tuurschema dat het middel van prijsbeïnvloeding (als push-factor) onont–
beerlijk is voor de daadwerkelijke benutting door het personenverkeer
van een kwalitatief sterk verbeterd openbaar vervoer, zulks met inacht–
neming van de in par. 37 door een meerderheid van de Raad gegeven
invulling voor een mobiliteitsregulerend beleid.

Een minderheid van de Raad merkt op voorhand op niet te kunnen
instemmen met prijsmechanische maatregelen die uitsluitend vanwege
hun prijseffect worden genomen zoals de hierna nog ter sprake komende
verhoging van de brandstofaccijns en het rekening rijden. Daarenboven
worden volgens dit deel van de Raad door prijsmaatregelen de gewenste
mobiliteitsregulerende effecten niet bereikt, gezien de lage prijselasti–
citeit van het autogebruik. Wanneer geen alternatieven beschikbaar zijn
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vormen zij niet meer dan een lastenverhoging; sturende effecten zijn
nauwelijks te verwachten. Dit deel van de Raad zoekt het eerder in
maatregelen in de sfeer van alternatieven (openbaar vervoer, fiets–
verkeer) en de ruimtelijke ordening.

Als belangrijkste instrument houdt het Tweede SVV vast aan de in het
kader van het Bereikbaarheidsplan Randstad ontwikkelde gedachte van
het rekening rijden . In de afgelopen periode heeft dit systeem al veel
kritiek ontmoet, onder andere ook bij de Raad (zie het advies ten
behoeve van het Tweede SVV, mei 1988). Tegelijk zag de Raad uit
oogpunt van ruimtelijke ordening ook aantrekkelijke kanten aan een
systeem van rekening rijden, te weten de mogelijkheid van regulering van
het verkeer naar plaats en tijd. De Raad merkt nu op dat dit voordeel
vooral gezien moet worden tegen de achtergrond van het streven naar
een oplossing voor de congestieproblematiek. Ook het Tweede SVV
betrekt dit systeem geheel in dit vlak.

De eerdere bezwaren van de Raad tegen het systeem hadden te
maken met de onzekerheden rond de toepassing van het systeem zoals
hoge perceptiekosten en forse regellast, fraudegevoeligheid en
maatschappelijke acceptatie; met ongewenste neveneffecten zoals
toename van het sluipverkeer en verplaatsing van economische activi–
teiten naar buiten het heffingsgebied; met de mogelijk beperkte mobili–
teitsregulerende effecten als gevolg var, bijvoorbeeld gewenning aan
hogere autokosten; met de te langzame invoeringstermijn.

De dwingende noodzaak tot bijsturing van het verplaatsingsgedrag
maakt dat een meerderheid van de Raad - ondanks de vele onzeker–
heden rond het systeem - zijn eerdere aanbeveling tot verdere studie
naar eventuele invoering van rekening rijden in het SVV-kader nog eens
wil benadrukken. Het standpunt van een minderheid van de Raad is
hiervoor reeds aangegeven.

In lijn met eerdere adviezen stelt de Raad zich ook nu op het standpunt
dat niet alles op het rekening rijden moet worden gezet, maar alterna–
tieve prijsmechanische instrumenten eveneens serieus dienen te worden
overwogen. In het vorig jaar uitgebrachte advies ten behoeve van het
Tweede SVV dacht de Raad aan de volgende mogelijkheden: verhoging
van de brandstofaccijns in combinatie met verlaging van de motorrijtui–
genbelasting; een zwaarder accent op het parkeerbeleid; invoering van
een spitsvignet op het hoofdwegennet; fiscale maatregelen; carpricing.

Het standpunt van de Raad betreffende een aantal van deze mogelijk–
heden wordt hierna nader toegelicht.

69. In het advies «Leven met mobiliteit» constateerde de Raad dat
gehele of gedeeltelijke variabilisatie van de motorrijtuigenbelasting
bijna perfect aansluit op het streven naar eenvoudige regulering door
inzet van het prijsmechanisme. De Raad vatte variabilisatie daarbij
primair op als een verschuiving van vaste naar vanabele lasten. De
bezwaren tegen lastenverzwaring voor het zakelijk verkeer en goederen–
vervoer zouden wellicht met compenserende maatregelen ondervangen
kunnen worden.

In het kader van het Bereikbaarheidsplan Randstad bleek de aan de
variabilisatie gegeven invulling, te weten een verhoging van de brand–
stofaccijns onder gelijktijdige verlaging van de motorrijtuigenbelasting
politiek niet aanvaardbaar vanwege de zogenaamde grenseffecten. In het
advies ten behoeve van het Tweede SVV onderkende ook de Raad deze
bezwaren. In de toekomst zou echter iedere reële gelegenheid tot varia–
bilisatie van de autokosten in deze zin moeten worden aangegrepen; het
overleg met de omringende landen dient dan ook intensief te worden
voortgezet.
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De grenseffecten, de internationale concurrentiepositie en het proces
van harmonisatie van accijnzen (Europa 1992) staan een verhoging van
de brandstofaccijns - met uitzondering van die van diesel en LPG tot op
zekere hoogte - op dit moment nog steeds in de weg. Zo spoedig
mogelijk zal het milieu-aspect echter in het harmonisatieproces een rol
moeten spelen.

Een meerderheid van de Raad acht het dan ook beslist niet uitge–
sloten dat op de wat langere termijn verhoging van de brandstofaccijns -
als onderdeel van variabilisatie, maar eventueel ook als vorm van doorbe–
rekening van de maatschappelijke kosten van het autogebruik, waaronder
de milieukosten - op Europese schaal wordt ingevoerd; ieder land heeft
immers te kampen met mobiliteitsproblemen.

Het standpunt van een minderheid van de Raad is aan het begin van
deze paragraaf reeds verwoord.

70. De Raad veronderstelt in de kontekst van het in het Tweede SVV
opgenomen beleid ten aanzien van openbaar vervoer dat een marktge–
richt tarief– en kaartsysteem ook tanefverhogingen kan inhouden. In
par. 59 heeft de Raad niet op voorhand bezwaar gemaakt tegen tarief–
verhogingen voor het openbaar vervoer, mits deze worden gekoppeld
aan een prijsbeleid voor het autogebruik.

De gevolgen van de mobiliteitsontwikkeling maken het volgens de
Raad onvermijdelijk dat de mobiliteit duurder zal worden. In par. 25
formuleerde de Raad als uitgangspunt reeds een reële doorberekening
van de kosten (daar horen milieukosten uiteraard ook bij).

In dit kader mist de Raad in het Tweede SVV een analyse van de
(verstoorde) werking van de markten van particulier én collectief verkeer
en vervoer. De Raad acht deze analyse bijvoorbeeld onmisbaar voor een
goed oordeel over het toekomstige «exploitatiebeleid» voor het openbaar
vervoer.

De Raad heeft in eerdere adviezen de noodzaak van een stringent
parkeerbeleid benadrukt. In het Vierde nota advies noemde de Raad
hierbij als vereiste een harmonisatie van het parkeerbeleid op de schaal
van agglomeratie of zelfs stadsgewest, om ongewenste effecten van
getroffen maatregelen te voorkomen.

De uitwerking van spoor 10 op dit punt (blz. 59/60) wordt door de
Raad onderschreven. Voor wat betreft de totstandkoming van een
samenhangend parkeerbeleid binnen regio's merkt de Raad op dat niet
met een tot niets verplicht overleg kan worden volstaan. Zie verder
hoofdstuk V, par. 18 van het advies.

In het eerder genoemde advies ten behoeve van hetTweede SVV
beschouwde de Raad het als een winstpunt dat inmiddels algemeen
erkend wordt dat van het fiscaal stelsel impulsen op de mobiliteit
uitgaan die niet passen in het verkeers– en vervoerbeleid. Tot teleur–
stelling van de Raad is het Tweede SVV er niet in geslaagd de door de
Raad gevraagde resultaten van in het kader van het Bereikbaarheidsplan
Randstad aangekondigd onderzoek hiernaar te presenteren. De Raad
betreurt het dat (als gevolg daarvan) in het Tweede SVV geen concrete
beleidsuitspraken over wijzigingen terzake van het fiscale regime worden
gedaan. Voor een effectieve inzet van het mobiliteitsregulerend instru–
mentarium is aandacht voor die onbedoelde effecten in het stelsel van
loon– en inkomstenbelasting van belang. In dit verband wijst de Raad op
het inmiddels gestarte overleg hierover met de organisaties van
werkgevers en werknemers.

Het NMP biedt inzake dit onderwerp wel wat meer dan het Tweede
SVV. De Raad zal in het advies over het NMP daarop zo mogelijk nader
ingaan.
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71. Op verschillende plaatsen worden in het Tweede SVV maatregelen
genoemd, die de Raad onder de categorie fysieke maatregelen
(eveneens) voor het realiseren van de milieustreefbeelden in overweging
wil geven. Zich beperkend tot maatregelen die ook uit oogpunt van
ruimtelijke ordening en bereikbaarheid in discussie c.q. reeds van
toepassing zijn, noemt de Raad de volgende:

* onderscheiden van verblijfs– en verkeersgebieden, bijvoorbeeld
leidend tot het afsluiten van wegen voor niet-bestemmingsverkeer in
binnensteden, natuur– en recreatiegebieden en dergelijke;

* rijstrookreservering op hoofdwegen voor collectief vervoer (openbaar
vervoer, bedrijfsvervoer), carpooling en dergelijke (in par. 48 reeds
genoemd als onderdeel van de optimalisatering van het bestaande
hoofdwegennet);

* regulering van het gebruik van parkeerplaatsen.

Financiële aspecten

72. Ruim voor het uitkomen van het beleidsvoornemen, namelijk in het
kader van de algemene beschouwingen over de rijksbegroting voor 1989
werd een extra bedrag voor investeringen in infrastructuur van f400 mln
per jaar structureel vanaf 1990 in het vooruitzicht gesteld. Vervolgens
kon in het beleidsvoornemen van het Tweede SVV rekening worden
gehouden met een bedrag van maximaal f325 mln, dat vanaf 1990
jaarlijks beschikbaar komt. Dit bedrag is dus extra ten opzichte van de
huidige jaarlijks uitgetrokken middelen in de sector verkeer en vervoer.

De Raad vindt het een sterk punt van het structuurschema dat het
financiële kader duidelijk is vastgelegd, en tevens in de pkb is
opgenomen.

Ook de Vierde nota leunt sterk op de extra middelen van het Tweede
SVV. In het onlangs aan de Tweede Kamer toegezonden rapport «Inves–
teringsprioriteiten en de rijksbegroting; een analyse naar aanleiding van
de Vierde nota» van de Rijksplanologische Commissie wordt dan ook
geconstateerd dat er op het punt van de investeringsprioriteiten in de
Vierde nota (in deel d in de pkb-tekst opgenomen) op het gebied van
verkeer en vervoer geen spanning bestaat tussen benodigde en
beschikbare middelen.

Deze investeringsprioriteiten hebben betrekking op het wegnemen van
knelpunten op de hoofdtransportassen alsmede het nemen van andere
infrastructurele maatregelen ter geleiding van de mobiliteitsontwikkeling.

73. Bij de vaststelling van het Vierde-nota-advies sprak de Raad zijn
instemming uit over deze ontwikkeling naar een beter investeringsbeleid
van de overheid. De Raad noemde het niveau van overheidsinvesteringen
tot dan bedroevend laag.

In eerdere adviezen heeft de Raad het investeringsniveau in infra–
structuur specifiek aan de orde gesteld. In het advies over het korte–
termijn-verkeers– en vervoerbeleid van 30 januari 1987 betekende het
investeren in infrastructuur in de meerderheidsopvatting van de Raad in
elk geval een relatieve verschuiving ten gunste van openbaar-vervoer–
infrastructuur. De minderheid van de Raad onderschreef deze conclusie
niet. Binnen de Raad bestond voorts de indruk dat ook het absolute
investeringsniveau uit ruimtelijke en wellicht ook economische overwe–
gingen verhoging verdient, maar de Raad vond dit vraagstuk primair het
algemeen, financieel-economisch beleid raken.

In het advies ten behoeve van het Tweede SVV (mei 1988) pleitte de
Raad vanuit de bereikbaarheidsproblematiek unaniem voor een
verhoging van investeringen in de infrastructuur. De verhoogde investe–
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ringen zouden vooral moeten zijn bedoeld voor het wegwerken van
achterstanden in het openbaar vervoer. De Raad waardeert het dat de
regering dit signaal onder andere van de Raad (zie blz. 27) zo duidelijk
heeft opgepakt.

74. Het investeringsoverzicht op blz. 188 bevat een aantal belangrijke
keuzen. Per onderdeel van de sector verkeer en vervoer wordt aange–
geven wat er in de komende twintig jaar nodig én beschikbaar is. Het
verschil levert de behoefte aan extra in te zetten middelen. Als totaal–
beeld ontstaat aldus een financieel sluitend geheel.

Het werken met gemiddelde cijfers over een periode van ca twintig
jaar heeft echter een nadeel. Het vertroebelt het zicht op wat op de
kortere termijn nodig én mogelijk is. Het is ondermeer om deze reden dat
de Raad in het Vierde-nota-advies aandrong op een kordate investerings–
strategie. Volgens de Raad kan voorts het lange-termijn-beleid niet
volledig worden bepaald door de hedendaagse inzichten ten aanzien van
wat in de verre toekomst financieel mogelijk is. Door dit alles heeft de
Raad in aanvulling op het financieel overzicht behoefte aan een finan–
cieel dekkingsplan voor de korte termijn .

Overigens geldt dat de huidige meerjarencijfers met daarbij opgeteld
de extra f 325 mln per jaar vanaf 1990 reeds een tekort vertonen ten
opzichte van het gemiddeld benodigd bedrag op basis van de concrete
cijfers zoals die in het structuurschema bij de (136) uitvoeringsprojecten
worden genoemd. Verder constateert de Raad dat de druk op het korte–
termijn-investeringsbudget nog groter wordt wanneer wordt bedacht dat
de benodigde kwaliteitssprong in het openbaar vervoer in de kontekst
van het totale mobiliteitsregulerend beleid vooral op de korte termijn
gerealiseerd zal moeten worden.

75. In het voorafgaande heeft de Raad reeds een oordeel gegeven
over het investeringsniveau in de verschillende subsectoren. Voor een
overzicht daarvan wordt op deze plaats kortheidshalve verwezen naar de
bij het advies gevoegde samenvatting.

Het totaalpakket aan investeringswensen overziend constateert de
Raad dat een belangrijke oorzaak voor het verschil met het financieel
overzicht in het structuurschema te maken heeft met de in vergelijking
met het Tweede SVV door de Raad gekozen bredere aanpak van de
mobiliteitsproblematiek. Ten dele speelt daar de verdere ontwikkeling
van de discussie terzake sinds het verschijnen van het beleidsvoornemen
in mee. Tegen deze achtergrond vraagt de Raad de regering in de uitein–
delijke regeringsbeslissing tot een heroverweging van de financiële
aspecten te komen.

De benadering van de Raad brengt tevens een minder strikte scheiding
tussen investeringen en exploitatie (van het openbaar vervoer) met zich
mee. De Raad acht - met uitzondering van het NS-vervoer - de in het
structuurschema gestelde randvoorwaarde van een gelijkblijvende rijks–
bijdrage in de exploitatie van het openbaar vervoer niet reëel. De door de
Raad voorgestane brede aanpak terzake van het mobiliteitsregulerend
beleid, voor het openbaar vervoer te vertalen in zowel hoogwaardige
openbaar-vervoervoorzieningen (slechts in een beperkt aantal plaatsen te
realiseren) als verbetering van het basisnet, heeft onvermijdelijk conse–
quenties voor de exploitatie.

De Raad dringt er op aan het financiële vraagstuk van respectievelijk
investeringen en exploitatie in de regeringsbeslissing in samenhang te
bezien.
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76. Het lijkt de Raad gezien de behoefte aan de ontwikkeling van een
geïntegreerde financieringsstructuur voor wegen en spoorwegen (zie
spoor 18) –de vaarwegen horen daar natuurlijk ook bij– niet logisch,
gedurende de gehele zichttermijn van het structuurschema de financiële
verdeling tussen beide subsectoren voor wat betreft de investeringen
voor wegen reeds vast te leggen op wat er via het Rijkswegenfonds
beschikbaar komt. De Raad vindt het voor de hand te liggen dat het
Rijkswegenfonds (wellicht met uitzondering van het onderhoudsdeel)
wordt opgenomen in de door de Raad al vaker bepleite geïntegreerde
financieringsstructuur. Zie verder hoofdstuk V.

De Raad constateert dat in het geval van aanleg van een nieuwe
hogesnelheidslijn naar het zuiden het structuurschema zich nu al
vastlegt op externe financiering. Komt deze er niet dan zullen alleen die
verbeteringen tot stand komen die passen in het investeringsprogramma
van het Tweede SVV.

De Raad tekent hierbij aan dat het hier om een expliciet onderdeel van
de strategie voor het personenvervoer gaat, in de pkb aangeduid als een
beslissing van wezenlijk belang. Zo'n belangrijk element bij voorbaat
afhankelijk maken van externe financiering - waarbij nu al vast staat dat
dit voor dit project zeer moeilijk zal zijn - vindt de Raad niet de juiste
manier.

De Raad meent derhalve dat er rekening mee moet worden gehouden
dat het belang van een hogesnelheidslijn naar het zuiden met zich mee
kan brengen dat in de toekomst toch tot aparte overheidsfinanciering
voor een nieuwe verbinding wordt overgegaan.

Het financieel overzicht acht voor het actueel beleidsonderzoek
(studie en ontwikkeling) f 52 mln gemiddeld per jaar nodig, terwijl al f 48
mln beschikbaar is. De Raad waardeert het dat het structuurschema ook
op dit punt financiële duidelijkheid wil verschaffen.

De Raad heeft enige twijfel of het aangegeven bedrag wel toereikend
is. Vaak worden bij projecten geen kosten of alleen apparaatskosten
vermeld, terwijl er sprake is van een intensivering van overleg, van
planontwikkeling en ontwerp. Een groot aantal projecten heeft betrekking
op automatisering c.q. ontwikkeling van nieuwe technieken. Zijn de vele
miljoenen die dit vraagt in het bedrag van f 52 mln begrepen? Tot welke
verschuivingen van bestaande studies en ontwikkelingsprojecten binnen
Verkeer en Waterstaat zal dit waarschijnlijk leiden? Zal er gezien het
karakter van sommige projecten geen verschuiving optreden van actueel
naar fundamenteel onderzoek?

Daar komt bij dat zo'n 90 projecten in de periode 1991-1992 zullen
worden uitgevoerd. Is dit niet alleen organisatorisch, maar ook financieel
wel haalbaar?

Dergelijke vragen maken het volgens de Raad gewenst in de regerings–
beslissing de toereikendheid van het onderzoeksbudget te verduidelijken.
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IV HET BELEID MET BETREKKING TOT DE INFRA8TRUCTUUR-
NETWERKEN

Samenhang in het infrastructuurbeleid

77. Een geïntegreerd verkeers– en vervoerbeleid laat zich herkennen in
een samenhangend infrastructuurbeleid. De Raad vindt hiervan in het
Tweede SVV maar weinig terug. Dit lijkt het gevolg van een bewuste
keuze, waar in de pkb-tekst op blz. 187 gesteld wordt dat de samenhang
in het infrastructuurbeleid verzekerd wordt in het kader van de project–
studies.

De Raad acht het echter voor de onderbouwing van de infrastructuur–
netten ook op het globale niveau van het structuurschema nodig een
vertaling van geïntegreerd beleid naar de infrastructuurplanning te
maken.

78. Om te beginnen is samenhang van belang voor de keuzen ten
aanzien van de verschillende hoofdtransportassen. Eerder in het advies is
aangegeven dat zowel de milieudoelstellingen als ontwikkelingen in het
buitenland tot verschuiving van de modal-split in het Nederlandse
(grensoverschrijdend) goederenvervoer zullen (moeten) leiden.

Uit oogpunt van regionale ontwikkeling acht de Raad eveneens
samenhang in het infrastructuurbeleid nodig. Zo zal een terughoudend
rijksbeleid met betrekking tot de vaarwegen tot verschuiving in het
goederentransport binnen een regio kunnen leiden, met enerzijds infra–
structurele consequenties voor weg en rail, anderzijds kans op bijvoor–
beeld onbedoelde regionale werkgelegenheidseffecten.

Tenslotte blijven door een gebrek aan visie in het structuurschema
wellicht kansen liggen voor het uitbuiten van de sterke punten van de
Nederlandse (goederen)infrastructuurnetwerken, op lokaties waar deze
bijelkaar komen en aldaar een meerwaarde opleveren. De keuzen ten
aanzien van goederenoverslag– en distributiecentra, (inland)terminals
maar bijvoorbeeld ook de plaatskeuze van transferia, bedrijfslokaties en
dergelijke kunnen vanuit een samenhangende infrastructuurbenadering
beter worden onderbouwd. Uitgaande van diversiteit in ontsluitingen van
belangrijke knooppunten vindt de Raad het bijvoorbeeld merkwaardig dat
de mogelijkheid van goederenvervoer per spoor van/naar Schiphol in het
structuurschema onbesproken blijft. De aan– en afvoer van luchtvracht
vindt binnen Europa vrijwel uitsluitend over de weg plaats, terwijl de aard
van de luchtvracht dit niet altijd persé noodzakelijk maakt. Vanuit een
knooppuntenbenadering kunnen tevens de noodzakelijke infrastructurele
prioriteiten voor de stedelijke knooppunten beter worden onderbouwd.

Onderbouwing van infrastructuuurvoorzieningen in pkb-kader

79. Zowel in de nota van toelichting als de pkb-tekst is de toelichting
op de infrastructuurnetwerken toegespitst op de beschrijving van de
uitgangspunten voor de structuur van de verschillende netten.

De Raad heeft in zoverre bezwaar tegen deze beschrijving, dat zij
tekortschiet in de onderbouwing van de afzonderlijke infrastructuurvoor–
zieningen in het structuurschemakader. In het volgende hoofdstuk wordt
deze opvatting nader toegelicht vanuit een bestuurlijk-juridische
invalshoek. Hier reageert de Raad op inhoudelijke gronden op het struc–
tuurschema.

80. De Raad vindt het een gemis dat in het structuurschema zelf het
verband tussen de hoofdlijnen van het beleid en de infrastructuurkeuzen
niet nader wordt toegelicht. Daardoor blijft onduidelijk op welke manier
de infrastructuurnetwerken een ondersteuning (zullen) betekenen voor
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een reeks van in de pkb vastgelegde streefbeelden en maatregelen. In
het verlengde daarvan kan met het structuurschema niet worden
nagegaan op welke manier de hoofdlijnen van het beleid zijn vertaald
naar de hoogte en verdeling van de beschikbare middelen voor investe–
ringen in de diverse subsectoren. De Raad is van mening dat het Tweede
SVV een expliciet toetsingskader moet verschaffen voor het infrastruc–
tuurprogramma in het kader van het Meerjarenprogramma Infrastructuur
en Transport.

Eerder in het advies werd reeds het bezwaar genoemd van het
ontbreken van een evaluatie van het eerste SVV. Met als gevolg dat
wijzigingen in de infrastructuurnetten ten opzichte van het oude struc–
tuurschema slechts zeer summier worden toegelicht. De veranderingen
betreffen zowel nieuwe als vervallen verbindingen.

Naast het althans in het structuurschema zelf ontbreken van een
vertaling van het verkeers • en vervoerbeleid naar de infrastructuurpro–
jecten ontbreekt ook een ruimtelijke onderbouwing. Onduidelijk blijft in
hoeverre verbindingen een ondersteuning dan wel ondermijning
betekenen van de gewenste ruimtelijke structuur.

Tenslotte blijft in het structuurschema onduidelijk welke remmende
invloed de bestaande financiële structuur en de omvang van de jaarlijks
beschikbare middelen op het gewenste tempo van verbetering van met
name de infrastructuurnetwerken voor rail en water zullen kunnen
hebben.

81. Een naar het oordeel van de Raad duidelijk gevolg van het
ontbreken van een onderbouwing van de infrastructuurnetten is te zien in
de projectbeschrijving. De voor pkb's gebruikelijke indeling (fasering,
mate van afweging op rijksniveau, plaatsaanduiding, bestuurlijke
doorwerking) is vervangen door een indeling die slechts de stand van
zaken weergeeft ten opzichte van de tracéprocedure.

De bezwaren die de Raad hiertegen heeft worden in hoofdstuk V van
het advies nader toegelicht. Op deze plaats memoreert de Raad dat het
indicatieve karakter van het structuurschema zoals nu in het structuur–
schema ingevuld er toe leidt dat pas na een officieel tracébesluit
volledige duidelijkheid bestaat over de rijksopvattingen inzake de wense–
lijkheid van een project. De Raad vindt dit zoals in hoofdstuk V wordt
betoogd ondermeer met het oog op de bestuurlijke doorwerking en
efficiënte projectbesluitvorming duidelijk te laat.

Het limitatieve karakter van het Tweede SVV betekent dat voor toevoe–
gingen aan de lijst van verbindingen de pkb-procedure gevolgd dient te
worden. De Raad staat nog steeds achter deze waarborg. Twee recente
gevallen van een partiële herziening van het eerste SVV (Westrandweg;
Blankenburgtunnel, waarvoor de parïementaire behandeling nog moet
plaatsvinden) onder toepassing van een verkorte pkb-procedure tonen
echter aan dat het limitatieve karakter op zich nog geen garantie biedt
voor een zorgvuldige besluitvorming over naderhand toe te voegen
verbindingen. Ook de wil van de rijksoverheid tot een serieuze discussie
in het structuurschemakader over een structuurbeslissing die een
(meestal urgent) project met zich mee kan brengen speelt een belang–
rijke rol.

Ten opzichte van het eerste SVV is in het nieuwe structuurschema bij
het hoofdwegennet en het spoorwegnet afgezien van een fasering, met
uitzondering van enkele verbindingen die van een asterix (*) zijn voorzien.
Deze aanduiding wil zeggen dat deze verbindingen eerst aan het eind van
de planninghorizon en op basis van nadere studie in beeld komen. Het
motief om deze projecten toch in het hoofdwegennet respectievelijk het
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spoorwegnet op te nemen kan worden ontleend aan de voor deze verbin–
dingen aangegeven bestuurlijke doorwerking, namelijk niet nodig in het
streekplan op te nemen, maar fysiek niet onmogelijk maken.

De Raad is echter van oordeel dat het uiterst onzekere karakter van de
'-verbindingen op dit moment beslist geen planologische reservering -
die samenhangt met de status van deel uitmaken van het hoofdwegennet
respectievelijk het spoorwegnet - kan rechtvaardigen. De differentiatie
die de regering in de status van nieuwe verbindingen wil aanbrengen,
kan daarom voor de Raad niet binnen het hoofdwegennet en het spoor–
wegnet plaatsvinden.

Om recht te doen aan de signaalfunctie die een structuurschema ook
heeft, adviseert de Raad de "–verbindingen weliswaar uit het hoofdwe–
gennet en het spoorwegnet te schrappen, maar wel in de pkb-tekst te
noemen. Als toelichting ware te vermelden dat ter gelegenheid van de
eerstvolgende herziening van het structuurschema nadere studie
zal plaatsvinden, die aanleiding kan geven op dat moment tot opneming
in het hoofdwegennet respectievelijk het spoorwegnet over te gaan.

Meer in het algemeen vindt de Raad dat van op rijksniveau onvol–
doende afgewogen verbindingen nadrukkelijk het belang moet worden
aangetoond, dat het leggen van een planologische schaduw recht–
vaardigt. Dit geldt niet alleen voor de onbeargumenteerde "–verbindingen
maar bijvoorbeeld ook voor tegenstrijdige verbindingen vanuit het
SNLB-beleid of anderszins.

Voor railverbindingen, te realiseren tegen het einde van de planperiode
of later, wil de vertegenwoordiger van NS op het bovenstaande een
uitzondering maken. Het belang van het tijdig kunnen realiseren van
nieuwe openbaar-vervoer-infrastructuur rechtvaardigt het opnemen van
een categorie "–projecten voor railverbindingen waarvan de aanleg fysiek
niet onmogelijk gemaakt dient te worden. De onzekerheid omtrent reali–
sering is volgens de NS-vertegenwoordiger aanzienlijk minder groot dan
die ten aanzien van hoofdwegenprojecten.

Opmerkelijk tenslotte is dat de lijst van toekomstige wegverbre–
dingen wel indicatief, maar niet limitatief is. Om toch wat meer
zekerheid te geven lijkt het de Raad wenselijk voor de eerstkomende 5
tot 10 jaar een lijst van in die periode voorziene verbredingen samen te
stellen, waaraan wél een limitatief karakter kan worden toegekend.
Mutatis mutandis geldt dit ook voor de niet-limitatieve lijst van spoor–
wegprojecten .

Meerjarenprogramma Infrastructuur en Transport

82. De instelling van een Meerjarenprogramma Infrastructuur en
Transport (MIT) wordt in het Tweede SVV voorgenomen met het oog op
de functie van jaarlijkse vaststelling van de (uitvoerings)planning voor de
afzonderlijke infrastructuurnetten. Daarnaast geeft het MIT jaarlijks een
verantwoording van de periodieke metingen betreffende de voortgang
van de uitvoering van het gehele sectorbeleid, zoals onder andere gecon–
cretiseerd in de (136) projecten van de nota.

De instelling van het MIT wordt door de Raad ondersteund. Zoals
gezegd is de Raad van mening dat het structuurschema de basis voor de
samenhangende uitvoeringsplanning moet vormen. Binnen het door het
Tweede SVV aangegeven kader zullen noodzaak, moment van uitvoering
en ter beschikking te stellen middelen in het MIT moeten worden
bepaald. Het huidige afweegsysteem van prioriteitenstelling van de
wegen in het Meerjarenprogramma Personenvervoer zal verbreed
worden tot alle infrastructuur.
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Systematischer dan tot nu toe zullen gebiedsgerichte verkeers - en
vervoerstudies nodig zijn om per regio tot volgordebepaling van de
uitvoering van weg–, rail– en vaarwegenprojecten te komen. In relatie tot
het Bereikbaarheidsplan Randstad vraagt de Raad zich dan bijvoorbeeld
af wat het gezag van het MIT is voor de uitvoeringsplanning in de
Randstad in de periode tot 1996. Meer in het algemeen gaat het om de
vraag hoe het MIT zich in de toekomst zal verhouden tot de voorge–
nomen vervoerregio's. In hoofdstuk V gaat de Raad hier nader op in.

Vanzelfsprekend is een samenhangende financiering (in de zin van een
totaaibedrag aan beschikbare investeringsmiddelen zonder verdeelsleutel
vóóraf voor de subsectoren) eveneens onmisbaar voor de samenhan–
gende uitvoeringsplanning in het MIT.

Het hoofdwegennet

Uitgangspunten voor de structuur van het net

83. De basisstructuur van het hoofdwegennet wordt volgens het
Tweede SVV gevormd door circa 40 economische en bestuurlijke centra
te voorzien van een onderlinge directe verbinding. Het structuurschema
vermeldt niet om welke centra het gaat, maar de Raad heeft begrepen
dat het gaat om grote woon– en/of werkconcentraties en landsdelen.
Voor de landsdelen worden de provinciehoofdsteden als centrum
beschouwd.

Tegen de achtergrond van het vroeger gehanteerde uitgangspunt dat
uitging van de hiërarchie van kernen heeft de Raad behoefte aan een
verduidelijking van deze selectie. Anders dan in de Vierde nota ontbreekt
in het Tweede SVV de filosofie voor de opbouw van de netwerken
uitgaande van knooppunten. De Raad meent dat de regering afstand
moet nemen van het gehanteerde gelijkheidsbeginsel. Voorts ontbreekt
in de benadering van het structuurschema de relatie met het (reeds
aanwezige) onderliggende wegennet; het afwezig zijn van een hoofdver–
binding tussen twee centra sluit niet uit dat er een adequate regionale
verbinding aanwezig kan zijn (de hierna besproken omrijfactor wordt zo
te hoog berekend). Tenslotte dient ook hier de vraag-functie voorop te
staan.

Samengevat lijkt het de Raad teveel van het goede om op basis van
deze structuuroverweging tussen zoveel centra voor een onderling
directe hoofdverbinding te zorgen. De twee nieuwe verbindingen A23
Alkmaar-Zwolle en A31 (Leeuwarden-)Drachten-Assen die door
toepassing van dit beginsel als ontbrekende schakel aan het hoofdwe–
gennet zijn toegevoegd zijn weinig overtuigend. De Raad plaatst bij het
opnemen van deze verbindingen in het hoofdwegennet dan ook een
vraagteken. De vraag of het in het beleidsvoornemen geschrapte
gedeelte Kampen-Emmeloord van de A50 in het hoofdwegennet gehand–
haafd zou dienen te blijven, dient volgens de Raad eveneens tegen deze
achtergrond te worden beantwoord. Voor grensoverschrijdende verbin–
dingen, zoals de A68 (Kelpen-Roermond-Duitse grens), dient vooral de
mate van aansluiting op het buitenlandse hoofdwegennet het opnemen
in het Nederlandse hoofdwegennet te (kunnen) rechtvaardigen.

De Raad acht het in aansluiting op de Vierde nota meer voor de hand
liggen de bassistructuur van het hoofdwegennet te laten bepalen door de
stedelijke knooppunten en enkele grote binnen– en buitenlandse econo–
mische centra die tot het net van de hoofdtransportassen hebben geleid.
Voor de overige centra kan dan gelden dat zij uiteraard door middel van
het hoofdwegennet ontsloten dienen te worden, maar niet persé via het
hoofdwegennet rechtstreeks onderling met elkaar verbonden.
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84. De structuur van het hoofdwegennet die wordt nagestreefd is
grofmazig. De criteria zijn een omrijfactor die kleiner is dan 1.4, en
vanuit het landelijk gebied moet het hoofdwegennet binnen 15 minuten
(hemelsbrede afstand ca 10 km) bereikt kunnen worden.

De Raad is van oordeel dat de keuze voor deze criteria nader gemoti–
veerd dient te worden. Met name de bereikbaarheidseis vanuit het
landelijk gebied wekt bevreemding. Deze eis lijkt voorbij te gaan aan de
vermoedelijk bescheiden omvang van de doelgroep en aan de toerei–
kendheid van de kwaliteit van het onderliggende wegennet. Voorts staat
de eis nogal in contrast met het voor het openbaar vervoer geldende
voorzieningenniveau in plattelandsgebieden.

Het structuurschema geeft overigens zelf al aan dat deze criteria niet
als harde randvoorwaarden hebben gefungeerd. De Raad constateert dat
de zeggingskracht van deze criteria in feite gering is. Allereerst is het
natuurlijk zo dat de meeste verbindingen voor de basisstructuur er al
liggen. Welke er nog bij moeten komen, blijken in de Nederlandse
situatie nagenoeg altijd ruimtelijk zeer moeilijk inpasbaar. Andere criteria,
te weten het zoveel mogelijk bundelen van verschillende relaties op één
verbinding vooral bij de doorsnijding van open ruimten, en het in het
structuurschema zelf reeds vastgelegde streven om versnippering in het
landelijk gebied tegen te gaan, blijken in de praktijk voor de structuur van
het hoofdwegennet veel bepalender.

Tegen deze achtergrond is de Raad van oordeel dat de in het Tweede
SVV voorgenomen verwisseling van de Dammenroute voor de Zeeland–
route in het hoofdwegennet in geval van realisering van een vaste oever–
verbinding over de Westerschelde - tot dusver een regionale verbinding
- nader dient te worden gemotiveerd. Overigens stelt de Raad zich op
grond van het restrictieve beleid ten aanzien van de open ruimten op het
standpunt dat de eventuele verwisseling van Dammenroute voor
Zeelandroute geen reden mag, en ook niet behoeft te zijn de voor het
ontzien van het Midden-Deltagebied eerder gekozen hoefijzerstructuur
voor het hoofdwegennet in Zeeland los te laten.

De Raad geeft de regering in overweging voor de basisstructuur voor
het hoofdwegennet eerder aansluiting bij de criteria bundeling - dat wel
degelijk ook functiescheiding kan betekenen - en het voorkomen van
ruimtelijke versnippering te zoeken.

Zowel de criteria van de regering als die door de Raad voorgesteld
schieten overigens voor meer ingewikkelde situaties in de verstedelijkte
gebieden tekort. De behoefte aan een volledige ruit om de grote steden,
de ontwikkeling naar zelfs een tweede ruit om enkele steden in relatie tot
de aanwijzing van hoofdtransportassen, dubbele verbindingen tussen
twee centra en dergelijke laten zich moeilijk op grond van simpele
criteria bepalen. Helaas ontbreekt in het structuurschema een beargu–
menteerde visie terzake.

Voor wat betreft de opvattingen van de Raad op dit punt wordt
verwezen naar het pleidooi voor optimalisatie van het bestaande hoofd–
wegennet in par. 48.

85. Een belangrijk feitelijk verschil met de afweging in het eerste SVV
is dat nadien het Structuurschema Natuur– en Landschapsbehoud
(SNLB) is vastgesteld. Het SNLB gaf kennelijk geen aanleiding tot
partiële herziening van het eerste SVV. Niettemin wordt in het Tweede
SVV opgemerkt dat er nieuwe verbindingen zijn geprojecteerd door
gebieden waarvan het SNLB stelt dat deze niet mogen worden aangetast
tenzij er sprake is van infrastructurele werken van zwaarwegend
maatschappelijk belang; deze verbindingen zijn van een zodanig belang
voor de verkeersstructuur, dat besloten is ze ook na globale afweging
tegen de natuurbelangen vooralsnog te handhaven; in het kader van
projectstudies per verbinding zal de definitieve afweging plaatsvinden
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tussen enerzijds het verbeteren van de bereikbaarheid en anderzijds het
behoud van natuurgebieden.

De Raad heeft ernstige kritiek op deze handelwijze. In de eerste plaats
omdat niet bij name is aangegeven om welke nieuwe verbindingen het
gaat. In de tweede plaats ontbreekt een toelichting per in het geding
zijnde verbinding, waaruit zou kunnen blijken dat er inderdaad sprake is
van een infrastructureel werk van zodanig zwaarwegend maatschappelijk
belang, dat dit opweegt tegen de natuurbelangen. In de derde plaats is
de Raad van oordeel dat waar het hier gaat om twee terreinen van bij
uitstek rijksbeleid, de verantwoordelijkheid voor het oplossen van
eventuele strijdigheid tussen beide bij voorkeur op basis van een zeer
zorgvuldige afweging bij het structuurschemaniveau dient te worden
gelegd.

Als nieuwe verbinding in het hoofdwegennet waar dit aspect duidelijk
op de voorgrond treedt noemt de Raad de A6 (Holendrecht-Muiderberg).
Gelet op de voorgeschiedenis waarin de Tweede Kamer deze verbinding
uit het hoofdwegennet van het (eerste) SVV heeft geschrapt, vindt de
Raad het niet juist dat zonder de destijds in de regeringsbeslissing van
het SVV al nodig gevonden integrale studie en zonder enige verdere
onderbouwing de regering meent deze verbinding opnieuw in het hoofd–
wegennet te kunnen opnemen.

De Raad meent dat voor de verbindingen waar dit speelt de afweging
tussen verkeers– en natuurbelangen in het structuurschema er alsnog
moet komen, voordat deze eventueel in het hoofdwegennet kunnen
worden opgenomen. Tot dat moment kunnen zij op de in par. 81 aange–
geven wijze in de «wachtkamer» worden geplaatst.

86. Op de eerder vermelde informatiebijeenkomst is gebleken dat men
er bij het opstellen van het structuurschema vanuit is gegaan dat op
rijksniveau de strategische lijnen worden uitgezet die de toekomstige
verkeersvolumes bepalen. In het Landelijk Model worden deze volumes
toegedeeld aan de structuur van het hoofdwegennet. Onder toepassing
van kwaliteitsnormen volgt dan de behoefte aan nieuwe infrastructuur,
zoals in de pkb is aangegeven. In het kader van het project 1 (bouwen en
geleiden op elkaar afstemmen) volgt dan de inschatting welke verkeers–
volumes met welke verkeerssoort verwerkt moeten worden. Dit is geen
zaak voor het structuurschema, aldus de opstellers.

De Raad constateert dat door deze benaderingswijze de keuze van de
netstructuur in het Tweede SVV beperkt blijft tot structuuroverwegingen,
en - door het buiten beschouwing laten van kwaliteitsoverwegingen -
geheel los staat van de mobiliteitsproblematiek. De Raad vindt dit een
groot nadeel. Ook het onderbelicht blijven van de samenhang tussen de
verschillende infrastructuurnetten kan wellicht vanuit deze benaderings–
wijze worden verklaard. Zo zal in de hiervoor bepleite nadere studie ter
onderbouwing van het in het hoofdwegennet opnemen van de A6
(Holendrecht-Muiderberg) het voorgestane mobiliteitsregulerend beleid,
in samenhang met de in de nabije toekomst volledig functionerende
ringspoorbaan inclusief aansluiting op de Flevolijn met ondermeer recht–
streekse verbindingen tussen Schiphol en het noorden en oosten van het
land, een cruciale plaats (moeten) innemen.

Tenslotte maakt de hiervoor beschreven benaderingswijze het voor het
structuurschema inderdaad minder noodzakelijk uitvoerig op de afzon–
derlijke verbindingen in te gaan.

Dit alles maakt een beoordeling van het in het Tweede SW
opgenomen hoofdwegennet er niet eenvoudiger op. In par. 47-49 is in
algemene termen gewag gemaakt van de mogelijke spanning tussen het
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automobiliteitsregulerend beleid en capaciteitsuitbreiding van het hoofd–
wegennnet. Vanwege de noodzaak van mobiliteitsregulering allereerst in
de sterk verstedelijkte gebieden legt dit aspect vooral ook een accent op
nieuwe verbindingen in de Randstad. De Raad dringt er ook tegen deze
achtergrond bij de regering op aan in deel d alsnog voor een gedegen
onderbouwing van de infrastructuurkeuzen in het Tweede SVV zorg te
dragen, daarbij rekening houdend met de via inspraak, advisering en
bestuurlijk overleg ingebrachte opmerkingen.

De hoofdtransportassen over de weg

87. De kwaliteit van het hoofdwegennet zal in de toekomst in hoge
mate bepaald worden door het binnen het net onderscheiden van hoofd–
transportassen.

In het Vierde-nota-advies heeft de Raad het hoofdtransportassen–
concept onderschreven, uitgaande van het streven naar functionele
scheiding van verkeerssoorten.

De regering deelt in deel d Vierde nota het oordeel van de Raad dat
het noodzakelijk is bij de aanwijzing van hoofdtransportassen selectief te
werk te gaan; wel moet een doelmatig geheel ontstaan.

De regeringsbeslissing Vierde nota voorziet in een aantal in de tekst
gemotiveerde uitbreidingen, die vanuit het hoofdtransportassenconcept
de Raad een logische keuze lijken. Voorts zijn onder invloed van deel a
van de Tweede SVV in de drie weken daarna verschenen regeringsbe–
slissing Vierde nota nog enkele niet nader toegelichte toevoegingen in
het kaartbeeld opgenomen.

Oe Raad gaat er van uit dat het in principe op basis van het oordeel in
SVV-kader over (nieuwe) verbindingen mogelijk moet zijn in de
regeringsbeslissing van het Tweede SVV wijzigingen in het in de Vierde
nota opgenomen net van hoofdtransportassen aan te brengen. De
aanwijzing in de Vierde nota van hoofdtransportassen heeft immers
plaatsgevonden vanuit het concept, terwijl de globale afweging van een
nieuwe verbinding (inclusief eventuele regionale keuzemogelijkheden die
later in de projectprocedure aan de orde zullen komen) als zodanig thans
in het Tweede SVV aan de orde is.

88. De Raad heeft in het Vierde-nota-advies de internationale
betekenis van de hoofdtransportassen voorop gesteld. Door alle stede–
lijke knooppunten daarbij te betrekken ontstaat onvermijdelijk een in
internationaal perspectief gezien fijnmazig net. De kaart op blz. 179
vormt hierbij een uitstekende illustratie. De Raad constateert dat het
kwantitatieve criterium in de nota van toelichting voor een hoofdtrans–
portas over de weg - een hoog aandeel zakelijk verkeer en een minimaal
transport van 1 miljoen ton goederen per jaar van en naar de mainports -
op deze «fijnmazige» structuur nauwelijks van invloed is.

Het structuurschema geeft volgens de Raad een enigszins vertekend
beeld van het net van hoofdtransportassen. Zonder nuancering zijn in het
kaartbeeld op blz. 202 ook die hoofdtransportassen opgenomen, die
elkaars alternatief zijn. Zo vormt de A6 een alternatieve hoofdtransportas
voor de Gaasperdammerweg, en de A24 voor de A20. De Raad vindt dit
niet op zijn plaats, gelet op de aan de hoofdtransportassen gekoppelde
investeringsprioriteiten. Tevens wil de Raad vermijden dat in het geval
van alternatieve hoofdtransportas daarvan een ongewenste druk op reali–
sering van nieuwe verbindingen uitgaat, tenzij sprake is van een fasering
en nu reeds kan worden vastgesteld dat een bestaande hoofdtransportas
in de toekomst zal worden vervangen. De Raad is van oordeel dat de
eventueel nu reeds aanwezige noodzaak van aanwijzing tot alternatieve
hoofdtransportas van dergelijke om verschillende redenen zeer onzekere
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verbindingen in de regeringsbeslissing van het Tweede SVV beter moet
worden onderbouwd.

Meer in het algemeen acht de Raad het niet correct dat in het Tweede
SVV een verbinding tot hoofdtransportas wordt aangewezen, waarvan de
noodzaak tot aanleg zelfs op het globale niveau van het structuurschema
niet is vastgesteld (voorbeeld: de '-projecten van de A24) of waarvan er
nu al geen voorkeur voor eventuele aanleg bestaat (voorbeelden: A6,
oosttangent Eindhoven).

De Raad adviseert het net van hoofdtransportassen in deze zin op te
schonen.

Na aanvankelijke twijfel over de noodzaak daarvan in het Vierde–
nota-advies, stemt een meerderheid van de Raad thans in met de
aanwijzing van de Zoomweg als hoofdtransportas. Bepalend voor deze
opvatting zijn de aansluiting op het noordelijk deel van de A4 (eveneens
hoofdtransportas) waardoor een logische verkeerskundige hoofdinfra–
structuur ontstaat, het voorkomen van een hoofdtransportas door het
Midden-Deltagebied en tenslotte het ontlasten van de A16 die op het
gedeelte Rotterdam-Breda een dubbele hoofdtransportas-functie heeft.

Een minderheid van de Raad acht de aanwijzing tot hoofdtrans–
portas van de Zoomweg een doublure van de A16 als hoofdtransportas
naar België en als zodanig onnodig en ongewenst.

89. In het Vierde-nota-advies was de Raad in relatie tot het mobili–
teitsbeleid (nog) niet overtuigd van de noodzaak van de doorstroom–
route Het doel (scheiding van verkeerssoorten) en het middel
(doorstroomroute) liepen volgens de Raad teveel door elkaar. Wel zou
het op den duur naar dergelijke oplossingen toe kunnen gaan. De Vierde
nota zou zich voorts meer bewust moeten zijn van de directe en indirecte
ruimtelijke effecten.

De zeer summiere reactie in deel d van de Vierde nota vindt de Raad
voor dit vanuit de ruimtelijke ordening ontwikkeld idee teleurstellend. De
doorstroomroute zal volgens de regering nog verder worden uitgewerkt
op het punt van investeringen, rekening rijden en de aansluiting van de
stadsgewesten. Een geleidelijke en gefaseerde aanpak wordt
nagestreefd, aansluitend op bestaande plannen voor gescheiden
rijbanen. De financiële prioriteit voor de doorstroomroute (eerste
prioriteit binnen de ontwikkeling van de hoofdtransportassen) ontleent de
Vierde nota aan het Tweede SVV.

Opmerkelijk is toch wel dat in hetTweede SVV slechts de prioriteits–
stelling voor de doorstroomroute wordt genoemd, zonder enige
toelichting, ook niet in de streefbeelden (bijvoorbeeld die van spoor 1).
Dit roept de vraag op in hoeverre een doorstroomroute werkelijk als
verbinding van hogere orde binnen het netwerk van hoofdtransportassen
zal worden c.q. zijn te onderscheiden.

Op grond hiervan meent de Raad dat de doorstroomroute tot dusver
niet duidelijk is gedefinieerd. De Raad dringt erop aan in de regeringsbe–
slissing alsnog met een heldere uitwerking te komen.

Hoewel de doorstroomroute onder bepaalde omstandigheden zou
kunnen passen in de in par. 48 gepresenteerde «optimalisatie»-visie, is
de Raad niet overtuigd van de noodzaak ervan. De Raad heeft bovendien
geen behoefte aan een nieuwe superstructuur als zodanig, binnen het
concept van de hoofdtransportassen.
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Het spoorwegnet

Uitgangspunten voor de structuur van het net

90. De Raad stelt vast dat de ontwikkeling naar een drie-treinen–
systeem de komende decennia de verdere uitbouw van het spoorwegnet
in Nederland zal bepalen. Dit heeft zijn instemming.

De Raad meent dat in de pkb-tekst nog duidelijker tot uitdrukking kan
komen dat de voorziene uitbreiding van de spoorwegcapaciteit voor het
personenvervoer ook door goederenvervoer per spoor zoveel mogelijk
benut moet kunnen worden. Daarbij gaat het om meer dan spoorvervoer
overdag voor uitsluitend containers en gecombineerd vervoer. Een kwali–
tatief goede ontsluiting voor het goederenvervoer per spoor is voor alle
landsdelen van belang.

Hierop aansluitend mist de Raad in het spoorwegnet voor het goede–
renvervoer de verbinding met Schiphol en de aansluiting van de inland–
terminal bij Nijmegen op het railnet. Dergelijke mogelijkheden moeten
volgens de Raad tegen de achtergrond van Europa 1992 meer worden
benut. Een Rail 21 voor het goederenvervoer wordt node gemist.

In vergelijking met het hoofdwegennet wordt de structuur van het
railnet in het structuurschema veel minder scherp door normatieve
criteria bepaald. Kende het eerste SVV nog een veelheid aan nieuwe
lijnen (voor een flink deel in de stadsgewesten, maar ook een aantal in de
periferie), nu ligt de nadruk vooral op het uitbouwen van de sterke
punten: lange-afstands-vervoer en massaal agglomeratieverkeer.
Functiescheiding van het spoorwegnet staat daarbij voorop. Het gevolg
van deze benadering is het schrappen van een flink aantal (2e
fase)-verbindingen uit het vorige SVV. In beginsel kan de Raad met dit
opschonen instemmen.

Daarmee is onder andere de optie van reactiveren van oude lijnen
verlaten. Wat het rijk aangaat zijn reserveringen daarvoor niet meer
nodig. Rail 21 houdt voor de 2e fase (na 2010/201 5) echter nog
verschillende mogelijkheden open. De Raad zou er daarom voor willen
pleiten buiten werking gestelde spoorbanen alsmede ten opzichte van
het eerste SVV uit het spoorwegnet geschrapte maar reeds in de ruimte–
lijke plannen opgenomen verbindingen, voorzover in stedelijk gebied
gelegen, als het enigszins mogelijk is in enigerlei vorm in de ruimtelijke
plannen te handhaven. Later kan dit van pas komen.

In aansluiting hierop kan de Raad met de categorie verbindingen
waarover nog geen besluit is genomen (zie blz. 158 van het structuur–
schema) niet uit te voeten; een toelichting op de in het geding zijnde
verbindingen ontbreekt.

Als gevolg van de nieuwe benadering ligt bij de verdere uitbouw van
het spoorwegnet het accent op kwaliteitsverbetering en capaciteitsver–
hoging door middel van verbredingen, electrificatie, vrije kruisingen en
enkele bochtafsnijdingen. De Raad ziet hierin een parallel met het hoofd–
wegennet, waarin eveneens functiescheiding wordt nagestreefd die
eveneens in eerste instantie wordt vertaald in capaciteitsverhogende
maatregelen van het bestaande net, verbredingen en andere knelpuntop–
lossingen.

In aansluiting hierop vraagt de Raad aandacht voor twee projecten die
van belang kunnen zijn voor het realiseren van de in spoor 5
nagestreefde vergroting van de bereikbaarheid van Schiphol per
openbaar vervoer. De zogenaamde Hemboog zou de mogelijkheid bieden
van een rechtstreekse verbinding tussen Schiphol en het gebied ten
noorden van het Noordzeekanaal. Een boog bij Duivendrecht zou de
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mogelijkheid bieden van een directe spoorverbinding tussen
Zuid-Nederland/Utrecht en Schiphol.

Belangrijk voor de structuur van het spoorwegnet is ook de ontwik–
keling naar een meer sneltramachtige exploitatie van de stoptreinen in de
Randstad. De Raad vindt het opmerkelijk dat in het Tweede SVV geen
verdere uitwerking wordt gegeven aan de in de Vierde nota opgenomen
gedachte van onderlinge integratie van de openbaar-vervoersystemen
tussen de stadsgewesten Rotterdam en Den Haag. De Raad onderschrijft
de integratiegedachte, maar meent dat deze vanuit het in het structuur–
schema beschreven openbaar-vervoerstelsel in de regeringsbeslissing
nader moet worden toegelicht.

De hoofdtransportassen over de rail

91. Ten opzichte van het eerste SVV is een belangrijke structuurwij–
ziging dat binnen het spoorwegnet hoofdtransportassen worden onder–
scheiden. Voor wat betreft het personenvervoer worden deze bediend
door de EC/IC-treinen. De Vierde nota spreekt van een netwerk van
snelle spoorverbindingen tussen stedelijke knooppunten en met belang–
rijke centra in de aangrenzende landen. In Rail 21 kent het EC/IC-net,
waarschijnlijk met het oog op de bijzondere gegevenheden van het
spoorwegnet, echter twintig halteplaatsen. Ook het Tweede SVV noemt
dit aantal.

De Raad is van oordeel dat voor het optimaal functioneren van het net
van snelle verbindingen overeenkomstig de bedoeling van de Vierde nota
een grotere selectiviteit in EC/IC-stations wenselijk is. Dit mede gezien
de noodzaak van forse investeringen (waaronder bochtafsnijdingen) om
snelheden van 160 tot 200 km per uur mogelijk te maken. Uit het
Tweede SVV wordt niet duidelijk in hoeverre de gewenste snelheidsver–
hoging op de betrokken lijn afhankelijk is van de in het structuurschema
genoemde bochtafsnijdingen bij Harderwijk en Meppel. Overigens blijken
deze projecten in de inspraak en op grond van toetsing aan het SNLB
bezwaren te geven.

Het in de nota van toelichting geschetste ontwikkelingstraject voor
railprojecten komt in hoofdlijnen overeen met het standpunt van de Raad
in het Vierde-nota-advies. Met een eerste prioriteit voor knelpunten in de
Randstad zijn zowel het lange-afstands-verkeer als het agglomeratie–
verkeer het meest gediend.

De Raad is het echter niet eens met de lage financiële prioriteit voor
verbetering van de hoofdtransportas Utrecht-Arnhem-grens, ten opzichte
van bijvoorbeeld de verbinding naar het Noorden.

De Raad acht dit niet in overeenstemming met het beleid van deel d
Vierde nota, waarin de regering expliciet toezegt zich te zullen inzetten
voor ondermeer de mogelijke snelle railverbinding van de Randstad met
het Ruhrgebied en Zuid-Duitsland. De uitwerking hiervan in het Tweede
SVV, waarnaar in de Vierde nota verder wordt verwezen, acht de Raad
onder de maat. Verbetering van deze verbinding is volgens de Raad,
gelet op de zwaarte van de economische relaties met Duitsland, van
minstens zo groot belang als de route naar het Zuiden.

Voor een hogesnelheidslijn richting België wordt over het gehele
Nederlandse traject de mogelijkheid van een nieuwe verbinding openge–
houden. Voor deze verbinding wordt conform eerdere uitspraken een
afzonderlijke pkb-procedure in het vooruitzicht gesteld. De Raad neemt
aan dat voor deze project-pkb het algemene beleidskader van het
Tweede SVV als uitgangspunt zal worden genomen.
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De Zuiderzeelijn (Lelystad-Groningen) is uit het spoorwegnet
geschrapt. De toelichting hierop bestaat alleen daaruit dat reservering in
de rijksvisie niet nodig is. In Rail 21 is de Zuiderzeelijn opgenomen in de
tweede fase, te realiseren na 2015. De Raad steunt de door NS
gevraagde ruimtelijke reservering in de vorm van «fysiek niet onmogelijk
maken».

Het EC/IC-net bestaat uitsluitend uit op/vanaf de Randstad georiën–
teerde verbindingen. De Raad meent dat het in kwalitatief opzicht
gewenst kan zijn een meer directe noord-zuid-verbinding Zwolle–
Arnhem-Nijmegen naar Eindhoven/Maastricht als hoofdtransportas (ook
voor het goederenvervoer) aan te wijzen, die daarmee min of meer
parallel loopt aan de alsnog in deel d van de Vierde nota toegevoegde
hoofdtransportas voor de weg langs dit traject.

Het vaarwegennet

92. De in par. 45 uitgesproken zorg van de Raad over de toekomst van
de vaarwegen wordt in het Tweede SVV nog eens versterkt door het
voornemen om het Kanaal Wessem-Nederweert en de Zuid-Willemsvaart
van het hoofdvaarwegennet af te voeren. Onder verwijzing naar een
recent rapport van het ETI Noord-Brabant terzake meent de Raad dat het
oordeel dat deze vaarwegen in de toekomst niet aan het gestelde
criterium van minimaal 5 miljoen ton goederen per jaar zullen kunnen
voldoen dient te worden heroverwogen. De Raad acht het verder van de
rijksoverheid ontoelaatbaar dat reële toekomstkansen van deze
vaarwegen worden geblokkeerd door herziening van eerdere vastgeiegde
verruimingsplannen louter op financiële gronden.

De Raad adviseert derhalve deze vaarwegen in de regeringsbeslissing
wederom aan het hoofdvaarwegennet toe te voegen. In het vorige
hoofdstuk heeft de Raad reeds in zijn algemeenheid gevraagd het
criterium van minimaal 5 miljoen ton goederen per jaar te heroverwegen
ten gunste van een aantal vaarwegen die daar op dit rnoment niet zo ver
onder zitten.
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V BESTUURLUK JURIDISCHE ASPECTEN

Inleiding

93. De Raad juicht het toe, dat niet alleen in de nota van toelichting
maar ook in de pkb-tekst aandacht wordt gegeven aan de bestuurlijke en
juridische instrumenten ter uitvoering van het verkeers– en vervoerbeleid.
In dit advies beperkt de Raad zich uiteraard tot dat deel van het instru–
mentarium dat (tevens) ruimtelijk relevant is.

94. Onder de titel Bijzondere factoren wordt op bladzijde 12 van het
Tweede SVV een aantal oorzaken opgesomd van het niet optimaal
functioneren van het verkeers– en vervoersysteem. Gewezen wordt onder
meer op de volgende aspecten:

* de financiële structuur van het verkeers– en vervoersysteem is ondui–
delijk en verkokerd;

* de regelgeving in het verkeer en vervoer is onvoldoende doorzichtig
en eenduidig;

* er is te weinig verband tussen de regels, waardoor ze vaak conflic–
teren;

* het bestuurlijk instrumentarium is veelal ontoereikend om een
samenhangend nationaal verkeers– en vervoerbeleid te voeren;

* de mede-overheden beschikken veelal niet over een verkeers– en
vervoerbeleid dat voldoende is afgestemd op, en doorwerkt in het beleid
van diezelfde overheden ten aanzien van andere sectoren en facetten,
waaronder de ruimtelijke ordening, het vestigingsbeleid voor bedrijven en
de keuze van woningbouwlokaties;

* coördinatie tussen de departementen wordt als een zwakke schakel
ervaren;

* de afstemming van het beleid met dat van de lagere overheden is
voor verbetering vatbaar;

* het verkeers– en vervoeraspect heeft volgens velen in het ruimtelijk
beleid een te geringe rol gespeeld.

De Raad vindt dit een indrukwekkende lijst van tekortkomingen. De
aandacht die verspreid over de nota aan deze problemen wordt gegeven
heeft evenwel niet geresulteerd in uitspraken in de pkb, gericht op het
via wetswijziging of anderszins overwinnen van de problemen.

95. In het vervolg van dit hoofdstuk doet de Raad aanbevelingen,
welke gericht zijn op enkele van de hiervoor aangeduide bijzondere
factoren. Zoals evenwel zal blijken heeft de Raad in de opsomming van
deze factoren gemist een nadrukkelijke erkenning van de problemen rond
de besluitvorming over tracés voor wegen en spoorwegen.

Alvorens in te gaan op een aantal deelaspecten besteedt de Raad
aandacht aan de betekenis van de pkb-status. Daarbij gaat het vooral om
het feitelijke gewicht van uitspraken over sommige verbindingen, die
schakels vormen in het netwerk van wegen, spoorwegen of vaarwegen.

Vervolgens komen de diverse deelaspecten van het wetgevingspro–
gramma aan de orde, te weten de planning, de wettelijke regeling van de
tracéprocedure, de financiering, de organisatie, de positie van bestuurs–
overeenkomsten, convenanten en dergelijke.

Betekenis van de pkb-status

96. De pkb-status wordt in het structuurschema als volgt geken–
schetst: de pkb is limitatief en indicatief, alsmede richtinggevend van
karakter voor wat betreft de andere overheden. De Raad kan zich in deze
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karakterschets vinden. Vooral het indicatieve karakter is van belang; op
grond hiervan zullen de concrete beleidsbeslissingen die leiden tot nieuw
of gewijzigd ruimtebeslag nog worden genomen op projectniveau.

Toch heeft de Raad behoefte aan enige nuancering van dit op zichzelf
juiste standpunt. Onderkend moet namelijk worden dat er gradaties zijn
ten aanzien van de vraag hoe «open» de situatie uit beleidsoogpunt is op
het moment van de start van de procedure over het project. Indien men
de karakterschets zonder meer als uitgangspunt neemt, zonder oog voor
de zojuist bedoelde gradaties, dan zou in het kader van elke projectpro–
cedure de «nul-variant» serieus bezien moeten worden. De Raad acht dit,
gegeven het belang van enkele zeer vitale verbindingen én gegeven het
feit, dat bepaalde cruciale verbindingen een samenhang (moeten)
hebben, niet realistisch. Men zou in zulke gevallen, waarvoor in beginsel
ook al is gekozen in het kader van de Vierde nota over de ruimtelijke
ordening, de waarheid geweld aandoen indien men zou blijven volhouden
dat er in feite nog niets definitief is beslist. In de projectbeoordeling in
hoofdstuk IV van het advies zijn hiervoor enkele voorbeelden aange–
geven. De feitelijke betekenis daarvan is waarschijnlijk groot en dat zal in
de pkb tot uitdrukking gebracht moeten worden.

De gradaties in de feitelijke betekenis van de projecten zouden in de
pkb aangegeven moeten worden, zodat zo duidelijk mogelijk is wat het
gewicht van uitspraken over de onderscheiden projecten is. Het Besluit
op de ruimtelijke ordening (artikel 3) verplicht daartoe reeds. In het
definitieve Kabinetsstandpunt Heroverweging ruimtelijke beleid
(Kamerstuk 1988-1989, 16 625, nr 111) wordt daarenboven gesteld, dat
in het vervolg duidelijk moet worden vermeld:

* welke inspanningen van de betrokken departementen mogen worden
verwacht ter realisering van de beleidsuitgangspunten;

* welke bestuurlijke en instrumentele inspanningen van de andere
overheden en van de particuliere sector nodig of wenselijk worden
geacht.

De Raad stemt graag in met deze, aan pkb's te stellen eisen. Hij
adviseert dan ook dat in de regeringsbeslissing van het Tweede SVV
alsnog aan deze twee inhoudsvereisten wordt voldaan.

In begmsel geldt dat de noodzaak van de opgenomen projecten eerst
in de vervolgprocedure aangetoond moet worden. (Dit geldt uiteraard
niet voor projecten, die de vereiste projectprocedure reeds doorlopen
hebben). Maar gelet op het grote feitelijke gewicht dat sommige verbin–
dingen zullen hebben, mede doordat zij schakels vormen in een netwerk
van wegen, spoorwegen of waterwegen, is het reëler om de bestuurlijke
betekenis, die het rijk hecht aan de afzonderlijke projecten expliciet(er)
aan te geven.

97. Naar de mate waarin er «hardere» uitspraken over afzonderlijke
projecten worden opgenomen, naar die mate is er behoefte aan een
beschrijving van alle met het project verbonden belangen, inclusief die
van het milieu. Artikel 3 van het Besluit milieu-effectrapportage bepaalt,
dat een m.e.r. moet worden gemaakt in gevallen waarin in een pkb een
beslissing in hoofdlijnen wordt genomen met betrekking tot de plaats van
een activiteit.

Indien in het structuurschema bijvoorbeeld de lokatie van een project
reeds in zulke belangrijke mate wordt vastgelegd dat daardoor bepaalde
(typen) alternatieven zijn uitgesloten is er conform genoemd artikel 3
sprake van een m.e.r.-plicht op dit planniveau. Dit niettegenstaande het
indicatieve karakter van het Tweede SVV.
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De m.e.r. dient dan wel beperkt te worden tot milieugevolgen
behorend bij dat concrete project. De milieu-informatie zal op dit besluit–
vormingsniveau niet zo gedetaiüeerd zijn als bij besluiten op uitvoerings–
niveau.

Selectief en operationeel wetgevingsprogramma

Algemeen

98. Naast de eerder in dit advies behandelde maatregelen is in de
opvatting van de Raad wetgeving noodzakelijk om doelstellingen te
bereiken. Zeker om te waarborgen dat de besluitvorming, gericht op de
realisering van de doelstellingen, voldoet aan de eisen van doelma–
tigheid, democratie en rechtsbescherming. Bezien vanuit de specifieke
invalshoek van de Raad is ook van belang dat is verzekerd, dat de
besluitvorming over infrastructuur en over verkeer en vervoer optimaal
via wetgeving is afgestemd op die van de ruimtelijke ordening.

Zo bezien dienen hoge eisen te worden gesteld aan het systeem van
wetgeving. In het verleden heeft de Raad aan het vraagstuk van de
wederzijdse afstemming van het gehele verkeers– en vervoerbeleid en de
ruimtelijke ordening uitvoerig aandacht besteed. Zo heeft hij in zijn
advies over de Planningstructuur Verkeer en Vervoer van 29 februari
1984 aanbevelingen gedaan over een wetgevingsstructuur. De Raad ziet
zo'n structuur op dit moment vooral als een algemeen kader, een soort
ideaal-typisch model van een Algemene Verkeers– en Vervoerwet dat kan
dienen als hulpmiddel bij het stapsgewijs ontwikkelen van wetgeving.
Wat nu urgent wordt gevonden moet prioriteit krijgen. Verder lijkt het
aan te bevelen selectief te werk te gaan: alleen zaken in wetgeving
regelen indien de behoefte daaraan concreet in de praktijk is gebleken.
Het accent ligt daarbij op de operationele besluitvorming, dat wil zeggen
de direct op uitvoering gerichte besluitvorming (zulks ter onderscheiding
van de voorafgaande indicatieve planning). In het vervolg van dit
hoofdstuk zal de Raad zich dan ook beperken tot aanbevelingen over
zaken die naar zijn oordeel prioriteit behoeven en waaraan concreet
behoefte is.

Achtereenvolgens komen aldus aan de orde:
* de planning, in het bijzonder de operationele en de zogenaamde

contractuele planning;
* de operationele besluitvorming over projecten;
* de financiering;
* de organisatie;
* de convenanten.

De planning

99. Op het gebied van de indicatieve planning, gericht op de lange–
en middellange termijn is er behoefte aan een nadere regeling van het
Structuurschema Verkeer en Vervoer met het bijbehorende meerja–
renplan op rijksniveau, het Meerjarenprogramma Infrastructuur en
Transport (MIT). Wettelijke regeling hiervan is geboden om een basis te
hebben voor een wettelijke regeling van de projectbesluitvorming. Uit de
wetgeving dient duidelijk te blijken hoe de drie planningsinstrumenten
(structuurschema, MIT en projectbesluitvorming) zich tot elkaar
verhouden. Wat wordt waarin beslist? Hoe kan worden voorkomen dat
belangrijke structuurbeslissingen in feite op een te laag niveau worden
genomen, namelijk in het kader van de besluitvorming over het afzonder–
lijke project? In par. 96 is reeds gewezen op het grote feitelijke gewicht
dat sommige verbindingen kunnen hebben doordat zij een (ontbrekende)
schakel vormen in een netwerk.
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Op de lagere bestuursniveaus is er volgens de Raad geen behoefte aan
een wettelijk verplichte regeling van de indicatieve planning van verkeer
en vervoer. Op provinciaal niveau kan in het algemeen het streekplan
toereikend worden geacht als afwegingskader, mede in relatie tot het
provinciale milieubeleid. Dit stelt wel bijzondere eisen aan het streekplan.

Alleen in (sterk) verstedelijkte gebieden is er naar de Raad meent wel
behoefte aan een aparte indicatieve verkeers– en vervoerplanning, maar
die behoeft niet wettelijk verplicht gesteld te worden. Zeker in gebieden
die op de nominatie staan om «vervoerregio» te worden beveelt de Raad
een facultatieve indicatieve verkeers– en vervoerplanning aan. Zo'n
planning kan oorzaak én gevolg zijn van de vereiste bestuurlijke samen–
werking binnen de vervoerregio's. Met andere woorden: bestuurlijke
samenwerking en planning beïnvloeden elkaar; zij zijn elkaars
complement.

100. Van de indicatieve planning moet duidelijk worden onderscheiden
de operationele planning. In samenhang met een integrale financiering,
bij voorkeur vanuit een infrastructuurfonds (zie hierna) is het noodzakelijk
dat de uitvoering van het eigen verkeers– en vervoerbeleid planmatig
gebeurt. De Raad heeft de indruk, dat hiertoe ook wetgeving is vereist
om te voldoen aan de eerder genoemde eisen van doelmatigheid en
rechtsbescherming, doch het ligt niet primair op zijn weg om daarover
aanbevelingen te doen.

Een uitzondering geldt de besluitvorming over infrastructurele
projecten, zoals wegen en spoorwegen. Alleen al om te waarborgen dat
de besluitvorming daarover optimaal is en blijft afgestemd op de ruimte–
lijke ordening, is een wettelijke regeling daarvan onontkoombaar.

101. Een betrekkelijk nieuw fenomeen is de zogenaamde contrac–
tuele planning: de planning van verkeer en vervoer door middel van het
afsluiten van convenanten. Zij kunnen zowel voor indicatieve planning
(vergelijk Bereikbaarheidsplan Randstad) als voor de operationele
pianning (vergelijk Nieuwegein-lijn) worden gebruikt.

Verspreid over het hele Tweede SVV treft men passages aan waarin
sprake is van het maken van afspraken, het sluiten van
(bestuurs)overeenkomsten of convenanten. In een aantal gevallen zal
inderdaad met het maken van (eenmalige) afspraken volstaan kunnen
worden. Maar voor meer structurele problemen zullen meer structurele
oplossingen gezocht moeten worden. De Raad ziet een zekere
verschuiving van publiekrechtelijke planning naar «contractuele planning»
in beginsel als positief. Dat geldt overigens alleen in de uitvoerende
sfeer. Contractuele planning kan het gemis aan het indicatief overheids–
beleid niet vergoeden. Naast nadelen kunnen zeker ook voordelen aan
convenanten verbonden zijn. De nadelen, onvoldoende bescherming van
de rechten en belangen van derden en van vertegenwoordigende
colleges, zullen bestreden moeten worden door het stellen bij wet van
voorwaarden aan het aangaan van samenwerkingsovereenkomsten en
dergelijke. Zie hierover uitvoeriger par. 70-73 van het advies over de
Vierde nota over de ruimtelijke ordening (Kamerstuk 1988-1989,
20490, nrs. 7-8).

Wettelijke regeling van de tracéprocedure

102. De Raad heeft de indruk dat de besluitvorming omtrent (de
aanleg van) infrastructuurprojecten in het structuurschema nauwelijks als
een probleem wordt ervaren. In hoofdstuk 2 (analyse) van de nota wordt
daaraan tenminste niet of nauwelijks enige aandacht gegeven.
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In het pkb-hoofdstuk 5: Besluitvormingsprocedure projecten, wordt
weliswaar de nodige aandacht besteed aan de gecombineerde tracé–/
m.e.r.procedure en aan de projectnota en projectstudie (het gehele
hoofdstuk wordt als beslissing van wezenlijk belang aangemerkt), maar
het hoofdstuk besluit met een zinsnede dat als er geen overeenstemming
na overleg met de lagere overheden kan worden bereikt er - bij nationaal
belang - grond is voor gebruikmaking van aanwijzings– en uitnodigings
bevoegdheden overeenkomstig de WRO. Men gaat dus op de oude voet
verder.

Het hele probleem van de afstemming sector/facet en tracéprocedure/
bestemmingsplan wordt slechts in één zin in het Tweede SVV en wel in
het pakket Ondersteunende Maatregelen (Luik 4) onder het kopje
Planprocedures genoemd:

«Met het oog op een voortvarende uitvoering van de in deze nota
aangekondigde infrastructuurprojecten zal nagegaan worden of stroom–
lijning van de bestaande planprocedures (tracéprocedure/– bestem–
mingsplan) wenselijk en mogelijk is» (blz. 81).

103. Dat er wel degelijk knelpunten zijn bij de besluitvorming rond
wegen moge blijken uit het onderzoek van Duenk en Hobma «Rijkswe–
gentracering: coördinatie van meersporige besluitvorming» van maart
1987. De opdracht voor het verrichten van dit onderzoek is verstrekt
door de Rijksplanologische Dienst in het kader van de programmering
van de coördinatie van ruimtelijk relevante wetgeving. In dit onderzoek,
waaraan in het Tweede SVV geen aandacht wordt besteed, wordt gecon–
stateerd dat de besluitvorming rond RW 1 (tracégedeelte tussen Hengelo
en Duitse grens) en RW 58 (zuidelijke verbinding om Breda) zeer lang
geduurd heeft. Het onderzoek wijst een aantal factoren/oorzaken
daarvoor aan. Onder meer worden genoemd.

" termijnoverschrijdingen van de WRO (in WRO '85 al aanmerkelijk
verbeterd) vooral als de gemeente zelf geen belang of zelfs nadeel heeft;

* het op elkaar wachten;
* financiële problemen zowel bij de sector (budgettaire) als bij het

facet (gemeente wil niet zelf de bestemmingsplanherziening betalen);
* hang naar verdergaande democratische legitimering (de gemeente

wil zich verplicht weten door de Tweede Kamer);
* heroverwegingen in een reeds gevorderd stadium van de procedure;
* het ontbreken van bindende doorwerking van inhoudelijke beslis–

singen in het sectorspoor naar het facetspoor;
* het slechts bij uitzondering toepassen van de aanwijzings– en uitnodi–

gingsbevoegdheid uit de WRO;
* de niet-wettelijke status van de tracévaststellingsprocedure;
* geen beroepsmogelijkheid op de tracébeslissing.

Recente voorbeelden illustreren dit betoog: de realisering van het
stukje snelweg bij Tegelen, waarbij de Minister wilde volstaan met een
verkorte procedure, hetgeen in kort geding werd afgewezen; de
verlengde Poot van Metz en het daarop betrekking hebbende KB Waalre
waarin de zinsnede voorkomt dat de tracévaststellingsprocedure niet
gebaseerd is op enige wet en dat weliswaar de mogelijkheid bestaat om
bezwaren te maken, doch dat tegen de vaststelling van het tracé door de
Minister van Verkeer en Waterstaat geen beroepsmogelijkheden bestaan
(een beslissing die overigens ingaat tegen een bestuurlijke consensus,
blijkende uit een in de tracénota en in het bestemmingsplan opgenomen
tracè); de Tweede Coentunnel en de Blankenburgtunnel waarover nog
beroepsprocedures lopen.

In de onteigeningsjurisprudentie zijn twee ontwikkelingen te signaleren
die de noodzaak van een wettelijke regeling van de tracéprocedure
ondersteunen:
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a. in recente goedkeuringsbesluiten (KB 18/12/84 Vlagheid, KB
18/2/86 Boeldershoek Enschede/Hengelo) met betrekking tot ontei–
gening ten algemene nutte is afgerekend met de verkokerde opvatting
dat elke onteigeningstitel op zichzelf staat. Er is een duidelijk dwars–
verband gelegd met het ruimtelijk spoor: aan onteigening moet niet
meegewerkt worden als er nog planologische beletsels zijn. Met andere
woorden er dient niet tot onteigening te worden besloten zonder een
deugdelijke planologische grondslag;

b. in drie recente arresten van de Hoge Raad over onteigening ter
uitvoering van een bestemmingsplan (Venlo nr 1086,
Hardinxveld-Giessendam nr 1088 en Boxtel nr 1089} wordt de gewone
rechter uitdrukkelijk bevoegd verklaard om in voorkomende gevallen het
Koninklijk Besluit, waarbij goedkeuring wordt verleend aan een onteige–
ningsbesluit zelfstandig te toetsen. Ook de Afdeling Rechtspraak (ontei–
gening Boxtel 24/8/87) kwam reeds tot een dergelijke uitspraak.

Beide ontwikkelingen betekenen dat de (gewone) rechter in veel
gevallen pas tot een afgewogen oordeel over de noodzaak van een ontei–
gening kan komen, indien er een in hoogste instantie goedgekeurd
bestemmingsplan is. Dit zal leiden tot vertraging in de uitvoering van
infrastructuurprojecten als de (aanpassingen van) ruimtelijke plannen
steeds plaatsvinden nadat de sectorplanning haar beslag heeft gekregen.
Er is dus een duidelijke noodzaak tot parallellisatie van de sector– en
facetbesluitvorming.

104. Geconstateerd kan worden dat in het Tweede SVV het zwaar–
tepunt van de besluitvorming - terecht - is gelegd bij de tracéprocedure,
zulks onverminderd het pleidooi om de bestuurlijke betekenis van
cruciale projecten duidelijker in het structuurschema aan te geven.
Daarnaast kan geconstateerd worden dat de Kroon (met als eerstverant–
woordelijke de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en
Milieubeheer in dit geval) in het KB Waalre betreffende de tracéproce–
dures voor lijninfrastructuur in het algemeen met zoveel woorden heeft
overwogen dat de tracéprocedure geen rechtskracht heeft in de plar.olo–
gische lijn en in de afweging van het bestemmingsplan formeel geen rol
speelt. Dit te meer daar tegen de tracévaststelling geen beroep
openstaat. Des te verwonderlijker is het dat het buitenwettelijke karakter
van de tracéprocedure onverminderd is gehandhaafd.

Meer nog dan bij vlakinfrastructuur is bij lijninfrastructuur coördinatie
van essentiële betekenis. Immers zeer vele participanten (met name
gemeenten) met hun eigen wettelijke bevoegdheden (WRO) moeten
letterlijk op één lijn worden gebracht. Een hoofdprobleem is daarbij dat
de sectorbesluitvorming (moet er een nieuwe verbinding komen en
hoedanig?) niet afgestemd is op c.q. niet rechtstreeks doorwerkt in de
ruimtelijke besluitvorming (waar precies?). De praktijk heeft uitgewezen
dat de volgtijdelijkheid in beide besluitvormingslijnen niet goed functio–
neert. Zij veroorzaakt vertraging, de scheiding is disfunctioneel (accep–
tatie van een bepaalde verbinding is onlosmakelijk verbonden met de
exacte plaatsbepaling), zij maakt de besluitvorming diffuus en maakt de
rechtsbescherming ondoorgrondelijk (eerst inspraak bij de tracépro–
cedure, vervolgens inspraak, bezwaar en beroep bij de bestemmings–
planprocedure). Hierbij kan nog worden aangetekend dat bij de defini–
tieve uitwerking van het vastgestelde tracé in het kader van de planolo–
gische inpassing vaak nog min of meer ingrijpende veranderingen van de
plannen wenselijk of noodzakelijk blijken te zijn (bijvoorbeeld RW 1).

105. Op grond van het vorenstaande dringt de Raad opnieuw aan op
een wettelijke regeling van de procedure tot vaststelling van tracés voor
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rijkswegen en spoorwegen. Deze aanbeveling ligt in het verlengde van
eerdere adviezen tot wettelijke regeling van de besluitvorming over
projecten volgens het model van de operationele gebiedsaanwijzing.

Op initiatief van de Commissie Wetgeving van de Raad heeft een
aantal personen, werkzaam bij de meest betrokken instanties in de
afgelopen jaren gewerkt aan het ontwerpen van een proeve van een
wettelijke regeling van de procedure voor de vaststelling van tracé's voor
rijkswegen en spoorwegen. De werkzaamheden, verbonden aan het
opstellen van die proeve, konden nog niet worden afgerond. Reeds in het
Raadsadvies ten behoeve van het Wetgevingsprogramma 1988 werd dit
informeel overleg aangekondigd. In het wetgevingsprogramma 1989 van
de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
werd van dit overleg melding gemaakt. Bij het ontwerpen van deze
proeve wordt voortgeborduurd op activiteiten, óók op het legislatieve
vlak, die sinds jaar en dag door de Raad zelf zijn ontwikkeld. De Raad
beraadt zich nog over een apart advies over dit onderwerp.

106. Blijkens het structuurschema wordt van de lagere overheden
verwacht, dat zij hun plannen daarop afstemmen. Daarbij worden twee
categorieën van hoofdverbindingen onderscheiden:

* ten aanzien van «voldoende concreet» in het Tweede SW
opgenomen verbindingen wordt verwacht dat zij de aanleg enz. daarvan
in streek– en bestemmingsplannen openhouden;

* ten aanzien van verbindingen waarover de besluitvorming pas aan het
einde van de planperiode zal plaatsvinden, wordt «slechts» verwacht dat
de eventuele realisatie niet fysiek onmogelijk wordt gemaakt.

Het is voor provincies en gemeenten niet eenvoudig om bij het
opstellen van hun plannen met deze wensen van het rijk rekening te
houden, want welke bestemming moet de grond dan krijgen? Daarbij rijst
voorts de vraag of het «openhouden» of het «niet fysiek onmogelijk
maken» niet reeds zulke beperkingen oplegt aan het gebruik van
gronden, dat schadeclaims zijn te verwachten. Uit onderzoek is gebleken
dat de vraag met betrekking tot het fysiek openhouden van ruimte wel
een rol speelt bij de vaststelling van streekplannen, maar dat gemeenten
geen ruimte voor de verbindingen in hun bestemmingsplan reserveren.
Wel geven de gemeenten geen bestemming aan grond die met de
verbinding strijdig zou kunnen zijn, bijvoorbeeld woningbouw (zie het
VNG/SGBO-rapport «Structuurschema Verkeer en Vervoer, evaluatie van
een beleidsinstrument», van juli 1987).

Van een andere orde is de vraag voor welke situaties/projecten de
tracéprocedure gevolgd moet worden en waar dit vastgelegd moet
worden. In de pkb worden die situaties/projecten nauwkeurig aange–
geven.

De Raad heeft moeite met het categorisch uitsluiten van de tracépro–
cedure ten aanzien van de volgende situaties:

* verbreding van bestaande (spoor)weglichamen;
* kunstwerken als (spoor)bruggen en (spoor)tunnels met hun aanslui–

tingen;
* als een nieuwe verbinding in één gemeente ligt, èn als er tussen het

Ministerie van Verkeer en Waterstaat en de betrokken overheden
overeenstemming bestaat.

De vragen spitsen zich toe op de verbredingen, die immers ook heel
ingrijpend kunnen zijn. Op blz. 207 van het structuurschema worden 28
projecten genoemd, waarbij nadrukkelijk wordt vermeld, dat het
overzicht niet limitatief van karakter is. Gelet op het feit, dat op
voorhand onmogelijk gezegd kan worden welke bezwaren er leven tegen
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de genoemde wegverbredingen (laat staan tegen de niet genoemde)
bepleit de Raad het uitgangspunt, dat in beginsel voor alle zojuist
genoemde situaties een tracèprocedure wordt gestart. Indien dan zou
blijken, dat alle betrokkenen zich met het project kunnen verenigen dan
kan de procedure snel worden afgewikkeld. De (door de Raad bepleite)
wettelijke regeling van de tracéprocedures zal met het oog hierop
moeten voorzien in de mogelijkheid dat voor zulke situaties van de
normale procedure wordt afgeweken.

Voorts wil de Raad attenderen op de gevaren van het min of meer
letterlijk overnemen (en dan nog wel als beslissingen van wezenlijk
belang) van passages uit het Besluit Milieu-effectrapportage (mer) in de
pkb. Dit houdt het risico in dat wijziging in het mer-besluit (en bijlage)
ook een pkb-wijziging noodzakelijk maakt. Beter zou zijn slechts aan te
geven wanneer een tracéprocedure moet worden gevolgd en voor de
mer-procedure verder te verwijzen naar genoemd besluit.

107. De Raad besluit deze beschouwingen over een wettelijke regeling
van de tracéprocedure met een samenvatting van hetgeen naar zijn
oordeel in hoofdstuk 5 van de pkb opgenomen zou moeten worden.

Ten eerste bepleit de Raad, dat de zin voorkomend op blz. 81 onder
het kopje «planprocedures» ook in de pkb wordt opgenomen. Deze zin
luidt ais volgt: «Met het oog op een voortvarende uitvoering van de in
deze nota aangekondigde infrastructuurprojecten zal nagegaan worden
of stroomlijning van de bestaande planprocedures (tracéprocedure,
bestemmingsplan) wenselijk en mogelijk is». De Raad beveelt overigens
aan in de regeringsbeslissing een beslissende stap verder te gaan en als
uitspraak in de pkb op te nemen, dat met het oog op een voorivarende
uitvoering van de projecten de bestaande sector– en facetplanprocedures
gestroomlijnd worden, en wel via een wettelijke regeling daarvan.

Voorts dringt de Raad er op aan dat in de pkb de uitspraak van project
1 wordt opgenomen dat de projectnota zodanig wordt verbreed, dat hij
ook omvat de toetsing aan het geleidingsinstrumentarium en het beleid
ten aanzien van de leefbaarheid (waaronder het bieden van compensatie
voor door infrastructuur ontstane versnippering van het landelijk gebied
en het streven naar functiewijziging van door rijkswegen ontlaste
wegverbindingen) een en ander voorzover dat nog niet ligt besloten in
een verplichte milieu-effectrapportage. Beide elementen zouden volgens
de Raad voortaan als standaardaandachtspunt in de projectnota dienen
te worden opgenomen.

Ten tweede beveelt do Raad aan om in deel d van de pkb uit te
spreken, dat de tracéprocedure in beginsel ook van toepassing is bij
(weg-,spoorweg- en vaarweg-jverbredingen en soortgelijke situaties.

Ten derde is er behoefte aan grotere duidelijkheid over de precieze
betekenis van het «openhouden» en «niet fysiek onmogelijk maken» van
verbindingen in streek– en bestemmingsplannen.

De financiering

108. Bij de planning gaat het primair om samenhang: hoe te bereiken
dat de talrijke deelbeslissingen op het gebied van verkeer en vervoer,
genomen door de diverse overheidslagen en door vervoermaatschap–
pijen, goed op elkaar en op de ruimtelijke ordening worden afgestemd?
Dit is een enorme opgave, getuige ook de opsomming van de in de
inleiding van dit hoofdstuk gesignaleerde problemen. Gecoördineerde
planning is al moeilijk genoeg, maar indien vervolgens de financiering
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van de talrijke deelaspecten verloopt volgens eigen procedures en
criteria, en via specifieke besluitvormingskaders, dan zou de via planning
moeizaam bereikte samenhang teniet worden gedaan. Uitgangspunt zou
dan ook moeten zijn dat de vaststelling van prioriteiten via de planning
plaatsvindt, en dat de financiermg van de aldus vastgestelde projecten
daarmee geïntegreerd geschiedt. In ieder geval moet worden vermeden
dat de besluitvorming binnen twee, nauwelijks met elkaar verbonden
circuits plaats vindt en dat de financieringswijze een element vormt van
de besluitvorming over een project. Het met elkaar in overeenstemming
zijn van de resultaten uit beide circuits mag niet op toeval berusten.

Het is dan ook noodzakelijk dat er geïntegreerde, gebiedsgewijze
verkeers– en vervoerstudies worden verricht, waarvan de resultaten de
basis vormen van het Meerjarenplan Infrastructuur en Transport (MIT).

109. De Raad heeft met veel belangstelling kennis genomen van de
beschrijving van project 118: onderzoek naar een infrafonds. Doel
daarvan: een onderzoek in te stellen naar één fonds ter financiering van
aanleg en onderhoud van weg– en railinfrastructuur alsmede van
vaarwegen.

In hoeverre een integraal financieringsbeleid kan bijdragon aan een
samenhangend infrastructuurbeleid (onderzoeksvraag op blz. 80 van het
Tweede SVV) is voor de Raad geen vraag meer. Om deze reden, en al
eerder in het advies aangegeven (onder andere in par. 76) is de Raad al
jaren lang voorstander van een geïntegreerde financieringsstructuur.

De Raad is er op dit moment nog niet van overtuigd dat de fondscon–
structie dé manier is om aan deze structuur invulling te geven. Overigens
is het niet primair aan de Raad om aanbevelingen te doen over bijvoor–
beeld de voeding van een fonds. Waar het in wezen om gaat is dat de
keuzevrijheid bij de beslissing over de besteding van gelden maximaal is.
Indien bijvoorbeeld uit een oogpunt van ruimtelijke ordening en milieu de
voorkeur moet worden gegeven aan (verbetering van) een railverbmding
boven een wegverbinding, dan mag een verschil in financieringsmogelijk–
heden daaraan niet in de weg staan. Bij een fondsconstructie speelt
bijvoorbeeld verder de vraag hoe te voorkomen, dat de voeding te zeer
afhankelijk wordt van (jaarlijkse) beslissingen over de voedingsfactoren.

Ondanks deze en andere (mogelijk principiële) bezwaren tegen fonds–
vorming is de Raad er voorstander van dat project 118 met voortva–
rendheid wordt aangepakt, zulks vanwege het belang van een integraal
financieringsbeleid. De Raad beveelt daarbij aan de alternatieve
mogelijkheden, zoals financiering uit de algemene middelen, tenminste
vergelijkenderwijs in dit onderzoek te betrekken.

Organisatie

110. Uitgangspunt voor de Raad is, dat de bestuurlijke randvoor–
waarden in hoge mate bepalend zullen zijn voor het welslagen van het
beleid. Juist op dit punt vertoont het bestel fundamentele tekortko–
mingen, getuige ook de problemen, geschetst in hoofdstuk 2 van het
Tweede SVV. Bezien vanuit het specifieke gezichtspunt van de Raad is
uiteraard vooral een optimale wederzijdse afstemming tussen het
verkeers– en vervoerbeleid en het ruimtelijk beleid van belang. «Het
verkeers– en vervoeraspect heeft volgens velen in het ruimtelijk beleid
een te geringe rol gespeeld», aldus het Tweede SVV. In hoofdstuk II van
dit advies is de Raad daar reeds uitvoerig op ingegaan.

Als een niet gering probleem wordt voorts gezien, dat de institutionele
structuur van de verkeers– en vervoersector niet in staat büjkt zich als
eenheid te manifesteren. Zo wordt coördinatie tussen de departementen
als een zwakke schakel ervaren. Zelfs binnen het ministerie van Verkeer
en Waterstaat zou er te weinig coördinatie zijn, terwijl de afstemming
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van het beleid met dat vin de lagere overheden ook voor verbetering
vatbaar is.

Ook is er gebrek, getuige de analyse in het structuurschema, aan
samenwerking binnen de bedrijfstak, mede veroorzaakt door het verbrok–
kelde karakter van de bestuurlijke verbanden in die sector. Er is een te
grote detailbemoeienis van verschillende overheden; er vindt al te zeer
vermenging plaats van beleids– en uitvoeringsaspecten. Een en ander zou
ertoe hebben geleid, dat het openbaar vervoer geen eenheid en geen
kwaliteit uitstraalt.

De Raad kan zich in deze probleemschets uitstekend vinden en hij is
dan ook met de regering van mening, dat zonder samen te werken een
behoorlijk beleid ondenkbaar is. Hij kan dan ook volledig instemmen met
het voornemen van Verkeer en Waterstaat in deze het voortouw te
nemen (blz. 81). De instelling van vervoerregio's lijkt inderdaad een
praktische manier om tot een nationaal verkeers– en vervoerbeleid te
komen (blz. 82). De Raad voegt daaraan toe dat hij de instelling van
vervoerregio's voorhands alleen aanbeveelt voor daarvoor in aanmerking
komende gebieden. De regering denkt bij vervoerregio's aan overleg–
structuren, licht van constructie en zonder bureaucratische ballast. Met
dat laatste kan de Raad uiteraard instemmen, maar hij zou de zijns
inziens absoluut noodzakelijke samenwerking niet willen beperken tot
overleg.

In de afgelopen decennia zijn er talrijke en ingrijpende voorstellen
gedaan om tegemoet te komen aan een fundamentele zwakte van ons
openbaar bestuur: samenwerking tussen overheden, meer in het
bijzonder samenwerking tussen overheden binnen regio's. En dat geldt in
het bijzonder voor regio's die bezien vanuit de ruimtelijke ordening (en
dus ook vanuit het verkeers– en vervoerbeleid) het meest problematisch
zijn: de grote agglomeraties. Gelet op omvang en zwaarte van de
problemen van verkeer en vervoer, zowel op zichzelf als in relatie tot de
ruimtelijke ontwikkeling kan niet met tot niets verplichtend overleg
worden volstaan. Ook het zonder meer vertrouwen op de vrijwilligheid
van gemeenten in een regio is volgens de Raad niet realistisch. Hij
verwijst hierbij naar het onlangs verschenen rapport van de Commissie
Grote-Stedenbeleid «Grote steden, grote kansen» alsmede naar het
advies over bestuur in grootstedelijke gebieden van de Raad voor het
Binnenlands Bestuur waarin werd geconstateerd dat de bestuurlijke
organisatie niet overeenkomt met de functionele samenhang tussen
woon– en werkgebieden, voorzieningen en infrastructuur.

111. Nu er zich geen duidelijk bestuurlijk kader aandient voor de
bestuurlijke inpassing van vervoerregio's beveelt de Raad aan om zo snel
mogelijk op informele basis een aanvang te maken, waarbij uiteraard wel
gewerkt dient te worden vanuit een gemeenschappelijk concept voor het
verkeers– en vervoerbeleid. Nadat daarmee enige ervaring is opgedaan
zal naar verloop van tijd wel blijken of er behoefte is aan formalisering
van de samenwerking. Daartoe dient zich een aantal oplissingen aan. De
Raad geeft daarvan nu een - niet uitputtende - opsomming zonder
daarbij een voorkeur uit te spreken:

* vorming van een openbaar lichaam op grond van de Wet Gemeen–
schappelijke Regelingen. Omdat het gaat om een «nationaal» beleid zou
een zwaardere en vooral initiërende rol van het rijk in wetgeving
vastgelegd kunnen worden;

* samenwerking op basis van de Wet Personenvervoer of op basis van
een intergemeentelijk structuurplan als bedoeld in artikel 7 van de WRO;

* het sluiten van bestuursovereenkomsten of convenanten (zie hierna);
* territoriale commissies op grond van de Provinciewet.
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112. Ten slotte de vraag naar de gewenste omvang van de vervoer–
regio's. In project 121 wordt aangekondigd dat hiertoe een werkgroep in
het leven geroepen zal worden met als taak na te gaan welke (bestaande)
bestuurlijke kaders geschikt zijn voor een effectief nationaal verkeers– en
vervoerbeleid.

Binnen het kader van dit advies zal de Raad geen definitieve aanbeve–
lingen doen over de schaalkeuze. Hij volstaat thans met het doen van de
aanbeveling, dat in ieder geval voorkomen moet worden, dat het verkeer–
en vervoerbeleid zich min of meer autonoom zal ontwikkelen, waardoor
het een te geringe rol zou spelen bij de samenhangende beslissingen
over de allocatie van wonen, werken, voorzieningen, enz. De Raad
vermoedt dat in het algemeen streekplangebieden in aanmerking komen
als territoriaal kader voor vervoerregio's tenzij de grenzen van die
gebieden stadsgewesten doorkruisen. Hiervoor is reeds aandacht
gevraagd voor de wisselwerking tussen planning en bestuurlijke samen–
werking; deze aspecten beïnvloeden en versterken elkaar zozeer, dat het
nauwelijks mogelijk is om te bepalen wat er eerst moet zijn.

113. Gewezen is al op de opvatting van de Raad, dat het niet nodig is
dat er een apart indicatief verkeers– en vervoerplan op provinciaal niveau
komt: het streekplan kan in beginsel in voldoende mate voldoen aan de
behoefte van de beleidsmatige planning van deze sector.

Anders ligt het ten aanzien van de uitvoeringsplanning. Voor de aanleg
van weg– en railinfrastructuur bevat dit advies concrete en uitgewerkte
aanbevelingen. Ten aanzien van het openbaar (personen)vervoersysteem
geldt, dat de uitvoering van het beleid op moeilijkheden stuit, die hun
oorzaak vinden in het volgende. De samenhang van het openbaar
vervoersysteem (keuze vervoertechnieken, infrastructuur, lijnvoering en
verknoping) is van essentiële betekenis. Deze samenhang wordt evenwel
gedwarsboomd door de volgende oorzaken:

* de indeling in vervoerbedrijven is niet voldoende afgestemd op de
ruimtelijke samenhangen en de bestuurlijke organisatie;

* de bedrijven zijn meer naar techniek dan naar functie georganiseerd;
* de bedrijven hebben als wettelijke efficiency-opdracht hun eigen

onderneming en niet de gezamenlijke vervoervoorziening te optimali–
seren.

Om binnen vervoerregio's te geraken tot een integrale uitvoering van
het vervoerbeleid lijkt het de Raad onontkoombaar, dat er regionale
vervoerautoriteiten worden geïntroduceerd, waarin zowel de verantwoor–
delijke overheden als de vervoerbedrijven participeren.

De Raad wijst erop, dat er dikwijls op planniveau redelijk worden
samengewerkt, doch dat er grote problemen rijzen, zodra het gaat om de
verdeling van de kosten. Hij is dan ook van mening dat het noodzakelijk
is, dat er een koppeling wordt aangebracht tussen de financiële planning
in het kader van het MIT en de inhoudelijke planning in de vervoerregio's.
Anders gezegd: de projecten 118 en 121 behoren niet los van elkaar te
staan: een versterking van de samenhang in de financiering voor weg– en
railinfrastructuur (en voor de vaarwegen) en de ontwikkeling van vervoer–
regio's moeten geïntegreerd plaatsvinden. Wellicht kan lering worden
getrokken uit de ervaringen met de integratie van planvorming en finan–
ciering bij de uitvoering van landinrichtingsprojecten op grond van de
Landinrichtingswet.
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Bijlage 1 Samenstelling van de Commissie Infrastructuur

Voorzitter:
Prof ir H. Wiggerts, Hoogleraar Infrastructuur TU Delft

Vice– voorzitter:
Prof ir H. M. Goudappel, Emeritus-Hoogleraar urbanistiek en ruimtelijke
organisatie, TU Eindhoven

(plv.) Leden van de Raad:
A. W. Brugman, Lid van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant
Dr L. A. Clarenburg, Hoogleraar milieukunde, Ru Utrecht
Ir L. van der Hoeven, NV Nederlandse Spoorwegen
W. A. Vijg, Federatie Nederlandse Vakbeweging
Drs H. J. Kloosterboer, Landbouwschap
Drs R. Kok, Oud-directeur Stad en Landschap
Ir W. J. van Grondelle, Stichting Natuur en Milieu
Mr F. van Reenen, Raad van Onroerende Zaken
Mr S. D. Renzema/Mw drs W. Bos, Contactorgaan Beroepsvervoer
Prof dr E. Wever, Hoogleraar economische geografie, KU Nijmegen

Deskundigen van buiten de Raad:
Mr drs L. Beijen, Vereniging van Nederlandse Gemeenten
Drs R. ter Brugge, INRO-TNO Delft
Drs H. A. J. M. Rijssenbeek, Verbond van Nederlandse Ondernemingen
Ir P. H. R. Langeweg, Koninklijke Nederlandse Toeristenbond ANWB
Ir P. G. Meijer, Dienst RNV, Provincie Noord-Brabant
Ir L. A. d'Hont, EVO/Centraal overleg goederenvervoer
Drs F. Lubbers, NV Samenwerkende Elektriciteitsproduktiebedrijven

Ministeriële vertegen woordigers
Mr G. B. F. Jurg, Ministerie van Economische Zaken
Drs M. Muller, Ministerie van Verkeer en Waterstaat (RWS)
Drs H. I. van Tongeren, Ministerie van Verkeer en Waterstaat (DGV)
Drs F. Timmerman, Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening
en Milieubeheer (RPD)
Mr M. C. Kroon, Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en
Milieubeheer (DGM)

Secretariaat:
Ir I. Faber (secretaris)
Mw M. A. C. C. Oomen-Baken
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Bijlage 2 Samenstelling Commissie Wetgeving

Voorzitter:
Prof mr P. de Haan, emeritus-hoogleraar in het onroerend goed recht en
de systeemontwikkeling van de administratieve wetgeving, TU Delft en
emeritus-hoogleraar in het grondgebruikrecht, VU Amsterdam

(pvl.) leden van de Raad
Mr C. P. M. Bevers, Burgemeester van Hengelo (0)
Mr ir A. W. Hartman, Nederlands Instituut voor Ruimtelijke Ordening en
Volkshuisvesting
Mr L. J. Meiresonne, Stichting Recreatie
Mr W. J. Wolff, Landbouwschap

Deskundigen van buiten de Raad
Prof mr W. Brussaard, hoogleraar Landbouwuniversiteit, Wageningen
Mr D. W. Bruil, universitair docent staats– en bestuursrecht, RU Leiden
Prof mr P. J. J. van Buuren, hoogleraar bestuursrecht, in het bijzonder
het recht van de ruimtelijke ordening, RU Utrecht
Drs D. H. Franssens, voorheen Landbouwschap
Drs V. A. M. Jurgens, Stichting Natuur en Milieu
Mw mr A. G. J. Langeveld, Nederlands Christelijk Instituut voor Volks–
huisvesting
Ir P. H. R. Langeweg, Koninklijke Nederlandse Toeristenbond ANWB
Mr F. K. Later, Verbond van Nederlandse Ondernemingen
Prof mr P. G. A. Noordanus, Directeur Instituut voor Bouwrecht en
hoogleraar in het onroerend goed recht en systeemontwikkeling van de
administratieve wetgeving, TU Delft
Mr C. B. J. Oomen, loco-griffier van de Provincie Utrecht
Prof J. Rothuizen, oud-hoogleraar in de planologie, Universiteit van
Amsterdam
Jhr mr J. J. M. M. van Rijckevorsel, Vereniging van Nederlandse
Gemeenten
Mr J. I. Sanders, oud-lid van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland
Jhr mr K. F. H. Schorer, Unie van Waterschappen
Prof mr J. Wessel, hoogleraar in het bestuursrecht en de bestuurskunde,
TU Delft

Ministeriële vertegenwoordigers
Vacature, Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en
Milieubeheer (DJZ)
Mr G. A. Biezeveld, Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening
en Milieubeheer (DGM)
Prof mr dr F. L. Bussink, Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke
Ordening en Milieubeheer (RPD)
Drs ing C. J. Houterman, Ministerie van Binnenlandse Zaken
Mr G. B. F. Jurg, Ministerie van Economische Zaken
Mr V. J. M. Koningsberger, Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Prof mr J. H. van Kreveld, Ministerie van Justitie
Mr P. Ritsema, Ministerie van Landbouw en Visserij
Mr C. A. van Walré de Bordes, Ministerie van Verkeer en Waterstaat

Sectretariaat
Drs H. J. van Bemmel, secretaris
Mr W. R. M. Wijtenburg
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Advies van de Voorlopige raad voor
verkeer en waterstaat
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Aan de Minister van Verkeer en Waterstaat

's-Gravenhage, 24 juli 1989

Zeer geachte mevrouw Smit-Kroes,

Hierbij bied ik u het advies aan van de Voorlopige Raad voor Verkeer
en Waterstaat over het Tweede Structuurschema Verkeer en Vervoer.

Dit advies werd voorbereid door een door de Raad ingestelde
ad-hoc-commissie, die werd voorgezeten door dr. ir. W. F. Schut. Deze
commissie was samengesteld uit leden van de Voorlopige Raad voor
Verkeer en Waterstaat, van de Raad van de Waterstaat, van de Raad
voor de Verkeersveiligheid en de Voorlopige Raad voor het Vervoer,
alsmede een drietal externe deskundigen.

Een exemplaar van dit advies zend ik eveneens aan de mede-onderte–
kenaar van het Structuurschema, de Minister van Volkshuisvesting,
Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer.

De voorzitter,
w.g. mr. B. W. Biesheuvel
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De Voorlopige raad voor verkeer en water–
staat is aldus samengesteld:

Mr. B.W. Biesheuvel, voorzitter
Drs. Th.A.J. Meys, vice-voorzitter
Dr. G.W.B. Borrie
J. Groenendijk
E Heyning
W. Meijer
Dr.lr. W.F. Schut
Mr Pieter van Vollenhoven
Prof.lr. M.J Vroom, leden
secretaris: Ir. Y.M D. Kentie

Dit advies werd voor de Voorlopige raad
voorbereid door een commissie van deskun–
d'gen onder voorzitterschap van Dr.lr. W.F.
Schut, de commissie was als volgt samen–
gesteld:

Drs. F.L.F. Aarens
Dr. G.W.B. Borrie
Mr. G.Ph. Brokx
Prof Ir. P. Hakkesteegt
Dr. H. den Harder
Drs. J. Kasteel
Dr. L Koopmans
Ir W.A Koumans (plv Drs. C.J. Ruygrok)
Prof.Dr. C.W Stortenbeker
Ir. J. den Toom
Mr. Pieter van Vollenhoven
Mr. LW. Wansink
Prof.Dr. A.J. Wiggers
secretaris: Drs. M.A. de Jong

«De Commissie is van mening dat met de kwalitatieve verbetering en het
kwantitatief aangepaste aanbod van openbaar vervoer de overheid een
beleidsinstrument in handen heeft waarmee een herverdeling tussen
openbaar vervoer en particulier wegvervoer kan en moet worden teweeg–
gebracht tot op een voor elke situatie gewenst evenwichtsniveau,
rekening houdend met de vele genuanceerde belangen.
Daar waar - binnen het raam van de vrije keuze - ook met kwalitatief
hoogwaardig openbaar vervoer geen sociaal-economisch evenwicht in
vraag en aanbod van verkeers– en vervoervoorzieningen kan worden
bewerkstelligd of gehandhaafd, zullen de bevoegde overheden verder–
strekkende maatregelen ter bereiking van het gestelde doel moeten
toepassen.»

(Eind)rapport Commissie Bevordering Openbaar vervoer Westen des
Lands

februari 1972
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1 Tweede Kamer, 1987-1988, 20 397. nrs 1
en2
2 Advies inzake de notitie «Verkeer en
milieu»; een eerste reactie; 17 juni 1988
(VRVW/88-76).

Verantwoording

De Voorlopige raad voor verkeer en waterstaat geeft met het
uitbrengen van dit advies gevolg aan het verzoek van de Minister van
Verkeer en Waterstaat van 5 januari 1989 (bijlage 1).

De Raad heeft niet kunnen voldoen aan de gestelde adviestermijn. Zijn
aanvankelijke mening dat deze termijn eigenlijk te kort is voor het
uitbrengen van een uitgebalanceerd advies, is door de ervaring
bevestigd. De Raad heeft echter gemeend de overschrijding van de
adviestermijn te moeten beperken. Dit heeft tot gevolg dat het advies
niet op alle onderwerpen even diep kan ingaan.

Het bijgaande advies bevat tevens de neerslag van de nadere
oordeelsvorming van de Raad over de onderwerpen die de regering aan
de orde stelde in de notitie «Verkeer en Milieu» van 23 december 1987'.

De Raad bracht daarover reeds een advies uit2.
De Raad heeft zijn advies uitsluitend gericht op het Structuurschema

Verkeer en Vervoer, bestaande uit de planologische kernbeslissing en de
nota «Verkeer en vervoer tot 2010». Van het herziene Structuurschema
Zeehavens was tijdens de voorbereiding van het advies geen definitieve
versie beschikbaar.

Een gecombineerde advisering over beide structuurschema's, die voor
de hand zou hebben gelegen vanwege het voornemen de regeringsbe–
slissingen over beide te integreren, is daardoor niet mogelijk. De Raad
zal over het herziene Structuurschema Zeehavens separaat adviseren.

De aanvraag aan de Raad om een advies uit te brengen over het
Nationaal Milieubeleidsplan bereikte de Raad te laat om de in dat plan
vervatte voornemens op het beleidsgebied vervoer en verkeer in zijn
advies over het SVV mede te betrekken. De Raad betreurt dit omdat
tussen beide beleidsnota's een sterke inhoudelijke relatie bestaat. Het
Nationaal Milieubeleidsplan dient te worden gezien als een intersectoraal
beleidsstuk dat ondermeer een vervolg behelst van de notitie «Verkeer en
milieu». Het presenteren van het Structuurschema Verkeer en Vervoer op
een zodanig tijdstip dat het de sectorale uitwerking van het voorge–
nomen milieubeleid had kunnen bevatten, zou naar de mening van de
Raad een logischer beleidsvormings– en adviseringsvolgorde hebben
opgeleverd.

De Raad heeft inmiddels een begin gemaakt met het opstellen van zijn
advies over het Nationaal Milieubeleidsplan. Hij zal de inhoud van dat
plan nu toetsen aan zijn adviezen terzake naar aanleiding van het SVV.

De Raad heeft kennis genomen van de inspraakreacties op het SVV.
Het grote aantal van de reacties (ruim duizend), afkomstig zowel van
individuele burgers als van zeer veel belanghebbende en/of belangenbe–
hartigende organisaties, maakt duidelijk dat het vervoers– en verkeers–
vraagstuk meer dan ooit in de belangstelling staat. De Raad is van
mening dat hieruit mag worden afgeleid dat de tijd geschikt is om voor
voorgenomen beleidswijzigingen een breed draagvlak te creëren, en
tevens - mits het beleid goed gemotiveerd, doorzichtig en consistent is -
daadwerkelijke gedragswijzigingen van de burger met succes te bevor–
deren.

Met betrekking tot de wijze van voorbereiding van dit advies, tekent de
Raad het volgende aan.

Vanwege de veelzijdigheid van de door het SVV behandelde beleids–
materie werd een multidisciplinaire aanpak nodig geacht. De Raad stelde
daarom een ad-hoc-commissie in, waarin leden van de Raad van de
Waterstaat, van de Raad voor de Verkeersveiligheid en van de
Voorlopige Raad voor het vervoer op persoonlijke titel zitting namen,
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alsmede een drietal deskundigen uit verschillende vakgebieden. Deze
ad-hoc-commissie stond onder voorzitterschap van dr.ir. W.F. Schut, lid
van de Raad en voorzitter van de Raad van de Waterstaat.

Om daarnaast zoveel mogelijk van de kennis, ervaring en opvattingen
van de andere adviesorganen bij het advies te kunnen betrekken, werden
door de ad-hoc-commissie gerichte vragen voorgelegd aan twee
commissies van de Raad van de Waterstaat (Commissie van Overleg
voor de Wegen en de Commissie Scheepvaartwegen en Havens) en aan
de Raad voor de Verkeersveiligheid; dit sloot niet de mogelijkheid uit dat
zij ook buiten de vraagstelling hun beoordeling van het SVV konden
kenbaar maken.

De adviezen van de genoemde organen zijn zoveel als mogelijk in het
advies van de Raad geïntegreerd. Omdat dit advies, door de beperkingen
die de Raad zichzelf moest opleggen, niet volledig recht kan doen aan de
inhoud van de ingebrachte adviezen, zijn zij als bijlagen 2 t/m 4 aan het
advies van de Raad toegevoegd.

De indeling van het advies is als volgt.
In hoofdstuk 1 worden de uitgangspunten beschreven die de Raad

heeft gehanteerd bij zijn oordeelsvorming over het SVV. Dit hoofdstuk
geeft derhalve de zienswijze van de Raad op de hoofdlijnen van het
beleid weer.

In de navolgende hoofdstukken worden achtereenvolgens enkele
aspecten van het beleid belicht: leefbaarheid, ruimtelijke ordening,
economische betekenis van de infrastructuur, financiën en beleidsuit–
voering.

Overlapping van de inhoud van hoofdstukken bleek bij deze opzet -
evenmin als bij iedere andere - niet geheel te vermijden.

De adviezen van de Raad zijn aan het einde van ieder hoofdstuk
opgesomd en dóórlopend genummerd.

In hoofdstuk 7 zijn deze adviezen gerelateerd aan de tekst van de
planologische kernbeslissing. Waar de Raad een wijziging of aanvulling
van de tekst adviseert, is deze concreet aangegeven; daarnaast wordt in
veel gevallen volstaan met een aanduiding van het genummerde advies
dat op de desbetreffende tekstpassage betrekking heeft. Deze aandui–
dingen konden niet uitputtend zijn doordat ook in de PKB-tekst sommige
onderwerpen op meer plaatsen aan de orde komen.
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1. HOOFDLIJNEN VAN HET ADVIES

1.1. Algemene uitgangspunten van de Raad

- Bereikbaarheid is het hoofdmotief van het vervoers– en verkeers–
beleid; de leefbaarheid stelt daaraan een randvoorwaarde.

- Het beleid ten aanzien van het milieu staat in het teken van ecolo–
gische duurzaamheid.

- De kosten door vervuiling teweeggebracht dienen op de vervuiler te
worden verhaald.

- Maatregelen ten behoeve van de vervoersalternatieven die beleids–
matig moeten worden bevorderd, behoren prioriteit te krijgen.

1.2. Inleiding

Een vergelijking van het voorliggende Tweede Structuurschema
Verkeer en Vervoer (SVV) met zijn voorganger valt naar het oordeel van
de Raad in het algemeen duidelijk uit in het voordeel van het nieuwe
produkt. Inhoudelijk zijn de volgende onderwerpen in het (nieuwe) SVV
het meest in het oog lopend:

- de ruime aandacht voor het vervoer als bedrijfstak en zelfstandige
economische factor,

- de grote aandacht voor de leefbaarheid in al zijn facetten,
- de erkenning van een ruime maatschappelijke functie van het

openbaar vervoer, en derhalve van de noodzaak tot uitbreiding van dat
deelsysteem van het vervoer,

- het voor de gehele planningstermijn beschikbaar stellen van de
middelen die voor een goede infrastructuur nodig worden geacht,

- de onderkenning van de noodzaak van flankerend beleid ter
beïnvloeding van de vraag naar infrastructuur-capaciteit,

- de keuze om, ter beïnvloeding van de omvang van het autoverkeer,
de lastenverzwaring te richten op het autogebruik in plaats van het
autobezit,

- het inzetten van verschillende instrumenten voor een selectieve
uitbreiding van het wegennet.

Het SVV kenmerkt zich door een nieuwe opzet die uitmondt in een
veelheid van concrete uitspraken en acties (in de vorm van projecten)
met betrekking tot de wijze waarop het voorgenomen beleid zal worden
gerealiseerd.

Het SVV staat grotendeels in het teken van de spanning tussen de drie
noties: individuele (vervoers) vrijheid, bereikbaarheid en leefbaarheid.

Het bepalen van het beleid in dit spanningsveld noopt tot keuzen.
Volgens de PKB-tekst kan daarbij niet het primaat aan èén van de drie
genoemde belangen-clusters worden gegeven; er moet een afweging
van belangen plaatsvinden.

De wijze waarop deze afweging is verricht is in het SVV slechts
indirect af te leiden uit de beleidskeuzen welke zijn gemaakt.

Alvorens - in de volgende paragraaf - in te gaan op de toekenning van
prioriteiten in het te voeren beleid wil de Raad het volgende, voor het
gehele vervoers– en verkeersbeleid geldende punt aanvoeren.

De behoefte van de samenleving aan vervoer, en daarmee tevens de
afhankelijkheid van de samenleving van vervoer, is in de laatste decennia
sterk toegenomen, en zal ook in de komende periode nog sterk groeien.
Dat heeft een aantal zeer uiteenlopende oorzaken.

De in het SVV geconstateerde spanning tussen mobiliteit, bereik–
baarheid en leefbaarheid vindt zijn hoofdoorzaak in de omvangrijke en
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nog toenemende behoefte aan mobi/iteit, terwijl tegelijkertijd de tendens
waarneembaar is de leefbaarheid met strakkere waarden te definiëren
dan tot dusverre.

Zowel vanuit het ruimtegebruik als door de beperktheid van financiële
middelen worden grenzen gesteld aan een verbetering van bereik–
baarheiddoor middel van meer infrastructuur. Gezien deze begrenzingen
moet de situatie onder ogen worden gezien dat de behoefte aan vervoer
de opnamecapaciteit van de infrastructuur en van het milieu zal
overschrijden, of - afhankelijk van de criteria die men hanteert - dat
reeds doet.

In algemene termen betekent dit dat de vraag naar vervoer structureel
groter is en zal zijn dan de mogelijkheden om dat vervoer op een
maatschappelijk aanvaarde manier te doen verrichten Vraag en aanbod
zijn kennelijk niet in evenwicht.

Het kernprobleem is: hoe dat evenwicht te bepalen, en vervolgens
langs welke weg het ook daadwerkelijk te bereiken.

De oorzaken van de vraag naar personenvervoer zijn velerlei: ruimte–
lijke patronen, patronen van produktie, handel en dienstverlening, sociale
patronen, vrije-tijdsbesteding, individuele interesses enz. Met uitzon–
dering van de eerste kunnen deze oorzaken niet door overheidsingrijpen
worden beïnvloed, en zou men dus kunnen concluderen tot onvermijd–
baarheid van hun gevolgen. De mate waarin zij hun uitdrukking hebben
gevonden in een behoefte aan vervoer is echter onmiskenbaar een
gevolg van relatief - ten opzichte van andere privé-uitgaven - lage kosten
van vervoer.

Uit dien hoofde is de conclusie gerechtvaardigd dat in een algemene
en substantiële verhoging van vervoerskosten een belangrijk deel van de
oplossing van het mobiliteitsvraagstuk op termijn zou kunnen worden
gevonden.

Binnen een dergelijk beleid ontstaat dan tevens de ruimte om een
prijsbeleid te voeren ten gunste van die vervoerwijzen die voor bereik–
baarheid en leefbaarheid de minste negatieve effecten opleveren,
namelijk het openbare, het collectieve en het langzame vervoer.

De Raad tekent aan dat in het laatste decennium de prijs van het
openbare vervoer sterker is gestegen dan die van het autovervoer, een
ontwikkeling dus die juist tegengesteld is aan die welke zojuist werd
aangegeven.

Het goederenvervoer dient op een andere wijze te worden bezien
omdat daaraan grotendeels andere motieven ten grondslag liggen.

De omvang en de patronen van het goederenvervoer worden bepaald
door de lokatie van produktieprocessen en uiteindelijk door de
«consumptiew-patronen van ondernemingen, organisaties en
huishoudens.

Aangenomen mag worden dat om redenen van kostenbeheersing en
concurrentiepositie, het vervoer per eenheid eindprodukt in het algemeen
door het bedrijfsleven wordt geminimaliseerd.

Verandering in vervoerskosten zal grosso modo geen wijziging in de
verhoudingen binnen bedrijfstakken opleveren, en bovendien op
uniforme wijze aan de afnemer worden doorberekend.

Wanneer men in aanmerking neemt dat het goederenvervoer - in
verhouding tot het personenvervoer - een relatief klein beslag (10 a 15%)
legt op de capaciteit van de infrastructuur, mag worden geconcludeerd
dat in deze sector niet kan worden gesproken van een onbalans tussen
vraag en aanbod. Een verhoging van kosten zou bovendien - zie het
bovenstaande - waarschijnlijk geen merkbare invloed hebben op de
omvang van het wegverkeer.

De vraag of het goederenvervoer over de weg zwaarder zou dienen te
worden belast vanwege zijn relatief grote bijdrage aan de onderhoudsbe–
hoefte van wegen, laat de Raad in dit bestek open.
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' Advies inzake de notitie «Verkeer en
Milieu»; een eerste reactie; d d 17 juni
1988 (VRVW/88-76).

Het niet te verwaarlozen aandeel van het goederenvervoer over de weg
in de emissies van schadelijke stoffen is aanleiding tot een andere
afweging. Voor zover gebruikmaking van technische ontwikkelingen niet
leidt tot de gewenste vermindering van emissies, moet een toepassing
van andere vervoerwijzen (rail, water) worden bevorderd (zie ook
hoofdstuk 2 van dit advies). Verhoging van de kosten van wegvervoer ter
beïnvloeding van de vervoermiddelkeuze kan alleen betekenis hebben
voor die goederensoorten die in een andere vervoerwijze een goed
bruikbaar alternatief kunnen vinden; daarvoor zijn de kwaliteit van de
infrastructuur (inclusief overslagfaciliteiten) én van de dienstverlening
bepalend.

1.3. Prioriteiten

In het SVV wordt terecht grote waarde toegekend aan de rol van een
goed vervoers– en verkeerssysteem als voorwaarde van het economisch
functioneren van Nederland. Daarbij zal, gezien de intensieve en nog
intensiever wordende handels– en vervoerrelaties met het buitenland,
naar het oordeel van de Raad de toekomstige ontwikkeling op het terrein
van vervoer en verkeer meer en meer in internationaal perspectief
moeten worden bezien, méér dan tot voor kort gebruikelijk was en ook
méér dan in het SVV het geval is.

De Raad spreekt zijn bezorgdheid uit over de gevolgen van het verkeer
voor het milieu, de volksgezondheid, de verkeersveiligheid en de leefom–
geving; een bezorgdheid die hij reeds tot uitdrukking bracht in zijn advies
over de notitie «Verkeer en milieu»1. Bescherming en behoud van de
kwaliteit van het milieu zijn uiteindelijk van levensbelang voor toekom–
stige generaties.

Geleiding van de mobiliteit is, in dit spanningsveld tussen economische
groei en vervoer en verkeer enerzijds en het milieu anderzijds, een
belangrijk algemeen kader voor het treffen van maatregelen op verkeers–
én milieugebied.

Evenmin als andere sectoren van economische activiteit (industrie,
landbouw) mag het verkeer buiten schot blijven bij het leveren van een
bijdrage aan de verlaging van de belasting van het milieu. De Raad is
daarbij van oordeel dat ook bij milieumaatregelen de internationale
coördinatie veel aandacht verdient. Het zou in strijd zijn met het belang
van Nederland als distributieland om op milieugebied ver voor te lopen
op andere, op vervoersgebied concurrerende Westeuropese landen. Een
voortrekkersrol van Nederland op dit terrein acht de Raad wel alleszins
op zijn plaats, temeer omdat de milieu-effecten van het verkeer een
continentaal karakter hebben.

De Raad is (zie par. 2.2) van mening dat bij het treffen van milieumaat–
regelen, zowel in nationale als in internationale kaders, een onderscheid
tussen personen– en qoederenverkeer moet worden qemaakt; dit niet
alleen vanwege de uiteenlopende effecten van deze sectoren op het
milieu, maar ook vanwege hun verschillende economische functies.

Het SVV legt, evenals de Vierde Nota over de Ruimtelijke Ordening ,
een hoge prioriteit bij de ontwikkeling van de economische functies van
Nederland, waarbij vanzelfsprekend de internationale vervoers– en distri–
butiefunctie veel aandacht krijgt. De bereikbaarheid van de economische
centra heeft daarom een extra accent.

De Vierde Nota beklemtoont verder het belang van de handhaving van
een gezond woon– en werkklimaat, waaraan de leefbaarheid - in al zijn
facetten - een bijdrage dient te leveren. Het is derhalve consequent dat
de leefbaarheid ook in het SVV uitvoerig wordt belicht en geanalyseerd.
De Raad vermeldt zijn adviezen over dit onderwerp in hoofdstuk 2 van dit
rapport.
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De Vierde Nota liet een aantal onderwerpen ter uitwerking over aan
het SVV. De Raad constateert dat het SVV in dit opzicht niet op alle
punten aan de verwachtingen beantwoordt.

In het SVV wordt de betekenis van de ruimtelijke ordening voor de
geleiding van de mobiliteit onderkend; een relatie die in de Vierde Nota
voor de Ruimtelijke Ordening eveneens werd belicht. In zijn advies over
de Vierde Nota wees de Raad op de risico's die verbonden zijn aan een
te geringe sturing bij de lokatiekeuze voor het grote aantal nog te
bouwen woningen in de Randstad. Het is verheugend dat een recente
wijziging van de regeringsbeslissing over de Vierde Nota' het structu–
rerend effect van openbaar-vervoer-verbindingen bij de ontwikkeling van
woon– en werkgebieden benadrukt. Naar de mening van de Raad zou ook
het SVV in dit opzicht stringenter dienen te zijn; op dit onderwerp wordt
in hoofdstuk 3 van dit advies uitgebreid ingegaan.

Over de stelling in het SVV, dat geen primaat wordt gegeven aan één
van de drie elementen in het gesignaleerde spanningsveld (mobiliteit,
bereikbaarheid en leefbaarheid), wil de Raad het volgende opmerken.

Het Structuurschema Verkeer en Vervoer heeft als sectoraal
beleidsplan primair tot taak de bereikbaarheid centraal te stellen als doel
van het beleid en daarbij tevens duidelijk aan te geven de randvoor–
waarden (waaronder die ten aanzien van het milieu) waarbinnen dat
beleid dient te worden vorm gegeven.

Bij een aantal streefbeelden worden harde percentages genoemd,
terwijl tevens wordt opgemerkt dat de bereikbaarheid van de streef–
beelden onderling duidelijk samenhangt (als het ene niet gehaald wordt
heeft dat gevolgen voor een ander streefbeeld). Dit doet vermoeden dat
wel degelijk een bewuste afweging tussen de facetten heeft plaats
gevonden.

Voor het feit, dat het SVV bij de verschillende sporen in de streef–
beelden percentages noemt, spreekt de Raad zijn waardering uit. In het
SVV wordt echter niet vermeld of en in welke mate bepaalde streefper–
centages (bijvoorbeeld van de reductie van luchtverontreiniging) reeds
afgezwakt zijn vanuit andere streefbeelden. Evenmin wordt aangegeven
of het streefbeeld dermate hard is dat indien een voorgestelde maatregel
niet doorgevoerd zou worden of niet effectief zou zijn, een andere
maatregel noodzakelijk is.

Het SVV beschrijft alleen einddoelen; traject en gewenste tussentijdse
resultaten zijn onduidelijk. De stelling dat de leefbaarheid wordt
bevorderd, ondermeer door de geleiding van de mobiliteit, kan niet
wegnemen dat nog steeds sprake is van een verdergaande mobiliteits–
groei, met name van het autoverkeer. Er is sprake van niet méér, dan van
het afremmen van de groei. Het SVV streeft wel een absolute afname
van negatieve effecten (emissies) op het milieu na.

Verbetering van de leefbaarheid lijkt het daarmee in prioriteit af te
leggen tegen handhaving van de voorwaarden voor een grote mobiliteit.
Deze indruk zou kunnen worden weggenomen door in het bijzonder voor
de emissies scherpe doelstellingen voor een kortere termijn dan de
gehele planningsperiode vast te stellen.

In het SVV wordt terecht aan het economisch belang van Nederland
als goed functionerend distributieland een hoge prioriteit toegekend, die
zijn vertaling onder andere vindt in de aanwijzing van hoofdtransport–
assen. Vanuit deze optiek ligt een bewuste afremming van de verwachte
trendmatige groei van het goederenvervoer niet voor de hand; wel
beoogt het SVV een bijsturing door middel van verhoging van de
efficiency in de organisatie van het vervoer, zowel in de sfeer van de
vervoermiddelentechniek als ten aanzien van de data– en documentenuit–

1 Tweede Kamer, 1988-1989, 20490, nr. wisseling. De Raad wijst erop, dat beide ontwikkelingen tevens moeten
18 worden gesteld in het teken van een gemakkelijker overgang tussen de
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verschillende vervoerwijzen, zodat van elk hunner de sterke punten zo
volledig mogelijk kunnen worden benut. Hier ligt vooral een begelei–
dende, en waar mogelijk sturende, taak van de centrale overheid.

Een deel van de middelen waarmee het beleid gefinancierd zal worden
- road pricing (rekening rijden) en de private financiering van tunnels -
komt pas op termijn beschikbaar. Op korte termijn zijn echter reeds
beleidsaanpassingen met financiële consequenties nodig, met name ten
gunste van het openbaar vervoer. De prioriteit voor het openbaar vervoer
vindt een onvoldoende vertaling in de beschikbare middelen en hun
fasering. De financiële opstelling van het SVV bestaat uit onderling
gescheiden budgetten voor de voorzieningen voor auto en openbaar
vervoer, terwijl binnen het openbaar vervoer weer een verdere splitsing
in categorieën is aangebracht. Een afwegingskader voor de opdeling,
gerelateerd aan doelstellingen van het SVV ontbreekt, waardoor niet
goed kan worden beoordeeld of de deelbudgetten stroken met die
doelstellingen.

1.4. Toepassing van het prijsmechanisme

In paragraaf 1.2 stelt de Raad, dat de relatieve overconsumptie van
vervoer reden zou mogen zijn voor een algehele prijsverhoging van het
(personen)vervoer. In het SVV wordt deze redenering (nog) niet gevolgd;
prijsverhoging wordt in beperkte mate voorgesteld voor het gebruik van
bepaalde wegen en met mogelijke differentiëring naar plaats en tijd.

Het schaarse artikel capaciteit wordt tegen een hogere prijs dan
voorheen aangeboden; de individuele keuzevrijheid wordt op een hoger
kostenniveau gerespecteerd. Verwacht wordt dat dit een zekere vraag–
uitval zal veroorzaken, die zowel aan het milieu als aan de bereikbaarheid
ten goede zal komen; beide effecten worden in het beleid ingecalculeerd.
Tevens worden de netto-opbrengsten aangewend voor afbetaling van
private financiering van tunnels, waarna het restant wellicht aan automo–
bilisten zal worden gerestitueerd in de vorm van een verlaging van de
motorrijtuigenbelasting. De Raad plaatst bij deze beleidslijn de volgende
kanttekeningen.

Daar het niet de bedoeling van het rekening-rijden kan zijn dat het
aantal verplaatsingen wordt verminderd, maar wel dat de bestaande
vervoersvraag zich zal verplaatsen naar andere middelen van vervoer
(openbaar vervoer, fiets) mag invoering van rekening-rijden eerst plaats–
vinden waar en wanneer een andere vervoerwijze van vergelijkbare
kwaliteit aanwezig is.

Het inkomenseffect kan, als aan die voorwaarde is voldaan, buiten
beschouwing worden gelaten; voorzover dergelijke effecten wel zouden
kunnen worden erkend (bijvoorbeeld indien een goed alternatief
ontbreekt) mogen deze aan het voeren van een sectorbeleid niet in de
weg staan en dienen zij te worden opgelost in het kader van het
inkomens– of het fiscale beleid.

Toepassing van het prijsmechanisme is gerechtvaardigd in al die
gevallen waarin een belasting van het milieu aanwezig is. Bij een conse–
quente toepassing van het principe »de vervuiler betaalt«, naar evenre–
digheid van de mate van vervuiling, zal dan vanzelf een ontwikkeling naar
schoner vervoer tot stand komen; in hoofdstuk 2 gaat de Raad hier
verder op in. Indien een aanpak van het milieuprobleem langs deze weg -
zelfregulering op basis van financiële prikkels - effectief is, is deze ook
naar de mening van de Raad verre te prefereren boven een ordening
waarin de overheid dwingend optreedt, bijvoorbeeld met behulp van een
vorm van rantsoenering.
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Adviezen

1. De Raad adviseert om als uitgangspunt van het SVV een eenduidige
formulering en harde prioriteit te kiezen: bereikbaarheid is het doel van
het verkeers– en vervoersbeleid, dat echter moet worden bereikt binnen
de randvoorwaarden, die vanuit het milieu gesteld worden.

2. De Raad adviseert om binnen de randvoorwaarden van het milieu
een onderscheid te maken tussen personen– en goederenvervoer en deze
als afzonderlijke beleidssectoren te behandelen naast andere beleidssec–
toren, zoals industrie en landbouw.

3. De koppeling vanuit het SVV met de ruimtelijke ordening moet
duidelijker en stringenter zijn dan in het SVV verwoord. Deze koppeling is
van essentieel belang om (op termijn) het gebruik van het openbaar
vervoer te kunnen bevorderen.

4. De financiële prioriteitsstelling behoort aan te sluiten op de beleids–
prioriteiten (zie ook hoofdstuk 5 van dit advies).

5. De door de Raad onderschreven noodzaak tot geleiding van de
mobiliteit én het waar mogelijk respecteren van de individuele vrijheid,
leiden tot het hanteren van het prijsmechanisme voor het beïnvloeden
van de vervoermiddelkeuze. Dit kan slechts succes hebben indien alter–
natieve vervoerwijzen van voldoende kwaliteit en passende tariefstelling
beschikbaar zijn.

6. Een heffing die evenredig is aan de nadelige effecten van de
emissie is onder omstandigheden een nuttig en billijk geleidingsin–
strument (zie verder advies 10 bij hoofdstuk 2).
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2. LEEFBAARHEID

2.1. Het milieu als harde randvoorwaarde; uitgangspunten voor
te voeren beleid

Het milieubeleid dient randvoorwaarden te stellen aan het beleid ten
aanzien van bereikbaarheid en mobiliteit; in verkeerstechnische termen:
het milieubeleid bepaalt de plaats van de vangrails langs de weg naar de
toekomstige verkeers– en vervoerssituatie.

In het kader van het verkeersbeleid heeft het milieubeleid verschillende
facetten: motoremissies, geluidhinder, ruimtebeslag, grondstoffenge–
bruik, veiligheid, en andere onderwerpen die behoren tot de
leefbaarheid; bij dit laatste verdienen de stedelijke gebieden speciale
aandacht.

Voor veel van deze facetten beschrijft het SVV een streefbeeld; zo
worden voor de motoremissies concrete streefwaarden aangegeven,
veelal in de vorm van de benodigde omvang van reducties, tot het jaar
2010.

1 Advies inzake de nototie «Verkeer en
Millieu»; een eerste reactie; 17 juni 1988
(VRVW/88 76)

De Raad heeft reeds in zijn advies1 over de notitie «Verkeer en milieu»
te kennen gegeven hoge waarde te hechten aan een krachtdadig en
effectief overheidsbeleid tot beperking van nadelige milieu-effecten. Bij
zijn beoordeling van het in het SVV beschreven beleid is de Raad voors–
hands uitgegaan van de daarin gegeven kwantitatieve doelstellingen. Hij
sluit niet uit dat hij in zijn advies over het Nationale Milieubeleidsplan
–dat plan verscheen tijdens de voorbereiding van dit advies– zijn opvat–
tingen zal dienen te herzien indien uit dat plan blijkt dat de emissiedoel–
stellingen voor de verkeerssector zijn gewijzigd.

Het bereiken van milieu-doelstellingen wordt door het SVV vooral
langs het zogenaamde «technische spoor» nagestreefd, dat wil zeggen
door maximale inzet van beschikbare technische middelen om de
emissies schoner te doen zijn. Op grond van de gegevens die ook in het
SVV zijn vermeld kan worden geconcludeerd, dat ook bij een volledige
inzet van nu bekende technische middelen, nog niet een zodanig niveau
van emissies wordt bereikt dat kan worden gesproken van een op lange
termijn nog juist aanvaardbare belasting van het milieu.

Kritische niveaus van milieubelasting moeten worden afgeleid uit de
draagkracht van het milieu; daaronder kan worden verstaan de mate
waarin het milieu in staat is verontreinigingen te absorberen zonder dat
het natuurlijk evenwicht blijvend wordt verstoord. Overschrijding van
kritische niveaus moet daarom worden voorkomen, dan wel beleidsmatig
worden bestreden.

De huidige emissies zijn duidelijk hoger dan de kritische verontreini–
gingsniveaus. Het beleid dient naast de juiste streefwaarden, ook een
tijdpad aan te geven voor een emissievermindering die tot die streef–
waarden moet leiden.

Geconstateerd moet worden dat het SVV in beide tekortschiet:
- de gegeven streefwaarden voor emissies zijn niet verenigbaar met

een duurzame ecologische ontwikkeling: de CCh-emissie blijft op
ongeveer hetzelfde niveau, de N0x-emissie blijft een substantiële
bijdrage leveren aan een te hoog verzuringsniveau;

- voor de verzurende emissie wordt geen lijn van gewenste ontwik–
keling aangegeven; voor de CCh-produktie is geen sprake van beleid dat
gericht is op ^en niveauverandering.

Voor het verkeer moeten streefwaarden voor de emissies worden
vastgesteld evenals dat gebeurt voor andere sectoren (industrie,
landbouw); het gegeven dat veel van de luchtverontreiniging uit buiten–
landse bronnen afkomstig is doet daaraan nlets af.

Tweede Kamer, vergaderjaar 1989-1990, 20 922, nrs. 5-6 102



Voor zijn advies over het door het SVV beschreven beleid met
betrekking tot de milieu-effecten van het vervoers– en verkeersbeleid wil
de Raad de volgende uitgangspunten hanteren:

1. beleidsmaatregelen zullen zoveel als mogelijk een verstoring van de
maatschappelijke verhoudingen moeten vermijden :

hieruit vloeit direct voort dat het volgen van het «technische spoor» zo
veel mogelijk voorrang dient te hebben op andere denkbare maatregelen.
De Raad constateerde hierboven reeds dat hiervan evenwel geenszins de
volledige oplossing van de problemen mag worden verwacht. Het SVV is
ten aanzien van de ontwikkeling van voldoende schoon vrachtvervoer
zelfs duidelijk speculatief.

Dit uitgangspunt heeft ook betrekking op economische concurrentie–
verhoudingen, nationaal en internationaal;

2. het totaal aan beleidsmaatregelen dient een gegarandeerde
gezamenlijke effectiv/teit te bezitten :

wanneer het beoogde effect van bepaalde maatregelen niet ten volle
wordt bereikt, moeten andere –eventueel als reserve in te bouwen–
maatregelen voldoende compensatie kunnen bieden;

3. de vervuiler betaalt:
nadat alle mogelijke technische maatregelen zijn getroffen dienen

heffingen te worden opgelegd aan emissiebronnen in evenredigheid van
de omvang en schadelijkheid van hun emissies; de opbrengst dient bij
voorkeur aangewend te worden ter bestrijding van die emissies;

4. compensatie voor overschrijding van streefwaarden door één
categorie binnen de verkeerssector, dient niet alleen in die sector te
worden gezocht

volgens de gegevens van het SVV is het onzeker of het vrachtverkeer
aan het streefbeeld ten aanzien van N0x-emissies zal kunnen voldoen;
het zou onjuist zijn een volledige compensatie van deze tekortkoming te
vergen van het verkeer met personenauto's.

2.2. Aanbevelingen voor een naar vervoerssector gedifferen–
tieerd milieubeleid

Het eerste uitgangspunt van paragraaf 2.1. betekent het volledig
benutten van de technische mogelijkheden voor het schoner maken van
de emissies van voertuigen.

Voor benzinemotoren is in de vorm van de geregelde drie-weg-kataly–
sator de techniek aanwezig voor een zeer aanzienlijke verbetering van de
emissies: een reductie van 80 a 90% van de stikstofoxyden. Het voeren
van een effectief milieubeleid vereist dat toepassing van deze techniek
zo spoedig mogelijk voor alle personenauto's verplicht wordt gesteld. De
huidige subsidies op de »schone auto«, die worden opgevat als een
premie op milieu-vriendelijk koopgedrag, dienen zo snel als wettelijk –ook
in Europees verband– realiseerbaar, te worden vervangen door boete
voor het gebruik van auto's zonder katalysator.

Recente steekproeven lijken te wijzen op een praktisch effect van de
katalysator dat ver achter blijft bij het optimale rendement. Dit betekent
dat zowel in de sfeer van de techniek (verbetering van de stabiliteit en
duurzaamheid van motorafstelling) als in de sfeer van de handhaving
(kort-periodieke controle op de werkelijke emissies) verdere ontwikke–
lingen beslist nodig zijn.

Wat het laatste betreft heeft de Raad reeds eerder gewezen op de
mogelijkheid van combinatie met de periodieke autokeuring; deze zou
voor controle van de emissie dan óók voor nieuwe auto's moeten worden
voorgeschreven.

Voor dieselmotoren is de motortechniek nog onvoldoende ontwikkeld
om aan de streefwaarden van het SVV ten aanzien van N0xte voldoen;
daarnaast bestaat het probleem van de emissie van roet.
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Een intensieve research op het gebied van de motortechnologie zal
wellicht, maar in ieder geval slechts op termijn, uitkomst kunnen bieden.
Parallel daaraan kan een onderzoek naar alternatieve brandstoffen
worden verricht.

In de personenautomarkt heeft de dieselmotor een steeds groeiend
aandeel, vanwege het kostenvoordeel bij hoge jaarkilometrages. De
omvang van diesel-emissies neemt daardoor onevenredig snel toe.

Vrijwel alle goederenvervoer over de weg vindt plaats met de diesel–
motor als krachtbron. Het binnenlands goederenvervoer maakt, met
uitzondering van bulkvervoer, voornamelijk gebruik van het wegtransport.
Het SVV beoogt een groter aandeel voor het vervoer per rail en het
vervoer te water. Deze vervoerwijzen kenmerken zich veelal door de
noodzaak van overslag, omdat niet alle herkomst– en bestemmings–
punten met deze vervoerwijzen bereikbaar zijn. Bovendien is een
bundeling van ladingstromen vereist om van een economisch rendabel
alternatief sprake te doen zijn. Dit leidt er toe dat deze vervoerwijzen zich
vooral lenen voor goederenvervoer van grote hoeveelheden over de
grotere afstanden.

Het verdient daarom aanbeveling een onderscheid te maken tussen het
internationaal vervoer en het binnenlands goederenvervoer, dat in
tonnage uitgedrukt een veelvoud is van het internationale wegtransport.
Het terugdringen van het binnenlands vrachtverkeer over de weg is erg
moeilijk, omdat dit veelal de economisch meest voor de hand liggende
vervoerwijze is.

Ondanks het veel kleinere aantal voertuigen zal het vrachtverkeer
binnenkort meer NOX emitteren dan alle personenauto's samen.
Daarnaast is de roet-emissie van dieselmotoren, vooral in de steden,
belastend voor het leefmilieu. Slechts een klein deel van deze effecten
zou bij de huidige motoren door goed onderhoud en een zorgvuldige
motor-afstelling kunnen worden voorkomen; aan beide dient niettemin
zorg te worden besteed.

Het is illustratief dat in delen van de U.S.A. het gebruik van dieselmo–
toren om deze redenen is of zal worden verboden. Een dergelijke
maatregel zou in Nederland een groter gevolg hebben voor de vervoers–
kosten, als gevolg van het grotere verschil in brandstofprijs. De komende
harmonisatie van brandstofprijzen in de EEG zal het bestaande prijsver–
schil tussen brandstofsoorten verkleinen.

Bij de overweging om andere brandstoffen dan dieselolie te gebruiken
kan het dienstig zijn om te differentiëren tussen grote en kleine vracht–
wagens (de laatste worden voornamelijk in het binnenlands verkeer
gebruikt).

Voor het lange-afstandsvervoer moeten de mogelijkheden van alterna–
tieve vervoerwijzen zoals railvervoer en vervoer te water vergroot
worden. Daarnaast blijft ook hier de inzet van technische middelen een
belangrijke beleidsrichting.

Indien dit tot een verslechtering van de concurrentiepositie zou leiden,
dienen compenserende maatregelen te worden getroffen, zolang elders
in de EEG dergelijke maatregelen nog geen ingang hebben gevonden.

Zowel vanwege het gemeenschappelijk belang als met het oog op de
binnen-Europese concurrentieverhoudingen zijn ook op het gebied van
het milieubeleid een duidelijke positie-bepaling én voortdurende
afstemming nodig: een voortrekkersrol van Nederland is gerechtvaardigd
maar deze mag niet tot een geïsoleerde positie voeren

Een algemeen Europees kader voor de integratie van verkeers– en
milieubeleid is waard te worden nagestreefd om te voorkomen dat
landen ieder op zich maatregelen treffen die schadelijk zijn voor de
eenwording van de Europese (vervoers)markt.

Juist het personenvervoer zal onderwerp van geleiding van mobiliteit
moeten zijn, zoals het SVV stelt. Gegeven de grote milieubelangen acht
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de Raad een verdergaande aanpak voor het personenvervoer, dan in het
SVV is opgenomen, onvermijdelijk. Het openbaar vervoer dient hierop te
worden toegesneden. De Raad wil voorts de aandacht vestigen op een in
de vergetelheid geraakte wijze van collectief personenvervoer, namelijk
het vervoer te water. Hij stelt voor een onderzoek te doen naar de
toepassingsmogelijkheden van dit vervoer op basis van moderne
technieken (waaronder hovercraft).

Naast de aandacht in het SVV voor het woon-werkverkeer, die mede
vanwege de congestieproblematiek terecht is, stelt de Raad voor ook
andere verplaatsingsmotieven onderwerp van geleiding te doen zijn,
gezien het aandeel in de verplaatsingskilometers. In hoofdstuk 3 van dit
advies, betreffende de afstemming van ruimtelijke ordening en openbaar
vervoer, gaat de Raad verder op dit punt in.

Verder geeft de Raad in overweging een emissieheffing in te voeren.
De baten hiervan kunnen aangewend worden om het gebruik van techno–
logische mogelijkheden te ontwikkelen en te vergroten, alsmede om de
uitbreiding van het openbaar vervoer als alternatief voor het personen–
vervoer deels te bekostigen.

2.3. Verkeersveiligheid

Het begrip leefbaarheid heeft in het SVV betrekking op verschillende
aspecten. Naast (leef)milieu wordt bijzondere aandacht gegeven aan
verkeersveiligheid. Een grotere verkeersveiligheid is in het belang van de
leefbaarheid, maar omgekeerd betekent dit nog niet dat de in het SVV
voorgestelde maatregelen in het belang van de leefbaarheid automatisch
leiden tot een grotere verkeersveiligheid. Er is aandacht nodig voor de
leefomgeving, speciaal voor kwetsbare verkeersdeelnemers, zowel naar
leeftijd als verplaatsingscategorie, zoals voetgangers en fietsers.

De Raad kan zich vinden in een scherpe taakstelling ten aanzien van de
aantallen doden en gewonden. Hij acht het echter zeer twijfelachtig of
het streefbeeld, dat correspondeert met een voortzetting van de trend
van de afgelopen jaren, haalbaar is. Om te beginnen maakt een mobili–
teitsgroei met circa 50% een afneming van het aantal verkeersdoden met
50% tot een zeer zware opgave. Daaruit wordt duidelijk dat een breed
pakket van effectieve maatregelen een eerste vereiste is. Beperking van
de mobiliteit is daar èén van. Gedragsbeïnvloeding door middel van
voorlichting en educatie zal een grote bijdrage moeten leveren. Wat
betreft de inzet van technische middelen wijst de Raad voor de Verkeers–
veiligheid in zijn advies (bijlage 4 bij dit advies) erop dat het SVV zich te
veel afhankelijk maakt van technische ontwikkelingen (in het bijzonder
elektronika) die moeten leiden tot een grotere verkeersveiligheid. Dit
klemt temeer daar de toepassing van allerlei technische mogelijkheden
voor een niet onbelangrijk deel een zaak is voor de wegbeheerders, die
deze mogelijkheden naar eigen inzichten al of niet zullen toepassen.

Het op substantiële schaal aanbrengen van elektronische hulpmiddelen
in en aan de auto ter verhoging van de verkeersveiligheid is een zaak van
zeer lange adem; bovendien kunnen de haalbare effecten op dit moment
noq niet bij benadering worden ingeschat.

Overigens wil de Raad er op wijzen dat cijfers over geregistreerde
aantallen gewonden een onvolledig en daardoor onbetrouwbaar beeld
geven van de werkelijke onveiligheid. Voor beleidsontwikkeling en de
meting van het effect van het beleid is een goede ongevalsregistratie van
niet te onderschatten belang.

De effectiviteit van het verkeersveiligheidsbeleid is sterk afhankelijk
van de mogelijkheden en de prioriteit van een handhavingsbeleid. Zoals
bekend is het politie-apparaat reeds met veel taken belast en mag voors–
hands niet worden aangenomen dat handhaving van het verkeers(veilig-
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heidsjbeleid een hoge prioriteit krijgt. Het beleid ter bestrijding van
onveiligheid in de samenleving is sterk op bestrijding van criminaliteit
gericht.

De Raad wijst erop dat kwetsbare verkeersdeelnemers, in het bijzonder
jongeren en ouderen, extra aandacht behoeven, met name in relatie met
de routes naar openbaar vervoervoorzieningen. De toenemende
vergrijzing van de bevolking versterkt de noodzaak daartoe.

Zowel vanwege de zelfstandige rol van de fiets als vervoermiddel, als
in het kader van het bevorderen van het openbaar vervoer (fiets als
voor/natransportmiddel), is een verschuiving van de prioriteiten nodig en
dient meer geïnvesteerd te worden in infrastructuur voor het fietsverkeer.

2.4. Leefomgeving

In het SVV wordt het begrip leefbaarheid breed geïnterpreteerd. De
Raad is het daar mee eens en wil om die reden, naast de in de vorige
paragrafen genoemde punten, nog aandacht vragen voor de leefom–
geving in verband met natuur en landschap. De kwaliteit van de leefom–
geving, waar mensen wonen, werken en recreëren, staat onder druk door
het toenemend ruimtebeslag en de barrièrewerking van de infrastructuur
voor het verkeer. Hetzelfde geldt voor natuur en landschap, met name de
dreiging van verdere doorsnijding en versnippering. Zo neemt bijvoor–
beeld de infrastructuur bij het verkeersknooppunt Oudenrijn al veel meer
ruimte in beslag dan het gehele oppervlak van de oude stadsdelen van
Utrecht. De Raad pleit derhalve voor een zuinig ruimtegebruik bij alle
vormen van infrastructuur afzonderlijk. Deze gedachte is mede van
invloed op de uitwerking in hoofdstuk 3 over de ruimtelijke ordening. In
hoofdstuk 4 worden verder opmerkingen gemaakt over de infrastructuur–
planning en de maaswijdte van het hoofdwegennet.

Adviezen

7. Het advies is om het emissieplafond, ook voor CÜ2, voor alle
sectoren in de maatschappij (goederenvervoer, personenvervoer,
landbouw, industrie, etc.) tezamen en afzonderlijk duidelijk te definiëren.
Daarna moet per sector het beleid in maatregelen vertaald worden.

8. Met betrekking tot het personenautoverkeer.
- zo spoedig als mogelijk algemene verplichting tot toepassing van de

geregelde katalysator;
- frequente contro/e op de samenstelling van de uitlaatgassen;
- research naar grotere stabiliteit en duurzaamheid van de katalysator–

werking;
- overschakeling stimuleren, via het prijsmechanisme, van het gebruik

van de dieselmotor op benzine– of LPG-motor met katalysator; na een
overgangstermijn treedt een verbod in werking;

- het verschaffen van goede vervoersalternatieven ten behoeve van
geleiding van de mobiliteit; deze geleiding mag niet beperkt blijven tot
het woon-werkverkeer als doelgroep; de andere reismotieven veroor–
zaken een veel omvangrijker emissie;

- naar de mate waarin het gezamenlijk effect van genoemde maatre–
gelen ontoereikend is om de streefwaarden voor de personenautosector
te bereiken zullen maatregelen in de sfeer van flankerend beleid moeten
worden ingezet;

- onderzoek naar mogelijkheden van vervoer te water.

9. Met betrekking tot het goederenverkeer over de weg:
- voor de kleinere vracht/bestelwagens, met een maximaal totaal

gewicht tot een nader te bepalen grens, verplichte overschakeling op
benzine– of LPG-motoren met katalysator, te realiseren op een termijn

Tweede Kamer, vergaderjaar 1989-1990, 20 922, nrs. 5-6 106



die is afgestemd op de vervangingstijd (maximaal 5 jaarj. Daaraan te
verbinden een regelmatige controle op de kwaliteit van de emissie.

Deze maatregel kan worden gewijzigd zodra een andere, voldoende
schone krachtbron voor vrachtvervoer voor algemene toepassing
beschikbaar is;

- voor de grotere eenheden: het toepassen van de beschikbare
technieken voor de reductie van NOX^ en roet-emissie verplicht te
stellen; hier is een internationale harmonisatie noodzakelijk;

- voor de daarvoor in aanmerking komende goederensoorten: het
grensoverschrijdende vervoer en waar mogelijk ook het binnenlands
vervoer per spoor en te water bevorderen.

10. Met betrekking tot personen– en goederenverkeer over de weg:
- heffing op de na aanbrengen van de genoemde technische voorzie–

ningen te hoge emissies. Indien deze zou leiden tot te ongunstige
concurrentieverhoudingen met het buitenland, dient een compensatie te
worden voorzien;

- gebruik van de heffingopbrengst voor verdere ontwikkeling van de
motortechnologie en voor investeringen en exploitatie van het openbaar
vervoer;

- daar een heffing als geleidingsinstrument alleen effectief kan zijn bij
aanwezigheid van een alternatief, dient bij het ontbreken daarvan een
verbod op te hoge emissie te worden overwogen.

11. De Raad acht een geleiding van de mobiliteit een voorwaarde voor
het bereiken van het kwantitatieve streefbeeld voor de verkeersveiligheid.

12. Een effectief verkeersveiligheidsbeleid vereist tevens een grotere
prioriteit voor de handhaving van de verkeersregelgeving door politie en
justitie.

13. De scherpere taakstelling voor hetjaar 2010 vraagt een sterkere
bescherming van vooral de oudere en jongere verkeersdeelnemers en
van het fietsverkeer.

14. Om het veilige gebruik van de fiets te stimuleren is een
verschuiving van prioriteiten in het infrastructuurbeleid noodzakelijk
gekoppeld aan door de rijksoverheid ter beschikking te stellen middelen.
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3. RUIMTELIJKE ORDENING

3.1. Ruimtelijke infrastructuur

Het verstedelijkingsbeleid is van belang voor de mobiliteitsontwik–
keling. Er moeten volgens de Vierde Nota over de Ruimtelijke Ordening
tot 2010/2015 nog grote aantallen woningen gebouwd worden.

De gevolgen van het ruimtelijk beleid zijn pas op lange termijn
zichtbaar, maar hebben een grote gebiedsspecifieke invloed op de
mobiliteitsontwikkeling en benuttings(on)mogelijkheden van het
openbaar vervoer. In het beleid voor de infrastructuur hoort ook het
begrip ruimtelijke infrastructuur thuis, dat wil zeggen het creëren van de
ruimtelijke voorwaarden voor openbaar vervoergebruik, zowel met
betrekking tot de situering van lokaties voor wonen, werken en andere
publiekstrekkende functies als tot de inrichting van dergelijke gebieden.

Het beleid moet in twee richtingen werken:
- het maken van een vervoersysteem, hetgeen op de korte termijn

reeds investeringen vraagt;
- het richting geven aan de lokaties van herkomst– en bestemmings–

punten en daarmee aan de behoefte aan mobiliteit.
De Raad wijst hierbij onder andere naar de beleidsvoornemens met

betrekking tot mobiliteitsprofielen van bedrijven en instellingen en
bereikbaarheidsprofielen van lokaties. In het denken over ruimtelijke
ordening hoort steeds de gebruiksmogelijkheid van het openbaar vervoer
een hoofdrol te spelen.

Het gaat daarbij tegelijk om het beperken van de af te leggen
afstanden, door nabijheid van functies én om de oriëntatie van deze
functies op het openbaar vervoersysteem.

Het creëren van een draagvlak voor openbaar vervoer door middel van
het hanteren van zogenaamde brongebieden is van groot belang. Voor
de ruimtelijke infrastructuur zijn normen nodig voor de bereikbaarheid
per openbaar vervoer van bedrijven en woningen. Zoals bouwvoor–
schriften zijn ingesteld voor een veilig en gezond functioneren van
gebouwen, zo zouden eisen ten aanzien van externe bereikbaarheid van
projecten en gebouwen per openbaar vervoer moeten worden
neergelegd in een «stedebouw-voorschrift».

Juist vanwege het feit dat het ongewijzigd voortzetten van het huidige
beleid een langdurige nawerking zal hebben, is een spoedige ombuiging
van het ruimtelijke-ordeningsbeleid gewenst. De recente aanpassing van
de regeringsbeslissing over de Vierde Nota over de Ruimtelijke1 Ordening
biedt voor dit beleid een goede aanzet.

In bestaande gebieden met onvoldoende draagvlak voor railvervoer zal
het accent liggen op busvervoer. Naast en vooruitlopend op railvervoer is
verbetering van de busdiensten gewenst. Daarmee kan op zeer korte
termijn, en zonder langjarige vastlegging van financiële middelen, een
flexibele aanpassing van het openbaar vervoernet worden bereikt. In dat
kader verdient een op de vraag afgestemde busvoorziening voor het
woon-werkverkeer door uitvoering van het zogenaamde «1000-bussen-
plan» dringend aanbeveling.

Een ontwikkeling van de woningbouw als neergelegd in de Nota
«Volkshuisvesting in de negentiger jaren», met de verschuiving naar
ongesubsidieerde woningbouw, kan leiden tot ongewenste suburbani–
satie. Het effect van een verspreide (vrije sector)woningbouw in kleine
kernen en op het platteland, in een veelheid van vaak relatief bescheiden
bouwprojecten, cumuleert in een omvangrijke automobiliteitsbehoefte,
die op specifieke plaatsen tot grote knelpunten en infrastructuurinveste–
ringen kan leiden. Gewaakt moet worden voor een beoordeling van
woningbouwlokaties op alleen de stichtingskosten van de woning, met

1 Tweede Kamer, 1988-1989, 20490. nr 18 voorbijgaan aan andere kosten (met name infrastructuur) en moeilijk
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financieel te kwantificeren milieuwaarden (bijvoorbeeld doorsnijding van
het landschap). Dit vraagt om een duidelijke afstemming tussen de
beleidssectoren volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en verkeer en
vervoer.

Dit verband wordt, naar de mening van de Raad, in de Structuurschets
voor de landelijke en stedelijke gebieden (deel d: regeringsbeslissing)
d.d. 23 februari 1989, te weinig dwingend beschreven.

3.2. Bereikbaarheid van de grote steden

Economische ontwikkeling en vernieuwing vindt met name plaats in de
steden en de stedelijke invloedsgebieden. In de PKB, in de strategie voor
het personenverkeer van het SVV en in de uitwerking van Luik 1, is
hieraan geringe aandacht besteed. De aandacht voor de grote steden
beperkt zich bij de uitwerking van het SVV ten onrechte tot een
PKB-tekst bij spoor 17 over het leefmilieu. In de Vierde Nota over de
Ruimtelijke Ordening zijn de bereikbaarheid van de belangrijke econo–
mische centra in de grote steden en het verbeteren van de leefbaarheid
belangrijke uitgangspunten. De afstemming tussen de Vierde Nota en het
SVV moet gevolgen hebben voor de prioriteitsstelling van investeringen
in infrastructuur. Daar waar het beleid zich richt op vermindering van
congestie op autosnelwegen mogen de gevolgen van het beleid niet
leiden tot verplaatsing van de congestie naar de steden. Bij de invulling
van het ruimtelijke ordeningsbeleid met betrekking tot woningbouw en
bedrijfslokaties moet de nadruk vallen op de grote steden om onnodige
groei van het aantal verplaatsingskilometers te voorkomen en het
openbaar vervoer-en fietsgebruik te stimuleren.

Uit het Bereikbaarheidsplan voor de Randstad blijkt, dat juist de
maatregelen in de sfeer van het flankerend beleid nog slechts in
beperkte mate worden ingevuld. De conclusie moet getrokken worden,
dat meer nadruk op openbaar vervoer in de grote steden moet komen te
liggen dan nu in SVV het geval is (meer investeringen, hogere prioriteit),
dat een instrumentarium van vooral het stadsgewestelijk parkeerbeleid
gestalte moet krijgen en dat «park&ride» gestimuleerd moet worden. De
Raad pleit voorts met kracht voor een grotere gebruiksvriendelijkheid van
het taxi-systeem; meer nog dan als zelfstandige voorziening kan de taxi
dan een vitale rol spelen in aanvulling op het collectieve openbare
vervoer.

In het SVV wordt het begrip transferia geïntroduceerd. Onduidelijk is
en blijft waarom dergelijke transferia bij de steden gesitueerd moeten
worden. Als het de bedoeling is de overstap naar het openbaar vervoer
te vergemakkelijken, lijkt een situering tamelijk dicht bij de eindbe–
stemming van de verplaatsing niet voor de hand liggend, zeker in geval
een dergelijk transferium met kantoren e.d. gecombineerd zou worden.
Het realiseren van voorzieningen bij bestaande stations, zoals o.a.
winkels, is (zie par. 3.1) wèl zinvol.

Een verdere uitbouw van park&ride, in de nabijheid van woonlokaties,
met garanties dat de parkeerfaciliteiten daadwerkelijk door treinreizigers
gebruikt kunnen worden, ligt meer voor de hand dan het stichten van
transferia op de door het SVV aangegeven plaatsen.

3.3. Langzaam verkeer

Het SVV wijst op de rol van de fiets, maar verbindt daar geen flnan–
ciële consequenties van betekenis aan. In de PKB-tekst komt de fiets
alleen in het kader van het stedelijk leefmilieu ter sprake, maar niet bij de
bereikbaarheid of de geleiding van mobiliteit.

De Raad wil daar het volgende over opmerken. De fiets verzorgt een
wezenlijk deel van de verplaatsingen, met name in stedelijke gebieden.
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De relatie met de ruimtelijke ordening is van belang, waar het gaat om
het voorkómen van afstandsvergroting tussen het wonen en andere
bestemmingen in het kader van het verstedelijkingsbeleid. Daarnaast is
de ruimtelijke inrichting van gebieden een invloedsfactor. Doel van het
SVV-beleid moet zijn het aandeel van de fiets tenminste te handhaven en
zo mogelijk uit te breiden.

Dit vergt per project relatief bescheiden investeringen. Al dergelijke
projecten tezamen vragen echter om een substantiële beleids– en finan–
ciële inspanning. Er zijn méér middelen nodig, danwel een andere priori–
teitsstelling binnen het SVV, vanwege zowel milieu als leefomgeving.
Ook vanuit het oogpunt van verkeersveiligheid is dit belangrijk (zie par.
2.3 van dit advies). Het gaat zowel om meer infrastructuur (aandacht
voor beschutte routes) als om stallingsgelegenheden. Wat het laatste
betreft hoeven ook de openbaar vervoerbedrijven zich niet onbetuigd te
laten. Het rijk kan samen met lagere overheden met relatief bescheiden
middelen uitvoering aan het fietsbeleid geven.

Adviezen

15. Vanuit het oogpunt van bereikbaarheid, verbetering van het milieu
en geleiding van de mobiliteit is een duidelijke afstemming tussen
ruimtelijke ordening, volkshuisvesting en openbaar vervoer vereist.
Bouwlokaties dienen alleen ontwikkeld te worden, waar de beschik–
baarheid of beschikbaarstelling van openbaar vervoer verzekerd is.

16. Het versterken van bestaande steden, met in de grote steden een
samenhangende ontwikkeling van bestaande en nieuwe railinfrastructuur
en woningbouw, verdient aanbeveling. De aanwezigheid van railinfra–
structuur moet beter benut worden. Ook bedrijfslokaties voor perso–
neels– en bezoekersintensieve bedrijven moeten zo veel mogelijk bij
railinfrastructuur gesitueerd worden.

Indien woningbouw buiten de steden plaatsvindt, moet de structu–
rering tegelijk plaatsvinden met die van het openbaar vervoersysteem,
zodanig dat een goede inpassing in de netwerkstructuur tot stand komt.

17. Het «1000-bussen-plan» voor het woon-werkvervoer naar en van
de werkgebieden in en om de steden dient in uitvoering te worden
genomen.

18. Het beleid gericht op het opheffen van knelpunten op de autosnel–
wegen dient vooral ten goede te komen aan het produktieve verkeer,
maar lost daarmee het probleem van de bereikbaarheid van de grote
steden nog niet op. Voor het consumptieve vervoer moeten daarom met
prioriteit in de grote steden en hun stadsgewesten meer investeringen in
het openbaar vervoer en voor het langzame verkeer worden verricht.

19. Het flankerend beleid (o.a. parkeren, afstemming bedrijfslokaties,
fiscale maatregelen), zoals genoemd in het SVV als ook in het Bereik–
baarheidsplan voor de Randstad, vraagt op korte termijn om concrete
uitvoering.

20. De functie van transferia zal nader gedefinieerd moeten worden,
alvorens een pleidooi tot aanleg wordt gehouden. In dat kader is het
bevorderen van park & ride het uitgangspunt, waarbij een zo groot
mogelijk gedeelte van de verplaatsing met het openbaar vervoer wordt
gemaakt.

21. Het aandeel van de fiets in de hoeveelheid verplaatsingen dient
groter te worden. De rol van de fiets zal een belangrijk uitgangspunt
moeten zijn bij de ruimtelijke inrichting. Van rijkszijde is een financie–
ringsregeling voor fietsvoorzieningen gewenst, waarvoor beduidend meer
middelen beschikbaar moeten komen dan in het SVV is voorgesteld (zie
ook adviespunt 14).
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4. DE ECONOMISCHE BETEKENIS VAN DE INFRASTRUCTUUR

4.1. Inleiding

De rol van de infrastructuur in het economische proces wordt door het
SVV niet expliciet benoemd. De Raad hecht eraan dat wel te doen.

Investeringen in de weginfrastructuur moeten niet alleen worden
onderworpen aan beoordeling op hun kosten en op hun omgevingsef–
fecten, maar ook op de waarde die zij toevoegen aan de produktie– en
distributieketen; zij moeten daarbij ondermeer worden vergeleken met
investeringen in –bijvoorbeeld– de rail-infrastructuur.

Het SVV hanteert het onderscheid tussen produktief en consumptief
verkeer; in het beleid komt dit onderscheid tot uitdrukking in de
«geleiding» van de tweede categorie, vooral gericht op beperking van het
autogebruik, en het daarmee bieden van meer bewegingsvrijheid aan de
eerste.

In dit hoofdstuk worden de opmerkingen van de Raad bij het goede–
renvervoerbeleid en de voor het goederenvervoer bestemde infra–
structuur voorafgegaan door een paragraaf gewijd aan de voorzieningen
voor het personenvervoer.

4.2. Infrastructuur voor het personenvervoer

De railinfrastructuur vormt, vooral in de steden en stadsgewesten, het
»skelet« van het openbaar-vervoersysteem. Het railsysteem heeft zowel
een verbindende functie (tussen stadsgewesten) als een ontsluitende
functie (binnen de stadsgewesten). De NS-diensten en de (snel)tramver-
bindingen hebben elkaar aanvullende functies; het optimale maatschap–
pelijke rendement kan pas worden verkregen door integratie van dienst–
regelingen en duidelijkheid daarvan voor de consument. Hier ligt een
belangrijke taak voor de in te stellen vervoerregio's (zie par. 6.4).

Zoals ook elders in dit advies vermeld, onderschrijft de Raad de
noodzaak tot vergroting van de wervingskracht van het railvervoer, ook
voor het vervoer over grotere afstanden. De Raad constateert dat de
Zuiderzeelijn, die een toch niet onbelangrijke verkorting van de reistijden
tussen de Randstad en het noorden des lands zou bewerkstelligen, zelfs
niet als een reservering voor de toekomst in het SVV is opgenomen.

Vooral omdat de afweging van voor– en nadelen die nu heeft geleid tot
dit besluit, na verloop van tijd tot een ander resultaat zou kunnen gaan
leiden, adviseert de Raad de Zuiderzeelijn wel zodanig in het SVV op te
nemen, dat de realisering planologisch mogelijk blijft.

De in de PKB-tekst vervatte positieve opstelling tegenover de
aansluiting van Nederland op een Europees net van hoge-snelheids–
treinen wordt door de Raad onderschreven. Deze aansluiting zal niet tot
een noord-zuid-verbinding mogen worden beperkt; een snelle verbinding
met het centraal-europese achterland is ten minste even belangrijk.

Hoge-snelheidstreinen hebben tevens hun waarde als alternatief, niet
alleen voor de auto maar ook voor het vliegtuig op middellange reisaf–
standen; zij kunnen daardoor ook een bijdrage leveren aan verlichting
van de capaciteitsproblemen in het Europese luchtruim.

De toepassing van telematica voor het ontwikkelen van dynamische
verkeersbeheersingssystemen op autowegen zal, in verhouding tot inves–
tering in nieuwe infrastructuur, een hoog rendement kunnen leveren bij
het oplossen van capaciteitsknelpunten. De in het streefbeeld bij spoor 7
vermelde capaciteitsvergroting met 30% rechtvaardigt een grote
research-inspanning. Deze kan er immers tevens toe leiden dat middelen
vrijkomen voor een versterking van de investeringen in andere sectoren
van de infrastructuur.
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Tenslotte wijst de Raad erop dat voor een ingrijpende verbetering van
de infrastructuur voor het busverkeer steeds meer - kleinschalige -
ingrepen zich zullen aandienen. De realisering daarvan, die grotendeels
op gemeentelijk niveau zal moeten gebeuren, dient financieel mogelijk te
worden gemaakt.

4.3. Infrastructuur voor het goederenvervoer

Met betrekking tot de infrastructuur voor het goederenvervoer ziet de
Raad het als een duidelijk gemis dat het SVV geen streefbeelden
ontwikkelt over de toekomstige verdeling van het goederenvervoer over
de verschillende vervoerwijzen. Dientengevolge bevat de PKB ook geen
gericht infrastructuurbeleid dat het rail– en watervervoer zou kunnen
bevorderen ten behoeve van een vermindering van het goederenvervoer
over de weg. Deze dient te worden nagestreefd om redenen die uit
milieubelangen voortvloeien (zie advies 9), alsmede om ruimte te creëren
voor het vervcer dat op de weg aangewezen blijft.

Met een verdere groei van de economie zal het goederenvervoer in
tenminste hetzelfde tempo toenemen. Daarnaast wijzen alle onderzoe–
kingen tevens een groeiend marktaandeel van het vrachtvervoer over de
weg uit. Zonder bijzondere maatregelen roept dat milieu-bezwaren op.

Het binnenlandse goederenvervoer zal veelal zeer moeilijk tot een
andere vervoerwijze kunnen worden gebracht; daarom geeft de Raad
voor deze categorie de voorkeur aan technische maatregelen voor verbe–
tering van de emissies (zie advies 9).

Het internationale vervoer leent zich veel beter voor overschakeling
naar spoor– en watervervoer.

Op dit beleidsterrein is daarom naar de mening van de Raad een
directe en overtuigende actie van de overheid nodig, op basis van een
goed onderbouwd beleid. Deze actie dient, naast een grote inspanning
voor uitbreiding en onderhoud van spoor– en waterwegen, gericht te zijn
op het op korte termijn creëren van op de markt gerichte terminals voor
overslag tussen vervoertechnieken, en bevordering van toepassing van
telematica ten dienste van de logistieke organisatie van het goederen–
vervoer, en van het gecombineerde vervoer in het bijzonder.

Vanwege de infrastructurele achterstand die de spoorwegen hebben
opgelopen in verhouding tot hun toekomstige functie voor goederen– én
personenvervoer en gezien de lange procedures die vooraf gaan aan de
realisering van verbetering en uitbreiding van het net, verdienen juist de
spoorweg-projecten de meeste aandacht te krijgen, en dienen de
middelen voor de vereiste investeringen tijdig te worden veiliggesteld.

Wegen
Het grote verschil in dichtheid tussen het net van hoofdwegen en dat

van spoorwegen is opvallend. In het licht van het nieuwe vervoerbeleid
zal moeten worden bezien of dit verschil gerechtvaardigd en doelmatig
is.

Het komt de Raad voor, dat de criteria voor de kwalificatie als
hoofd(weg)verbinding voor sommige landsdelen leiden tot een nodeloos
grote dichtheid. Met de commissie van overleg voor de wegen (zie
bijlage 2 bij dit advies) pleit de Raad voor een flexibeler benadering van
de hoofdwegenstructuur, in de zin van een nauwere relatie tussen
netdichtheid en economisch belang op grond van de produktie-functie.
In een aantal gevallen kan hieraan in voldoende mate worden tegemoet
gekomen door modernisering («upgrading») van bestaande wegen.

Zoals hij reeds deed naar aanleiding van de Vierde Nota over de
Ruimtelijke Ordening, vraagt de Raad ook nu aandacht voor de grens–
overschrijdende wegverbindingen. Als gevolg van de vervaging van de
landsgrenzen zal het internationale verkeer in omvang toenemen; de
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grensovergangen en de wegen ter weerszijden mogen daarvoor geen
knelpunt vormen.

In en nabij de stadsgewesten voorziet de Raad problemen bij een
scheiding van lange– en korte-afstandsverkeer omdat daarvoor kostbare
ruimte en veel geld nodig zijn. Bovendien zouden de nuttige effecten van
deze vorm van knelpunt-oplossing verloren gaan wanneer wegennetten
van lagere orde niet in evenredig mate zouden worden verbeterd.

De Raad beveelt daarom met klem aan, in alle stadsgewestelijke
regio's te komen tot integratie van infrastructuurplannen en doorstro–
mingsmaatregelen; deze zou het best tot stand kunnen komen in het
kader van de vervoerregio's (zie paragraaf 6.4).

Spoorwegen
In een aantal Westeuropese landen is een discussie op gang gekomen

over een splitsing van de exploitatie-onderdelen van het spoorwegbedrijf,
te weten het personenvervoer, het goederenvervoer en het beheer van
de infrastructuur. Het doorvoeren van een dergelijke scheiding zou niet
alleen de ongelijke concurrentievoorwaarden voor het goederenvervoer
door de Nederlandse Spoorwegen kunnen elimineren, maar tevens zou
de overheid daarmee een sturingsinstrument in handen krijgen om daar
waar zij dit gewenst acht (op bepaalde routes, voor bepaalde soorten
vervoer zoals gecombineerd vervoer en vervoer van gevaarlijke stoffen)
het vervoer per spoor te stimuleren. De Raad beveelt een positieve
benadering van de voorgestelde werkwijze aan ter versterking van de
positie van het goederenvervoer per spoor.

Een standpuntbepaling terzake is ook gewenst om de betekenis van de
hoofdtransportassen op zijn juiste waarde te schatten.

Het gemengde gebruik van spoorlijnen, voor reizigers– en goederen–
vervoer, zal bij een succesvol beleid tot bevordering van het railvervoer
op veel plaatsen leiden tot vergroting van de capaciteit in de vorm van
spoorverdubbeling en ongelijkvloerse kruisingen.

Daarnaast zal aandacht moeten worden gegeven aan alternatieve
routes voor het goederenvervoer ter vermindering van de kwetsbaarheid
van de dienstverlening en voor situering van routes buiten dichtbevolkte
gebieden. Voor deze beide doeleinden komt verbetering van de Betuwe–
spoorlijn (Dordrecht-Arnhem of –Venlo) in aanmerking.

Het is de Raad opgevallen dat bij de hoofdtransportassen de verbin–
dingen Rotterdam-Arnhem (als onderdeel van een verbinding naar
Noord-Duitsland en Oost-Europa) en Amsterdam-Antwerpen ontbreken.

In navolging van de ontwikkelingen in het Europese reizigersvervoer
(Eurocity-treinen) dient vanuit Nederland een verdere ontplooiing van het
Europese systeem van snelle internationale goederentreinen te worden
gestimuleerd; daarmee wordt dan tevens een alternatief geboden voor
het «trucken» van luchtvracht.

Het gebruik van het spoorwegnet in Europa voor goederenvervoer
wordt niet alleen bepaald door de kwaliteit van de infrastructuur, maar
evenzeer door de hoogte en de structuur van de tarieven waarmee de
verlader in het internationale vervoer wordt geconfronteerd. Het zou de
homogeniteit van de vervoersmarkt ten goede komen wanneer de tarief–
stelling zou plaatsvinden op basis van een opbrengstenverdeling tussen
de Europese spoorwegmaatschappijen; daarbij zouden zij niet, ieder voor
eigen net, hun vervoersopbrengsten consolideren, maar zouden bij op
provisiebasis als elkaars agenturen optreden.

Waterwegen
De hoofdtransportassen voor het vervoer te water zijn naar de mening

van de Raad redelijk gekozen. Op een enkel punt zullen daarin nog
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fysieke aanpassingen nodig zijn (drempel bij Zeeburg in het
Amsterdam-Rijnkanaal).

In het voetspoor van de Commissie voor de Scheepvaartwegen en
havens van de Raad van de Waterstaat (zie ook bijlage 3) betwijfelt de
Raad of het overige vaarwegennet van voldoende omvang en kwaliteit is
om een door het SVV beoogde toename van het vervoer te water (die
overigens niet is gekwantificeerd) te bewerkstelligen.

Het SVV onderscheidt hoofdtransportassen, overige hoofdvaarwegen
en overige vaarwegen; alleen aan de eerste categorie wordt een rol
toegekend bij de stimulering van het vervoer te water. Deze selectiviteit
is discutabel, evenals het aangelegde indelingscriterium van 5 miljoen
ton internationaal vervoer van en naar de zeehavens per jaar. De Raad
acht de beleidsinzet voor de overige (hoofd)vaarwegen te gering, mede
gezien het aspect van de recreatievaart. De aandacht die in een aantal
projecten aan deze laatste gebruikscategorie wordt gegeven acht de
Raad terecht.

In het SVV wordt opgemerkt, dat er sprake is van achterstallig
onderhoud enerzijds en de wens het eigendom en beheer van dergelijke
vaarwegen over te dragen aan lagere overheden anderzijds. Deze punten
lijken méér invloed op de afweging ten aanzien van het vaarwegennet te
hebben gehad dan de overweging dat het vervoer te water gestimuleerd
dient te worden.

Van belang zal ook hier zijn de aanwezigheid van terminals. De
mogelijkheden van verkeersbeheersingssystemen moeten ook bij de
vaarwegen benut worden.

4.4. Gecombineerd vervoer

Het goederenvervoer over de weg zal nog aanzienlijk groeien. Een deel
van die groei moet afgeleid worden naar andere vervoerwijzen (water,
rail). In dat kader ziet het SVV veel mogelijkheden in gecombineerd
vervoer (vervoer van opleggers, vrachtwagens en wissellaadbakken en
containers door meer dan èèn vervoerwijze (weg-rail, weg-water)).

De Raad merkt op, dat de effecten van «1992», waarbij belemme–
ringen in het internationaal vrachtvervoer worden weggenomen (onder
andere cabotage), juist kunnen resulteren in meer kansen voor het
wegvervoer. Uit onderzoeken blijkt dat in de toekomst het aandeel van
gecombineerd vervoer als totaal toch nog bescheiden van omvang blijft,
hoewel voor bepaalde goederenstromen en op bepaalde geografische
relaties hoge uitschieters voorkomen.

Al zal uiteraard een commerciële exploitatie het uitgangspunt zijn,
niettemin lijkt een aanvangsstimulering zinvol om de voordelen van
gecombineerd vervoer sneller te kunnen benutten.

Als streefbeeld is in de PKB geformuleerd: «Er is een net van terminals
voor gecombineerd vervoer». Om een optimale onderlinge afstemming
en taakverdeling tussen de drie vervoertechnieken mogelijk te maken zijn
in de grote havens terminals voor alle drie de modaliteiten gezamenlijk
nodig. Dit vereist een duidelijk netwerk. In het SVV wordt een railservice–
centrum in Rotterdam genoemd; een dergelijk centrum zou tenminste
eveneens in Amsterdam, met aansluiting van de luchthaven Schiphol,
moeten komen, aan de andere hoofdtransportas.

4.5. Telematica

Mede als gevolg van veranderingen in de logistieke organisatie van
produktieprocessen worden steeds hogere eisen gesteld aan de bedrijfs–
zekerheid en beheersbaarheid van goederenstromen. Tevens moeten de
kosten van de administratieve begeleiding worden gereduceerd.
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In het SVV wordt het belang van de ontwikkeling en toepassing van
telematica voor de Nederlandse positie in vervoer en distributie
onderkend.

De primaire rol in het vervoersproces zal aan het bedrijfsleven voorbe–
houden blijven; de rol van de overheid is een complementaire. Dit heeft
voor het overheidshandelen tweeërlei consequenties:

a. de overheid moet stimulerend en begeleidend optreden ten aanzien
van ontwikkelingen die gevolgen hebben voor het nationale economische
belang;

b. de overheid dient in zijn formele bemoeienis met het vervoer ten
minste in gelijk tempo met het bedrijfsleven te «telematiseren».

Uit a. vloeit voort dat, wanneer geconstateerd wordt dat de ontwik–
keling van informatiesystemen zich voltrekt op een manier die leidt tot
een achterblijven van de concurrentiepositie ten opzichte van het
buitenland of tot een te grote onderbenutting van (delen van) de infra–
structuur, de centrale overheid zich zal inspannen knelpunten op te
heffen. Dit kan plaatsvinden in de vorm van overleg met, en coördinatie
van marktpartijen. Daarnaast mag echter een financiële betrokkenheid
van de rijksoverheid, bijvoorbeeld bij het afdekken van (een deel van) de
kosten van opbouw van informatiesystemen, niet worden uitgesloten: zij
zullen immers evenzeer een onderdeel van de vervoersinfrastructuur
vormen als de wegen waarover het materiële vervoer zich afspeelt.

Op verschillende plaatsen zijn reeds informatiesystemen ten dienste
van het vervoer in ontwikkeling; de recente studie gepubliceerd door de
Stichting Nederland Distributieland1 geeft hiervan een volledig overzicht.
Deze systemen hebben elk hun - beperkte - doelstelling en vormen
daarmee potentiële componenten van een veelomvattend nationaal
telematicanetwerk.

Naar de mening van de Raad moet een voortvarende ontwikkeling van
een voor vele doeleinden en vele gebruikers bruikbaar systeem worden
nagestreefd. Dit dient echter te gebeuren vanuit een grondige analyse
van de behoefte aan informatie van elk der marktpartijen (inclusief
overheid).

Om te voorkomen dat aan een dergelijk systeem vanaf het begin te
hoge eisen worden gesteld waardoor het vraagstuk alleen al door zijn
omvang onhanteerbaar zou kunnen worden, beveelt de Raad aan om in
eerste instantie deelprojecten te definiëren met elk hun eigen bereik
(bijvoorbeeld: beschikbaarheid vervoerscapaciteit, afhandeling in– en
uitvoer-formaliteiten, volgen van zendingen). Hetzij het bedrijfsleven zelf,
hetzij de overheid dient dan te waken voor de onderlinge koppelbaarheid
van deelsystemen.

Dit laatste vormt tevens een randvoorwaarde voor de uitvoering van de
uit b. voortvloeiende overheidsactiviteiten.

De toepassingen van telematica voor de beheersing van verkeers–
stromen en voor de communicatie «voertuig-wal» behoren beide onder
de door de overheid te verschaffen infrastructuur-voorzieningen.

Ook ten aanzien van het telematicabeleid mag de aantekening niet
achterwege blijven, dat een goede afstemming op buitenlandse informa–
tiesystemen waar dat mogelijk is moet worden nagestreefd, ook al zal
deze als gevolg van het voortbestaan van andere nationale belangen niet
altijd eenvoudig zijn. Ook op dit terrein geldt dat een Nederlands
isolement niet in het belang van de nationale economie is.

Adviezen

22. Rol van de verschillende vervoertechnieken:
1 «Teiematica en concurrentiekracht». juni - De benodigde infrastructuur en de structuur van hoofdassen en
1989 hoofdnetwerken dienen getoetst te kunnen worden aan de gewenste
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vervoeraandelen van de onderscheiden vervoertechnieken en hun combi–
naties.

- De nagestreefde groei van de aandelen van vervoer per spoor en te
water vindt in het SVV geen neerslag in de plannen voor hun infra–
structuur.

23. Infrastructuur personenvervoer:
- De Raad adviseert de ruimtelijke reservering voor de Zuiderzeelijn te

handhaven.
- Aansluiting van Nederland op Europese hoge-snelheids-treinverbin–

dingen is nodig, zowel in zuidelijke als in oostelijke richting.

24. Wegen:
- Verkeersbeheeringssystemen ter vergroting van de capaciteit van

bestaande wegen verdienen hoge prioriteit vanwege hun mogelijke
besparingseffect.

- De Raad stelt voor, de maaswijdte van de hoofdverbindingen te
differentiëren en primair af te stemmen op eisen ten aanzien van de
bereikbaarheid van economische centra, de omvang van de vervoer–
stromen en de internationale functie. Zo kan een effectiever aanwending
van middelen op een kleiner netwerk worden bereikt.

- De Raad adviseert terughoudendheid ten aanzien van de aanleg van
nieuwe autosnelwegen.

25. Goederenvervoer per spoor:
- Het goederenvervoer per spoor dient te kunnen beschikken over:
- snelle doorgaande verbindingen met de belangrijkste centra in

Europa;
" een zodanige kostentoerekening (via ontvlechting van de bedrijfsre–

kening) en tariefstructuur dat met andere vervoertechnieken kan worden
geconcurreerd qua prijs.

- De verbindingen Rotterdam-Arnhem e.v. (Betuwelijn) en
Amsterdam-België dienen als hoofdassen te worden toegevoegd.

- De realisatie van railservice centra in Rotterdam én Amsterdam (met
aansluiting van Schiphol) is zeer gewenst, met de mogelijkheid tot
uitbouw naar veelzijdige «transport service centra».

- Voortvarende ontwikkeïmg van snelle Europese goederendiensten
dient vanu'/t Nederland te worden gestimuleerd.

26. Vervoer te water:
- De Raad adviseert het beleid ten aanzien van de vaarwegen een

betere reflectie te doen zijn van de erkende maatschappelijke voordelen
van vervoer te water.

27. Telematica:
- Voor een volledige benutting van de mogelijkheden van informatica

ten dienste van het vervoers– en verkeersbeleid heeft de overheid naast
een zelfstandige taak, ook een stimulerende en coördinerende functie die
in overleg en in complementariteit met het bedrijfsleven moet worden
uitgeoefend.

- Aanpak in deelprojecten kan schaalproblemen voorkomen.
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5. FINANCIEN

Dit hoofdstuk gaat in op de budgettaire aspecten van het SVV.
Veel van de motivering van de inhoud van dit hoofdstuk is elders in het

advies te vinden.

5.1. Financiële prioriteiten

De overheidsinvesteringen in de infrastructuur hebben in het laatste
decennium een gestadige daling te zien gegeven. Van veel zijden - ook
door de Raad - is gewezen op de noodzaak tot ombuiging van dit beleid
Het is daarom terecht dat de regering heeft besloten om voor de gehele
planningstermijn van het SVV de middelen voor uitvoering van het
vervoers– en verkeersbeleid te verhogen met jaarlijks f325 miljoen. De
cijferopstelling in de tekst van de PKB is daarmee sluitend gemaakt.

De desbetreffende tabel geeft evenwel gemiddelde benodigde en
beschikbare jaarbedragen aan over een periode van 22 jaren.

Hierdoor dreigt versluierd te worden dat het gemiddelde jaarbedrag
niet kan worden gedekt door de meerjarencijfers in de rijksbegroting die
betrekking hebben op de eerstkomende jaren. Tegenover dit korte–
termijn-tekort staat de behoefte om snel de opgelopen achterstanden in
de infrastructuur –vooral de rail en het water– weg te werken, hetgeen
een voorwaarde is voor een sturing van de vervoermiddelkeuze, zowel in
het personen– als in het goederenvervoer. Dit leidt tot de noodzaak om
voor de eerstkomende jaren de schaarse middelen in te zetten voor juist
dié projecten die bijdragen tot geleiding van de mobiliteit overeen–
komstig de beschreven strategieën. Daarnaast zal moeten worden
gestreefd naar verkorting van de realiseringstermijn van die projecten.

Over deze beide uitgangspunten zijn ook elders in dit advies opmer–
kingen gemaakt.

Het SVV pleit bij herhaling voor een prioriteit voor het produktief
verkeer en voor een verbetering van het openbaar vervoer. Tegelijkertijd
is sprake van deelbudgetten voor infrastructurele maatregelen voor de
verschillende vervoerwijzen en binnen het openbaar vervoer.

De Raad pleit voor een nadere beleidsafweging en prioriteitsstelling bij
het beschikbaar stellen van middelen. Een strikte toedeling vooraf aan
vervoerwijzen, en daarbinnen aan projecten, is uit dien hoofde niet nodig,
zolang de middelen voor de gestelde beleidsdoelen worden ingezet. De
prioriteitsstelling dient gebaseerd te zijn op een afweging van
maatschappelijke baten (bijdrage aan bereikbaarheid van economische
centra) en maatschappelijke kosten (financiën, milieu). Het toekennen
van deelbudgetten mag daarvoor geen belemmering vormen.

Het jaarlijks uit te brengen Meerjarenprogramma Infrastructuur en
Transport zal de resultaten van de meest actuele maatschappelijke
afweging presenteren.

Het SVV schenkt veel aandacht aan het bevorderen van het openbaar
vervoer. Om van een substantiële geleiding van mobiliteit te kunnen
spreken en ter ondersteuning van het hiervoor bepleite ruimtelijke
ordeningsbeleid, zijn meer investeringen in het openbaar vervoer onver–
mijdelijk. Het SVV constateert dat het openbaar vervoer reeds in een
achterstandssituatie verkeert. In de verdeling van de financiën over de
verschillende vervoerwijzen mist de Raad een aansluiting met de
taakstelling van het openbaar vervoer. Ook de prioriteitsstelling qua
investeringen binnen het openbaar vervoer, en ten opzichte van wegver–
bindingen in dezelfde corridors, is niet uitgewerkt. Eerder in dit advies is
reeds de kanttekening geplaatst, dat in bepaalde corridors weginfrastruc–
tuurprojecten eerder gereed zijn dan de openbaar-vervoerprojecten,
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' Advies inzake het rapport van de Project–
groep Mobiliteitsscenarïo Randstad»; 15
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terwijl een deel van de deelnemers aan het wegverkeer geacht wordt in
de toekomst met het openbaar vervoer te gaan reizen. Deze volgorde van
realisering dient in principe te worden omgedraaid; ook binnen het
openbaar vervoer is dus vanuit dit gezichtspunt een nadere prioriteits–
stelling van projecten noodzakelijk, vanuit de afweging van maatschap–
pelijke baten en kosten.

De beleidsopvatting in de PKB dat vergroting van het vervoeraandeel
van het openbare vervoer zonder vergroting van de rijksbijdrage kan
geschieden, is een onhoudbare stelling bij gelijktijdige taakverruiming
van het openbaar vervoer én behoud van de sociale functie. Gelet op de
verschillen tussen kostendekkingsgraad en kostenelasticiteit zullen bij
toenemend gebruik van het stads– en streekvervoer de exploitatiete–
korten toenemen: de extra inkomsten zullen achterblijven bij de extra
kosten.

Voor de weginfrastructuur heeft de Raad in hoofdstuk 4 reeds gesteld,
dat bij een grofmaziger hoofdnetwerk een betere allocatie van de
beschikbare middelen kan plaatsvinden.

In het advies is voorts een duidelijk onderscheid gemaakt tussen
produktief en consumptief verkeer. Dit zal bij de investeringen en
beleidsmaatregelen tot uitdrukking moeten komen. Weginfrastructuur die
voornamelijk voor woon-werkverkeer bedoeld is heeft een lagere
prioriteit en vraagt eerder om een afweging met investeringen in
openbaar vervoer.

Het goederenvervoer per rail vraagt om een aanvulling van de hoofd–
transportassen en investeringen in rail service centra.

In paragraaf 4.3 pleitte de Raad voor een splitsing (ontvlechting) van
de bedrijfsrekening van de spoorwegen, in personenvervoer, goederen–
vervoer en infrastructuur (aanleg en onderhoud). Deze splitsing kan zeer
wel gevolgen hebben voor de hoogte van de investeringen die ten laste
van de rijksbegroting komen.

Het investeringsvolume voor de waterwegen is als totaal toereikend,
maar de fasering leent zich voor een bijstelling ten gunste van de korte
termijn.

Met naar verhouding bescheiden middelen moet het mogelijk zijn het
gebruik en de veiligheid van het langzame verkeer te vergroten. De Raad
meent dat dit een onderdeel zou moeten zijn van het SVV-beleid.

5.2. Financiële middelen

Financiering van de infrastructuur is voor een deel afhankelijk van het
verkrijgen van additionele middelen. Hiervoor wordt in het SVV voor de
prijsmechanische methode van het rekening-rijden gekozen. Indien dit
instrument niet of niet tijdig beschikbaar zou komen, moet een
vervanging worden gevonden in een verdere kostenverhoging van het
autogebruik. Deze kan bijvoorbeeld in de fiscale sfeer worden gezocht.

De private financiering van tunnels is duurder dan bij een directe finan–
ciering door de overheid. In een eerder advies heeft de Raad hier reeds
op gewezen'. Ter verzekering van de financiering van de maatregelen in
het SVV stelt de Raad voor een integraal verkeers– en vervoersfonds te
vormen. In dit fonds kunnen worden ondergebracht: de in het SVV
bestemde begrotingsgelden, inclusief die van het rijkswegenfonds, de
rijksbijdragen aan het openbaar vervoer en de opbrengsten van het
rekening-rijden. Het fonds bekostigt de SVV-beleidsvoornemens, neemt
de openbaarvervoertekorten voor zijn rekening en de jaarlijkse kosten van
de privaat gefinancierde tunnels. Ook de kosten van de aansluiting van
ons land op het Europese hoge-snelheidsspoornet kunnen door het fonds
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worden gedragen, indien dit daartoe wordt aangevuld. Omdat het fonds
dient ter uitvoering van het SVV-beleid, kan de bestaansduur aan een
termijn gebonden worden van bijvoorbeeld vijftien jaar, waarna de
eventueel resterende middelen vervallen aan de algemene middelen, dan
wel worden bestemd voor onderhoud.

Met betrekking tot het vinden van financieringsmiddelen merkt de
Raad nog het volgende op. De grote institutionele beleggers in
Nederland beschikken over veel middelen en zien uit naar rendabele
investeringen. In het kader van de Vierde Nota over de Ruimtelijke
Ordening zijn voorstellen voor grote investeringsprojecten in de grote
steden gedaan. Het verdient aanbeveling op nationaal niveau overleg te
voeren over investeringen in grote lange-termijn-projecten, waarin naast
bouwprojecten (woningen, kantoren) ook infrastructuur betrokken wordt.
Dit vereist een geïntegreerd beleid voor de lange termijn. Daarvoor
pleitte de Raad ook reeds in het kader van de afstemming tussen ruimte–
lijke ordening en openbaar vervoer (par. 3.1).

Adviezen

28. De Raad stemt in met de vergroting van de investeringsruimte in
de rijksbegroting voor het vervoers– en verkeersbeleid, met f 325 miljoen
perjaar. Voor een verhoging van het investeringsniveau in de eerstko–
mende jaren moeten nog nadere voorzieningen worden getroffen.

29. Prioriteitsste/ling:
- Elk groot infrastructuurproject beoordelen op maatschappelijke

kosten en baten, op grond van de gevolgen voor bereikbaarheid, econo–
mische ontwikkeling en leefbaarheid; derhalve geen strikte budget–
toewijzing vooraf aan infrastructuur-sectoren.

~ In corridors waarin zowel de infrastructuur voor de auto als die voor
het openbaar vervoer verbeterd wordt, komt het openbare vervoer eerst,
om te voorkomen dat zijn concurrentieverhouding nog verder
verslechtert.

- De prioriteitsstelling van het Bereikbaarheidsplan voor de Randstad,
waarin het SVV-beleid voor de komende tien jaar gestalte moet krijgen,
dient aan de twee voorafgaande overwegingen te worden getoetst en zo
nodig te worden aangepast.

30. Aan de beoogde vergroting van het aandeel van het openbaar
vervoer is een toename van de tekorten in de exploitatie onlosmakelijk
verbonden. Daarvoor zullen meer middelen beschikbaar moeten worden
gesteld.

31. De Raad stelt voor een integraal verkeers– en vervoersfonds in te
stellen voor de tindnciering van het vervoers– en verkeersbeleid van het
SVV, met een looptijd van ongeveer 15 jaar.
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6. ASPECTEN VAN UITVOERING VAN HET SW-BELEID

6.1. Beleidsprioriteiten

In het SVV neemt het beleid dat gericht is op geleiding van de
mobiliteit een centrale plaats in. Dit beleid dient zijn uitwerking te krijgen
in een algemene en een gebiedsgerichte prioriteitenstelling ten aanzien
van projecten voor particulier (auto, fiets) en openbaar vervoer.

De belangrijkste criteria voor deze prioriteitenstelling zullen zijn: het
effect van elk van de projecten op de bereikbaarheid en hun bijdrage aan
de geleiding van de mobiliteit (verschuiving van vervoerstromen naar het
openbare en het langzame vervoer).

Het realiseren van prioriteiten mag niet worden belemmerd door een
starre toedeling van middelen aan bepaalde categorieën van de infra–
structuur.

De nadrukkelijke keuze in het SVV voor vergroting van de taak van het
openbare vervoer noopt tot een consequente doorvoering van dat beleid
in de prioriteitenkeuze ten aanzien van projecten en in de overige te
treffen maatregelen.

Daartoe behoort ook een nadrukkelijker afstemming tussen de ruimte–
lijke ordening en het vervoers– en verkeersbeleid. Deze zal ook zijn
doorwerking moeten vinden in andere sectoren van het overheidsbeleid,
zoals de volkshuisvesting.

Een belemmering voor het realiseren van de bepaalde prioriteiten kan
liggen in het ervaringsgegeven, dat de ontwikkeling en realisatie van
railprojecten veel tijd vergen. Een kortere doorlooptijd van projecten is
dringend gewenst. Een wetswijziging ten behoeve van een snellere reali–
satie van railinfrastructuurprojecten is derhalve nodig voor een
slagvaardige uitvoering van het SVV-beleid. Dergelijke nieuwe wettelijke
mogelijkheden zouden moeten worden ingezet indien de bestaande
wettelijke procedures aantoonbaar tot ongewenste vertraging leiden.

De uitvoering van het SVV-beleid vereist een afstemming tussen
sectoren van het rijksbeleid, maar is zeker niet minder afhankelijk van
een zorgvuldige beleidsafstemming tussen de verschillende overheids–
lagen. Provincies en gemeenten zullen, vaak in nauwe onderlinge samen–
werking, niet alleen op gecoördineerde wijze projecten tot stand moeten
brengen, maar tevens gestalte moeten geven aan maatregelen in het
kader van flankerend beleid.

De zorg voor behoud van de bereikbaarheid van economische centra
èn tegelijkertijd het doorvoeren van maatregelen voor de geleiding van
de mobiliteit, vormen tezamen een kwetsbare beleidsopgave, die voor
zijn welslagen bovendien is aangewezen op een grote openheid en
duidelijkheid naar de burger.

6.2. Instrumenten

Het SVV noemt als maatregelen om het personenverkeerte geleiden
(pag.16):

- concentratie van wonen en werken in het algemeen,
- concentratie van wonen en werken bij knooppunten van het

openbaar vervoer,
- sterke verbetering van het openbaar vervoer,
- een naar tijd en plaats gedifferentieerde kostenverhoging van het

personenautogebruik,
- een stringent parkeerbeleid.
Op de eerste punten is de Raad reeds in hoofdstuk 3 van dit advies

ingegaan.
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De kostenverhoging voor het personenvervoer en het parkeerbeleid
maken onderdeel uit van de PKB; van deze maatregelen heeft de kosten–
verhoging van het personenautogebruik ook een inkomstengenererend
doel.

De infrastructuur-financiering is afhankelijk van een beperkt aantal
bronnen, die deels nog niet operationeel zijn, zoals rekening-rijden; varia–
bilisatie van de autokosten via brandstofheffing kan hetzelfde doel
dienen.

Een voordeel van rekening-rijden is de naar tijd en plaats gedifferenti–
eerde heffing. Nadelen zijn de onzekerheid over maatschappelijke accep–
tatie, de mogelijkheden en kosten van controle en de termijn van opera–
tioneel worden. Tevens is aandacht nodig voor de internationale context
waarbinnen een dergelijk systeem kan functioneren.

Het rekening-rijden heeft zijn oorspronkelijke ratio in de beïnvloeding
van het autogebruik door middel van een gebruiksevenredige belasting.
Voorwaarde voor het optreden van enig effect is de aanwezigheid van
een vervoersalternatief. Rekening-rijden zou derhalve alleen op die
vervoerrelaties kunnen worden toegepast waar een alternatief in de vorm
van goed openbaar vervoer wordt geboden.

In de nieuwste voorstellen voor rekening-rijden is nog weinig aandacht
besteed aan mogelijke ongewenste ruimtelijke effecten, zoals een
ongewenste spreiding en verschuiving naar lokaties net buiten heffings–
grenzen (indien de elektronische tolpunten aan de rand van de steden
gesitueerd zouden worden). Handhaving van de economische positie van
stedelijke gebieden is echter een belangrijk uitgangspunt. Dit vraagt om
een koppeling tussen ruimtelijke-ordeningsbeleid en de wijze van irnple–
mentatie van rekening-rijden.

De vorm, waarin rekening-rijden gegoten gaat worden, is van groot
belang. Vanuit milieu-oogpunt bezien is een vorm, waarin er een relatie
tussen heffing en afgelegd kilometrage bestaat, te verkiezen. Dit vraagt
om meer heffingspunten, waardoor de systeemkosten toenemen. Verder
dient gewaakt te worden voor een verschuiving van autoverkeer naar het
onderliggend wegennet. Het laatste is zowel nadelig voor het leefmilieu
als voor de verkeersveiligheid.

Een grondige afweging is dus vereist, die zich niet dient te beperken
tot de systeemkosten (aanleg en beheer) van het rekening-rijden.
Invoering van het rekening-rijden op volledig operationeel niveau zal
zeker nog een aanta! jaren op zich laten wachten, en daarmee de finan–
ciële opbrengsten. Bovendien is, ondanks de voortvarende technische
voorbereiding, de politieke aanvaarding van het systeem van
rekening-rijden nog geenszins zeker.

Om beide redenen is het zeer gewenst zich te beraden op beleidsin–
strumenten die

- vooruitlopen op rekening-rijden,
- eventueel kunnen dienen ter vervanging van het rekening-rijden,
- bij voorkeur op korte termijn kunnen worden ingevoerd, en die

bovendien
- zo nodig naast het rekening-rijden kunnen worden gehanteerd indien

zou blijken dat niet alle beoogde effecten van rekening-rijden worden
bereikt.

Er zijn slechts weinig instrumenten denkbaar die de bedoelingen van
het rekening-rijden - beperking van de behoefte aan infrastructuur,
beperking van de emissies én verschaffen van financieringsmiddelen– in
dezelfde mate kunnen realiseren.

Andere instrumenten kunnen slechts worden gekozen nadat is vastge–
steld welke van de drie doelstellingen het zwaarst moeten vvegen. Het
komt de Raad voor dat de financieringsdoelstelling het eerst zal moeten
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wijken waardoor dan een andere oplossing voor het daardoor optredende
«gat» in de meerjarenplanning zal moeten worden gevonden.

Voor het bereiken van de doelstellingen met betrekking tot beperking
van het wegverkeer komen pas in allerlaatste instantie maatregelen als
het instellen van verboden en rantsoenering van mobiliteit in aanmerking.

Voor de geleiding van de vervoermiddelkeuze in het goederenvervoer
rnoeten andere maatstaven worden aangelegd dan bij het personen–
vervoer.

Vastgesteld kan worden dat, zowel in de kosten van het gebruik van de
infrastructuur (onderhoudskosten) als aan de kosten van milieuvervuiling
het goederenverkeer over de weg relatief minder bijdraagt dan het
personenverkeer. Vanuit milieu en leefbaarheidsoverwegingen is het
gewenst de integrale kosten (van het goederenvervoer) zichtbaar te
maken. Vanuit concurrentie-overwegingen zijn er echter bezwaren tegen
een algemeen doorbelasten van die kosten. Wel is het denkbaar een
onderscheid te maken tussen het internationaal vervoer en het binnen–
lands goederenvervoer, dat in tonnage uitgedrukt veel omvangrijker is
dan het internationale wegtransport. Voor het binnenlands vervoer is het
gebruik van andere vervoerwijzen dan over de weg slechts beperkt
mogelijk. De belangrijke positie van de vrachtauto is een gegeven en
vraagt in de eerste plaats om technische maatregelen ten behoeve van
de leefbaarheid. Voor het lange afstandsvervoer dienen de mogelijk–
heden van alternatieve vervoerwijzen zoals railvervoer en vervoer te
water te worden vergroot. De Raad verwijst naar zijn adviezen hierom–
trent in hoofdstuk 2.

6.3. Voorwaardenscheppend en stimulerend beleid

De betekenis van het goederenvervoer komt in het SVV niet alleen tot
uitdrukking in uitspraken over infrastructuur, maar ook in aandacht voor
organisatorische aspecten. De Raad waardeert die aandacht, maar wil bij
de uitwerking daarvan enkele opmerkingen maken.

Het SVV delegeert een aantal belangrijke taken waarvoor samen–
werking tussen betrokken partijen essentieel is, aan het bedrijfsleven,
met als belangrijkste representant de Stichting Nederland Distributie
Land (SND) (bijvoorbeeld: EDI, standaardisering). De SND is in eerste
instantie opgericht om de positie van Nederland als distributieland te
bevorderen, ondermeer door samenwerking tussen betrokken partijen.
De door het SVV gegeven opdracht past in deze taakstelling, maar laat
de specifieke overheidstaak onverlet. Tot deze taak behoort het toezien
op de tijdige uitvoering van aan anderen toebedeelde bijdragen.

Bij het uitblijven van resultaten (bljvoorbeeld als gevolg van tegenstrij–
digheid van belangen) dient de overheid de verantwoordelijkheid terug te
nemen.

In hoofdstuk 4 van dit advies is reeds geduid op het tekortschieten van
het SVV in het ontwikkelen van een strategie en concrete doelstellingen
ten aanzien van het goederenvervoer. Zeker als gevolg van dit manco
mag de overheid niet te veel verwachten van de activiteiten van derden,
waar het gaat om de geleiding van de mobiliteit en versterking van de
distributiefunctie. De Raad wijst er op dat de overheden in een aantal
Europese landen onder andere op het gebied van de vervoermiddelkeuze
een gericht beleid voeren, waarvan ook Nederland de gevolgen zal
ondervinden.

Evenals op andere beleidsterreinen zou ook hier de meest wenselijke
situatie zijn dat nationale maatregelen steeds zouden kunnen worden
afgeleid uit internationaal overeengekomen doelstellingen van beleid. Zo
zou weliswaar geen strikte uniformiteit maar wel een hoge mate van
harmonisatie tussen nationale maatregelen tot stand komen; een poten–
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tiële bron van belemmeringen in het vrije handelsverkeer, en zelfs van
mogelijke concurrentievervalsing, zou daarmee bij voorbaat kunnen
worden weggenomen.

Het SVV biedt de mogelijkheid om ook in internationale fora (met
name in de Europese Gemeenschap) de beleidspositie van de Neder–
landse regering te verduidelijken, en tevens de totstandkoming van
Gemeenschappelijke doelstellingen te bevorderen.

Door samenwerking en efficiency-bevordering zijn belangrijke resul–
taten te bereiken met betrekking tot verhoging van de beladingsgraad en
vermindering van lege retourritten. In het binnenlands vervoer kan dit
worden bevorderd door verbetering van de beschikbaarheid van
gegevens over vervoerscapaciteit met behulp van telematica (zie par.
4.5).

Voor verbetering van de efficiency in het buitenlandse vervoer is het
opheffen van belemmeringen voor het vrije vervoer van goederen
(cabotage, communautaire vergunningen) van grote betekenis. De
nationale protectie van (vervoers)markten is strijdig met het streven naar
een hogere algemene efficiency, die toch ook deel zou moeten vormen
van de eerder bedoelde Gemeenschaps-doelstellingen.

Voor de gewenste overgang van weg– naar watervervoer ziet de Raad
een belemmering in de bestaande tariefstructuur, in het bijzonder die
welke samenhangt met de evenredige vrachtverdeling. De daardoor
bestaande drempel kan worden verlaagd, en zo mogelijk geëlimineerd,
door een commercialisering van het beurzensysteem; beperking van de
in deze deelmarkt bestaande structurele overcapaciteit is daarvoor een
voorwaarde.

De Raad onderschrijft daarom de reeds door de rijksoverheid in gang
gezette activiteiten op dit gebied

6.4. Vervoerregio's

Het openbaar vervoer zal volgens het SVV vooral in de stadsgewesten
een belangrijke rol moeten spelen. Het SVV biedt weinig concrete
aanduiding van aanpassingen in het openbare vervoer in de stadsge–
westen. Kwaliteitseisen zijn ten aanzien van de snelle intercitytreinen
concreter geformuleerd, dan voor het stadsgewestelijk openbaar vervoer.
Het SVV signaleert een behoefte aan betere samenwerking en onderlinge
afstemming op stadsgewestelijk niveau en noemt de organisatievorm van
vervoerregio's. Het SVV komt echter niet toe aan een uitwerking van die
gedachte.

In dergelijke regio's zou het naar de mening van de Raad moeten gaan
om het gehele vervoer en verkeer te land, dus niet alleen om openbaar–
vervoerplanning, maar ook om de planning van de overige verkeersinfra–
structuur (waaronder parkeervoorzieningen).

In West-Duitsland is reeds uitvoering aan vervoerregio's gegeven
(bijvoorbeeld Hamburg, Hannover), waarin zowel de infrastructuur voor
de auto en het openbaar vervoer als de daarmee samenhangende
ruimtelijke ordening zijn ingebracht.

In par. 6.1 duidde de Raad op de cruciale plaats die de lagere
overheden innemen in de uitvoering van het SVV-beleid. In een stadsge–
westelijke aanpak dient de voorkeur uit te gaan naar een vrijwillige
samenwerking van de betrokken besturen en bedrijven; vrijblijvendheid
mag daarbij echter niet worden aanvaard.

De Raad adviseert daarom spoed te betrachten met het (verkennen
van de mogelijkheden tot het) instellen van een bestuursvorm die
voldoende krachten kan ontwikkelen om het beleid tot uitvoering te
brengen.
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6.5. Integratie op centraal niveau

De instelling van nieuwe regionale organen als in de voorgaande
paragraaf beschreven zal een logische doorwerking vinden in het
instellen van een orgaan van de rijksoverheid met een integrerende
taakstelling. Een dergelijke «Dienst Vervoerkunde» zou voor de regionale
organen het aanspreekpunt bij de centrale overheid zijn voor zowel
bestuurlijke, financiële als technische onderwerpen. De taken en
bevoegdheden van die dienst zouden zich kunnen uitkristalliseren
naarmate de vervoerregio's zich ontwikkelen, maar reeds van de aanvang
af de mogelijkheid moeten geven de gewenste bestuurlijke verande–
ringen te stimuleren en te begeleiden.

6.6. Vervoers– en verkeersbeleid in Europese context

Het Nederlandse vervoersbeleid zal in de komende jaren steeds meer
te maken krijgen met de Europese ontwikkelingen. Dit raakt vooral de -
ook door het SVV met kracht ondersteunde - vooraanstaande plaats van
Nederland in Europa als doorvoer– en distributieland.

De Raad heeft geconstateerd dat in het SVV slechts in marginale zin
aandacht wordt besteed aan deze verbondenheid.

In zijn advies heeft de Raad op een aantal punten aangegeven waar
het Nederlandse vervoersbeleid tenminste rekening moet houden met de
ontwikkelingen in de EG en in de lidstaten. (Deze geografische beperking
mag overigens niet het potentiële belang van het Oost– en Zuidoost–
europese achterland doen vergeten.) Zoals in de advies-tekst is
aangeduid kan de rol van Nederland in die ontwikkelingen wisselend zijn
naar gelang van het onderwerp; in een aantal gevallen is het nationale
belang het meest gediend met een voortrekkers– en initiërende rol, soms
kan worden volstaan met een waakzaam volgen. Bij de keuze van de
opstelling moet steeds worden bedacht dat het behoud van de histo–
rische voorsprong van Nederland op vervoersgebied niet vanzelfsprekend
is, als gevolg van de wijzigingen die zich voltrekken in de goederen–
stromen en in de technologie.

Overigens ligt hier een gezamenlijke taak voor zowel overheid als
bedrijfsleven.

lllustratief voor de invloed die Nederland op het Europese beleid kan
uitoefenen door een actieve opstelling zijn de recente ontwikkelingen op
het gebied van de emissies van personenauto's. Deze zijn tevens een
signaal dat bij een goed gemotiveerde presentatie van prioriteiten, indus–
triële belangen zich kunnen richten naar een algemeen maatschappelijk
(i.c. het milieu-jbelang. Elders in de wereld (delen van de Verenigde
Staten van Amerika, Japan) zijn overigens reeds voorbeelden van een
nog verdergaande aanpassing te vinden.

Met betrekking tot de volgende onderwerpen heeft de Raad een relatie
met Europese ontwikkelingen aangegeven:

- vervoer en milieu (par. 2.2): geïntegreerd Europees beleid gewenst;
- aansluiting aan Europese hoofdnetten:

voor personenvervoer (par. 4.2): naar zuiden en oosten,
voor goederenvervoer (par. 4.3): snelle internationale vrachttreinen;

- vervoermiddelkeuze goederenvervoer (par. 4.3);
- ontwikkeling gecombineerd vervoer (par. 4.4);
- tarieven goederenvervoer per spoor (par. 4.3);
- toepassing telematica (par. 4.5): standaardisatie

voor goederenvervoer,
voor communicatie en verkeersbeheersing;

- efficiency-verhoging wegvervoer (par. 6.3).
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1 De Raad heeft over dit onderwerp onlangs
advies aan de Minister van Verkeer en
Waterstaat uitgebracht

Vanwege de nauwe verwevenheid van het Nederlandse vervoers– en
verkeersbeleid met de internationale ontwikkelingen, is de Raad van
mening dat het SVV in sterkere mate aandacht dient te schenken aan de
acties die de nationale overheid in internationale gremia zal ondernemen
om het in het SVV beschreven beleid tot uitvoering te kunnen brengen.

Dit zou kunnen leiden tot een toevoeging van een extra «spoor» aan de
PKB-tekst in de sfeer van ondersteunende maatregelen.

Voor de nationale distributiefunctie ten opzichte van Europa is de
internationale bereikbaarheid van de economische centra van primair
belang. Het SVV legt hierop terecht, in navolging van de Vierde Nota
over de Ruimtelijke Ordening, de nadruk. De luchthaven Schiphol kan
zich in de komende decennia nog sterk verder ontwikkelen op basis van
zijn functie als intercontinentale draaischijf1. Uit het SVV kan niet worden
afgeleid of de voorziene maatregelen voor het verzekeren van de bereik–
baarheid van Schiphol toereikend zullen zijn voor het verwerken van een
overeenkomstig hoog groeicijfer in het oppervlaktevervoer.

6.7. Bestuitvormingsprocedure projecten

Het advies van de Commissie van Overleg voor de Wegen van de Raad
van de Waterstaat (bijlage 2) besteedt uitvoerig aandacht aan de tracé–
procedure voor wegen en spoorwegen. De Raad onderschrijft het daarin
gestelde. Het wordt daaruit duidelijk dat de wijzigingen die zullen worden
aangebracht in de adviesstructuur van het Ministerie, ook gevolgen
zullen hebben voor de tracé-procedure.

De Raad meent evenwel, nu de wetswijziging betreffende de nieuwe
adviesstructuur in behandeling is in het parlement, niet in te kunnen gaan
op de concrete aanpassing van die tracé-procedure. Met betrekking tot
de verdeling van de adviestaken in de toekomstige situatie, kan hij nu
slechts vaststellen dat in elk geval beleidsvraagstukken met een nationale
strekking aan de Raad voor verkeer en waterstaat zullen worden
voorgelegd.

De Raad stelt het op prijs betrokken te worden bij de vormgeving en
uitwerking van de nieuwe tracé-procedure.

De Raad vestigt tenslotte in het bijzonder de aandacht op de opmer–
kingen van de COW met betrekking tot de inhoud van projectnota's en
de inhoud van de PKB-tekst ten aanzien van de tracé-/m.e.r.-procedure
(blz. 9 van bijlage 2).

Adviezen

32. Planning en uitvoering van railinfrastructuur:
- Vanwege de lange voorbereidings– en uitvoeringstijd van railpro–

jecten én de belangrijke taak van zulke projecten in het vervoersbeleid, is
een wetswijziging nodig die de realiseringstermijnen bekort.

33. Voor een evenwichtige besluitvorming over nieuwe infrastructuur
is een inzicht nodig in de integrale kosten van het gebruik.

De mate van doorbelasting van die kosten aan de gebruiker is
onderwerp van politieke besluitvorming.

34. Rekening-rijden:
- De Raad kan instemmen met een verdere uitwerking van het

rekening-rijden, mits daarbij de geleiding van de (personen-)mobiliteit
centraal staat. Op het moment, dat rekening-rijden in een bepaald gebied
wordt ingevoerd, zal derhalve een alternatief in de vorm van openbaar
vervoer aanwezig moeten zijn.
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- De Raad adviseert om versneld alternatieven voor de voorgestelde
maatregelen te ontwikkelen voor de korte termijn en voor het geval dat
maatschappelijke, organisatorische of technische problemen de
invoering van rekening-rijden in de weg staan.

35. Samenwerking partners:
- De Raad adviseert de in het SVV aan het bedrijfsleven toegedachte

activiteiten aan termijnen te binden.

36. Vervoerregio 's:
- De Raad adv/seert spoed te betrachten met het instel/en van

vervoerregio's, vanwege de cruciale rol die zij dienen te vervullen in de
uitvoering van het vervoers– en verkeersbeleid.

37. De Raad adviseert tot het instellen van een rijksorgaan ter
begele/ding van de ontwikkeling, coördinatie en ondersteuning van
vervoerregio's.

38. De Raad adviseert een aanvulling van de PKB-tekst met een inven–
tarisatie van acties die de regering in internationaal kader denkt te onder–
nemen.

39. De organisatie van de advisering, het overleg en de inspraak over
infrastructuurprojecten dienen te worden vastgelegd.

Tweede Kamer, vergaderjaar 1989-1990, 20 922, nrs. 5-6 126



7. ADVIEZEN MET BETREKKING TOT PKB-TEKST

Toelichting
De tekst van het advies bevat per hoofdstuk een aantal adviezen. Deze

zijn zoveel mogelijk vertaald in de bijgaande concrete voorstellen tot
aanpassing van de tekst van de PKB.

Daarnaast zijn bij de PKB-tekst verwijzingen naar adviezen aange–
geven.

De nummers van de voorstellen/verwijzingen zijn die van de adviezen
bij de hoofdstukken.

Er zij op gewezen dat niet naar alle adviezen wordt verwezen. Dat
betekent niet dat de niet-aangehaalde adviezen van minder belang
zouden zijn.

PRB-tekstwijzigingen

Aldus vastgesteld op 21 juli 1989,

De secretaris,
ir. Y. M. D. Kentie

De voorzitter,
mr. B. W. Biesheuvel
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HOOFDSTUK2 HOOFDLIJNEN VAN BELEID

Afweging tussen conf hcterende belangen
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Het inwilligen van a!!e individuele verplaatsmgswensen staat op gespannen
voet met de wens de bereikbaarheid te waarborgen voor het zakelijk verkeer
en het goederenvervoer De noodzakelijke verbetering van de leefbaarheid
stelt grenzen aan de automobiliteit Dus er moeten keuzen worden gemaakt
Het primaat mag niet liggen bij êen van deze drie.

De eerste keuze is de beslissing het struktuurschema een evenwichtige
afweging te laten zijn in het spanningsveld tussen individuele vrijheid, bereik
baarheid en leefbaarheid Het prtmaat mag ntetttggen btj eén van deze drie.

Individuele vrijheid is een groot goed Ingnjpen m de vrijheid van mensen
die zich willen verplaatsen of van verladers die goederen willen laten
vervoeren moet zo veel mogelijk worden voorkomen Geleiding van de perso
nenautomobiltteit is echter onontkoombaar als we zowel de schikbaarheid als
de leefbaarheid willen garanderen.

Het beleid inzake de milieukwaliteit is sterk in ontwikkeling In het voorjaar
van 1989 zullen m het Nationaal Milieubeleidsplan en in de definitieve
evaluatie van het verzuringsbeleid keuzen gedaan worden met betrekking tot
de na te streven milieukwaliteit en de daaruit voortvloeiende doelstellingen
per sektor In dit struktuurschema is hierop al zoveel mogelijk geanticipeerd
Een en ander zal worden getoetst aan de uitkomsten van de discussie over de
verzuring

De hoofdlijnen van het beleid zijn neergelegd in de strategieën voor het
personenverkeer en het goederenvervoer Zij zijn de tweede majeure keuze in
dit verband De strategieën volgen hieronder en zijn zogeheten «beslissingen
van wezenlijk belang»

Strategie voor het personenverkeer

Verbetering van de bereikbaarheid over de weg

Prioriteit voor het zakelijk verkeer Het zakelijk verkeer zal een vlotte
doorstroming worden geboden. door vermijdbaar autogebruik, met name in
het woon werkverkeer m de verstedelijkte gebieden te ontmoedigen, door
een betere benutting van de infrastruktuur en door selektieve uitbreiding van
het wegennet De kans op congestie op het hoofdwegennet zal aanzienlijk
worden verkleind, ervan uitgaande dat de maatregelen ter geleiding van de
mobiliteit effekt hebben
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Er komen hoofdtransportassen: Binnen het hoofdwegennet zal er een onder
scheid komen tussen «gewone» assen en hoofdtransportassen Deze laatste,
voor het zakelijk verkeer zo belangrijke verbindingen, krijgen voorrang bij het
oplossen van de knelpunten. Bovendien worden deze verbindingen met
voorrang uitgerust met informatiesystemen ten behoeve van de automobilist
en voorzien van geavanceerde geleidingssystemen. Tevens zal scheiding van
lange en korte afstandsverkeer met voorrang plaatsvinden op de hoofdtrans–
portassen.

Verbetering van de bereikbaarheid per openbaar vervoer

Hoger aandeef openbaar vervoer in verstedelijkte gebieden: Om het openbaar–
vervoer met name in de spitsuren een groter aandeel te geven zal in en om de
stedelijke knooppunten een samenhangend netwerk van hoogwaardige
verbindingen tot sland komen, waarvan trein en snelbus, en in de grote
agglomoraties ook metro en sneltram deel uitmaken. Deze verbindingen
zullen primair gericht zijn op het interlokale woon werkverkeer naar de
belangrijkste werkgebieden, en zullen zich kenmerken door een hoge
betrouwbaarheid en snelheid. Hiervoor moeten zowel nieuwe verbindingen
worden gerealiseerd als bestaande infrastruktuur worden aangepast of uitge
breid Buiten de steden zullen goede overstapmogelijkheden worden
geschapen voor de overstap van de auto naar het openbaar vervoer (trans–
feria) -
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1 Het primaire doel van verkeers en vervoerbeleid, nl de bereikbaarheid, moet worden nagestreefd binnen de
randvoorwaarden die vanuit de leefbaarheid moeten worden gesteld.

5 Respecteren van de individuele vrijheid leidt dan tot hantering van het prijsmechanisme als instrument ter
beïnvloeding van de vervoermiddelkeuze.

6 Een heffing die evenredig is met de nadelige effecten van emissies is een nuttig en billijk sturingsinstrument

10 De opbrengst daarvan dient primair te worden aangewend voor maatregelen die schadelijke emissies kunnen
beperken en kan voor het overige worden aangewend voor het bevorderen van milieu-vriendelijke vervoerwijzen

18 De bereikbaarheid van de steden voor zakelijk verkeer wordt bevorderd door voor het consumptteve vervoer
ook in de steden goede alternatieven te bieden.

19 Het zgn flankerend beleid za! in sterke mate op de stedelijke problematiek worden gencht

Zie 17: "1000 bussen" plan

Zie 20: functle nader definiëren



Er komen hoofdtransponassen: Op deze assen maken aanpassingen aan de
infrastruktuur een ongestoorde afwikkeling van treinen mogelijk alsmede
snelheden tot 160 a 200 km/u Door de aanpessingen aan de infrastruktuur
kan het korte en lange afstandsvervoer onafhankelijk van elkaar worden
afgewikkeld
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Nederland wordt aangesloten op het Europese hoge snelheidsnet: Om -
mede met het oog op de Europese eenwording in 1992 - niet geïsoleerd te
raken zal Nederland aangesloten moeten worden op het in ontwikkeling
zijnde Europese net van hoge snelheidslijnen

Geleiding van de mobfliteit

Door een pakket van maatregelen dat in het bijzonder is gericht op het
terugdringen van de woon werkverkeer per auto zal in de sterk verstedelijkte
gebieden de groet van het autoverkeer in sterke mate worden beperkt De
belangrijkste maatregelen zijn concentratie van wonen en werken in het~—
a lemeen en bi k n o o u n n van n

Verbetering van de leefbaarheid

—Dc met de mobiHteitsgeteidende maatregelen beoogde afremming yajx-dc
groei van het autoverkeer draagt in belangrijke mate bij tot een^erbetering
van de leefbaarheid in al zijn hoedanigheden. HB* ̂ rote probleem van de
verzuring maar ook de geluidhinder,de-verkeersonveiligheid en de stedelijke–
milieuproblemen kunnen-met opgelost worden zonder vergaande verbete–
ringen aan heivoertuig Tot slot zijn maatregelen op het infrastrukturele vlak
nodtg om de leefbaarheid np het gewanstR niv/ggu tg br^nggn

Voor het verbeteren van het stedelijk leefmilieu op lokaal niveau wordt
daarenboven een stringenter parkeerbeleid voorgesteld, evenals bevordering
van het fietsgebruik Met behulp van rijksbijdragen voor het oplossen van
knelpunten in de stedelijke hoofdwegeninfrastruktuur wordt het autoverkeer
op hoofdaders geconcentreerd, waardoor de door die hoofdaders omsloten
gebieden verkeersluw kunnen worden.

Strategie voor het goederenvervoer

Verbetering van de bereikbaarheid over weg, rail en water

Gevaheerd en hoogwaardig pakket vervoermogelijkheden: Wil Nederland de
rol als distributieland ook in de toekomst ten volle blijven vervullen dan zal -
zoa's is aangegeven in de nota «öndernemend Vervoer» - de bereikbaarheid
van de economische centra voor het goederenvervoer over de weg, per rail
en over water optimaal moeten zijn. Als distributieland is het immers nodig
een gevarieerd en hoogwaardig pakket van vervoermogelijkheden aan te
bieden. Een belangrijk onderdeel van dit pakket zal voorts worden gevormd
door goede voorzleningen voor transportinformatie.

Zie 19: concrete uitvoering
34: afhankelijk van aanwezigheid vervoersalternatieven

— Zie 8: ook andere verkeerscategorieën; onderzoek vervoer te water

5 een samenhangende planning van infrastructuur voor openbaar vervoer en verkeer aantrekkende vormen uan
rondgebruik, zoals

1 5 Nieuwe bouwlocaties dienen vanaf het begin goed op het o.v net te zijn aangesloten
Door het combineren van bestemmingen op goed met o.v ontsloten locaties wordt de mobiliteitsbehoefte beperkt
Versterking van de functie van de steden zal in sterke mate op bestaande en nieuwe railinfrastructuur worden
georiènteerd
13 In en bij de stedelijke gebieden zullen betere fietsvoorzieningen, met een
14 hoog veiligheidsniveau, kunnen bijdragen aan de geleiding van de
21 mobiliteit

8 Voor de oplossing van de problemen van de verjuring. geluidhinder en het stedelijk leefmilieu. zullen de
technische mogelijkheden tot verbeteringen aan het voertuig voüedig worden benut De beoogde mobiliteitsgelei–
dende maatregelen zullen eveneens een bijdrage daaraan leveren. evenals maatregelen op het infrastructurele
vlak.

11 Het bereiken van het gewenste niveau van verkeersveiligheid vereist
12 enerzijds een succesvolle geleiding van de mobiliteit, en anderzijds een hogere prioriteit voor de handhaving
van de regelgeving voor het verkeer.
13 Daarnaast behoeven vooral de categorieën van jongere en oudere verkeersdeelnemers en het langzame
verkeer betere bescherming.
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Prioriteit voor het goederenvervoer op het hoofdwegennet: Onder verwijzing
naar hetgeen gezegd is over het zakelijk verkeer bij de strategie voor het
personenverkeer zal ook voor het goederenvervoer over de weg worden
gezorgd voor een vlotte doorstroming.

Versterking van de positie van het goederenvervoer per spoor: Het railvervoer -
wordt aantrekkelijker gemaakt door verhoging van de snelheid, verbetering
van de regelmaat en door betere uitwisselingsmogelijkheden. Het railnet
voldoet daardoor aan de eisen gesteld door «just-in-time transports».

Versterking positie goederenvervoer te water op het hoofdvaarwegennet: Het
vervoer te water wordt aantrekkelijker gemaakt door in te spelen op de
schaalvergroting in het vervoer en door de betrouwbaarheid van het vaarweg
systeem te vergroten In het verleden zijn achterstanden opgelopen door

Zie 18: ook in steden goede alternatieven voor consumptief vervoer

Zie 28: ontvlechting bedrijfsrekening spoorwegbedrijf

- Zie 22: invloed op hoofdnetten niet toetsbaar



bezuinigingen op de vaarwegen De strategie is er op gericht deze in de
periode tot 1995 in te halen. De huidige kwaliteit van de verkeersafwikkeling,
gekoppeld aan het begrip «veilige en vlotte vaart», zal in grote lijnen worden
gecontinueerd Waar mogelijk vindt verbetering van dtt kwaliteitsniveau
plaats Ook het net van hoofdvaarwegen is door bovenstaande verbeteringen
geschtkt voor «just in-time transport».
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Er komen hoofdtransportassen De verbindingen van de belangrijkste zee– en
luchthavengebieden met het achterland worden aangewezen als hoofdtrans–
portassen. Op deze assen wordt de hoogste kwaliteit geboden Knelpunten
worden daar met voorrang aangepakt Bij deze havengebieden aanvaardt het
rijk medeverantwoordelijkheid voor voorwaartse waterwegverbindingen en dt
in de Noordzee te onderhouden geulen.

Verbetering van de leefbaarheid

Door het aantrekkelijker maken van het goederenvervoer per spoor en over
water worden bruikbare alternatieven voor het goederenvervoer over de weg
geboden Verwacht wordt dat daardoor de groei van het vrachtvervoer over
de weg beperkt kan worden Overspannen verwachtingen mag men hier
echter niet van hebben Het zal om tonnage verschuivingen van enkele
procenten gaan en dan met name in het containervervoer. Te zamen met
maatregelen ter stimulering van een grotere efficiency van het vrachtautoge
bruik zal echter een noemenswaardige beperking van de groei van het aantal
vrachtautokilometers kunnen worden bereikt.

De verbetenng van de leefbaarheid zal vooral bereikt worden door
technische verbeteringen aan het voertuig. Om de verzuring terug te dringen
zal alles op alles moeten worden gezet om de dieselmotor schoon te krijgen.
Aangezien we op dit moment nog niet over technieken beschikken om de
uitworp van verontreinigende stoffen door de dieselmotor in voldoende mate
terug te dringen zal onderzoek op dit gebied krachtig worden gestimuleerd.

25: In het achterland wordt aansluiting op snelle verbindingen gezocht

9: {vooral voor het grensoverschrijdende vervoer)

Samenhangend beleid bij de aanleg van infrastruktuur

Om de samenhang in het infrastruktuurbeleid tot en met de uitvoenngsbe -
slissing te verzekeren, worden beslissingen over aanleg en verbetering van
belangrijke infrastruktuur genomen na uitvoering van projektstudies zoals
bedoeld in hoofdstuk 5. Deze projektstudies worden breed opgezet, zowe!
wat betreft de probleemstelling, de in beschouwing te nemen alternatieven
als het studiegebied !n die studies vindt o m een toetsmg plaats aan het
geleidingsinstrumentarium en aan milieukwaliteitseisen en worden de voor–
en nadelen van wegprojekten en openbaarvervoerprojekten afgewogen—-

In een Meerjarenprogramma Infrastruktuur en Transport (MIT), waarin het
Meerjarenprogramma Personenvervoer (MPP) en dat van Scheepvaartwegen
(MPSW) zullen opgaan, za! de planning voor de afzonderlijke infrastruktuur–
netten in onderlinge samenhang worden vastgesteld

Financiële aspekten —

9: Voor de kleinere vrachtauto wordt overschakeling op benzine of LPG motoren met katalysator verplicht, zolang
een schone krachtbron niet beschikbaar is

Zie 29: projecten mdividueel beoordelen op maatschappelijke kosten/baten; in corridors eerst openbaar vervoer
verbeteren
33: integrale kosten zichtbaar maken
36: instelling gebiedsgerichte organen: vervoerregio's
37: centrale stimulering en begeleiding vervoerregio's

Zie 31: integraal verkeers en vervoerfonds instellen

In de tabel staat wat het uitvoeren van dit beleid kost Bij het opstellen van
de tabel zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd:

- de bedragen voor de wegen zijn exclusief de vijf tunnels; deze worden
gefinancierd uit de opbrengsten van rekening rijden, zonodig voorafgegaan
door een andere vorm van gebruikersbijdrage; de bouwkosten van die tunnels
(De Noord, Wijkertunnel, 2e Coentunnel, 2e Beneluxtunnel, Blankenburg–
tunnel) bedragen incl aansluitende wegen circa 1,8 miljard,

- de rijksbijdrage ten bedrage van 3,4 miljard per jaar in de exploitatie van -
het openbaar vervoer zal ondanks de in deze nota beoogde zeer forse
toename van het openbaar vervoergebruik niet toenemen;

.— Zie 30: onhoudbare stelling

- de kosten van eventuele aanleg van de hoge snelheidslijn zijn niet in de
tabel begrepen.
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uemmaeia per ju.ir oenuaigae, oescniKQcjre en exira in te zeiicn —
middelen in de periode 1988 tot en met 2010 in miljoenen guldens
(prijspeil 1988)

aanleg wegen
onderhoud wegen
aanleg openbaar vervoerinfrastruktuur
aanleg vaarwegen
onderhoud vaarwegen
bijdrage aan lagere overheden voor
vaarwegen
aanpassing infrastruktuur goederenrail
stimuleringsmaatregelen
bijdrage stedelijke verkeersvoorzieningen
studie/ontwikkeüng
TOTAAL

' op basis van extrapolatie van de huidige m
2 fixtra miriHelfin knmRn vrii uanaf 1 99O

nodig

830
870
539
130
309
26

26
30
70
52

2890

beschikb–
aar1

830
870
311
130
309
26

2
0

39
48

2565

extra in te
zetten2

228

24
30
39
4

325

jerjarencijfers

Er is dus gemiddeld over de hele planperiode 325 miljoen per jaar extra
nodig voor de uitvoering van dit beleid.

Het kabinet heeft besloten vanaf 1990 per jaar maximaal 325 miljoen extra
voor de uitvoering van het in dit struktuurschema gepresenteerde beleid ter
beschikking te stellen.

Voor de wegensektor is het benodigde bedrag grosso modo gelijk aan het,
binnen het geëxtrapoleerde Rijkswegenfonds, beschikbare bedrag. Op korte
termijn is er evenwe! een tekort als gevolg van in het recente verleden
opgelopen achterstand, op langere termijn ligt het benodigde bedrag
enigszins onder het nu geraamde beschikbare bedrag.

De extra beschikbare gelden komen voor een belangrijk deel ten goede aan
versterking van het openbaar vervoer In de komende twee decennia zal in
totaal 12,4 miljard worden geïnvesteerd in de openbaar vervoertnfrastruktuur.
Indien geen externe financiering voor aanleg van nieuwe infrastruktuur voor
de hoge snelheidslijn wordt gevonden zullen de verbeteringen van de infra–
struktuur alleen worden uitgevoerd voorzover ze passen in het investerïngs–
programma van het SVV. Ook in dat geval is evenwel een doorgaande
verbinding Parijs - Amsterdam met TGV treinen mogelijk die aanzienlijk —
sneller is dan de huidige. Uitgangspunt is dat de extra kosten van
TGV-materieel tenminste worden goedgemaakt door de extra inkomsten uit
het verbeterde internationaal produkt.

Voor de vaarwegen is om de achterstand in te halen tot 1995 meer nodig
dan de gemiddeld benodigde 130 miljoen. Later kan dit weer minder zijn.

Voorts zijn de bijdragen aan de stedelijke verkeersvoorzieningen nagenoeg
verdubbeld

Zie4: prioriteiten conform beleid
14/21: fietsvoorzieningen

28: extra dekking voor eerstkomende jaren nodig
29: projecten individueel beoordelen op maatschappelijke kosten/baten; dus geen stringente toedehng vooraf

Zie 23: idem voor HSL naar het Oosten

Zie 38: aanvullen met "Internationale aspecten"



HOOFDSTUK 3. DE CONCRETE BELEIDSRICHTINGEN

De strategieèn voor het personen en het goederenvervoer worden gereali
seerd door concrete beleidsrichtingen Per beleidsrichting is een streefbeeld
geformuleerd De streefbeelden geven een toestand weer die we uiterlijk in
2010 bereikt willen hebben Daarom zijn ze waar mogelijk gekwantificeerd.
Op die manier is de voortgang van het beleid verifieerbaar. De voortgang zal
perlodiek worden bewaakt Eventueet noodzakelijke bljstellingen of
aanscherpmg van onderdelen van de streefbeelden zal worden aangegeven in
het jaarlijkse Meerjarenprogramma Infrastruktuur en Transport (MIT)
Hieronder staan de sporen en daarbij horende streefbeelden gegroepeerd
volgens een drieluik van invalshoeken Deze invalshoeken hangen nadrukkelijk
samen Geleidmg van de mobiliteit (Luik 2) is daarbij van groot belang zonder
het afremmen van de groet van het niet zaketijke personenverkeer per auto
lukt het niet om èn de bereikbaarheid over de weg voor het zakelijke perso
nenverkeer en het goederenverkeer te verzekeren (Luik 1 ) èn tegelijkertijd de
leefbaarheid te verbeteren (Luik 3)

Luik 1 verbetcring van de bereikbaarheid:
Voor het handhaven en versterken van de positie van Nederland
als vervoer en distributieland is bij rail, weg en water een
hoogwaardig netwerk van (internationale) verbindingen nodig.

, De bijdrage van de vervoersektor kan dan blj een groeiend
< Nationaal Inkomen gehandhaafd blijven op minstens 7%. De
O) bereikbaarheid voor personen vereist goede verbindingen in de
® stedenring, met stedelijke knooppunten elders in Nederland, en
(D met het buitenland Ook het rekreatief en toeristisch verkeer
_ over land en water vraagt om adequate verbindingen. Tenslotte
0) dienen de, in de Vierde nota over de ruimtelijke ordening
3 aangegeven ruimtelijke ontwikkelingen mogelijk gemaakt en
CD ondersteund te worden.—i

< Spoor 1 verbetering van de bereikbaarheid voor het zakelijk personen -- 1 - Zie 18: ook in steden goede alternatieven voor consumptief vervoer
verkeer en het goederenvervoer over de weg. -

^ Streefbeeld - het hoofdwegennet zorgt voor min of meer rechtstreekse
Q. verbindingen tussen 40 centra van ons land en met het
9} buitenland;
^J' - het hoofdwegennet is grofmazig;
üj - de kans op congestie per wegvak is kleiner dan 2%; dit

betekent dat files globaal met 2/3 zijn afgenomen;
(0 - op de hoofdtransportassen zullen waar nodig met voorrang
QO geavanceerde verkeersgeleidingssystemen en scheiding van
<p lange– en korte afstandsverkeer tot stand worden gebracht

CD Spoor 2 verbetering van de bereikbaarheid per openbaar vervoer
^ Streefbeeld - het spoorwegnet geeft een snelle verbinding tussen de
- belangrijkste steden in ons land en met het buitentand;
^O - het aantal treinen dat meer dan 5 minuten is vertraagd, zal
O zijn teruggedrongen van ruim 5% naar 2%;
CD - op de hoofdtransportassen rijden betrouwbare en comfor–
j^ tabele treinen met maximumsnelheden tot 160 a 200 km per

uur,
D - het stadsgewestelijk vervoer is aanzienlijk verbeterd qua — — Zie 18: stedelijke alternatieven voor consumptief vervoer
(/} snelheid, aansluiting en capaciteit;

- de reistijd binnen een stadsgewest naar de belangrijke
I werkgelegenheidsconcentraties bedraagt in beginsel nooit meer

O> dan 45 minuten,
- de samenhang tussen het NS, stads– en streekvervoer is
verzekerd;
- in het landelijk gebied en in stille uren zal aan de behoefte
aangepast openbaar vervoer worden aangeboden

00

Spoor 3 verbetering van de bereikbaarheid voor het goederenvervoer
per spoor



Streefbeeld - het spoorwegnet geeft een goede verbinding tussen de
belangrijkste zeehavengebteden en het achterland;
- het Nederlandse net is volledig geïntegreerd in het Europese
net;
- het spoorwegnet voor goederenvervoer voldoet aan de eisen
gesteld door «just-in time» transport;
- op de hoofdtransportassen is ook overdag voor het container
vervoer en het gecombineerd weg railvervoer voldoende
frequent goederenvervoer per rail mogelijk;
- de hoofdtransportassen zijn voorts geschikt voor asdrukken
tot 22,5 ton.

Spoor 4 verbetering van de bereikbaarheid over water.
Streefbeeld - het hoofdvaarwegennet verbindt de vanuit goederenvervoer

belangrijkste landsdelen met elkaar en met het buitenland, en
geeft o.a. vorm aan de grote achterwaartse verbindingen van
onze belangrijkste zeehavens;
- het hoofdvaarwegennet is geschikt voor ten minste 1 - of
2-baks duwvaart. afhankelijk van de vervoerbehoefte;
- de betrouwbaarheid van dit systeem is afgestemd op
«just in-time» transport;
- de hoofdtransportas Rotterdam Duitsland is geschikt voor
6 baks duwvaart, de overige hoofdtransportassen zijn geschikt
voor 4 baks duwvaart;
- vaarwegbeheerders hebben zodanige afspraken gemaakt dat
er een adequaat rekreatietoevaartnet beschikbaar is;
- ter ontlasting van de hoofdtransportassen zijn waar nodig
alternatieve routes voor de rekreatievaart gecreëerd en verder
ontwikkeld;
- er is voor voorzieningen ten behoeve van de rekreatievaart
een additioneel financieringssysteem ontwikkeld op basis van
het profijtbeginsel

Spoor 5 verbetering van de bereikbaarheid van de lucht– en zeehavenge–
bieden.3

Streefbeeld - de mainports Rotterdam en Schiphol en de zeehavenge–
bieden Amsterdam Noordzeekanaalgebied en Westerschelde–
zeehavengebied beschikken over een gevarieerd pakket
hoogwaardige vervoermogelijkheden; voor deze gebieden geldt
dat van de achterlandverbindingen over de weg, per rail, en
over water er minimaal twee zijn aangewezen als hoofdtrans
portassen,
- in samenwerking met de havenbeheerders is er voor gezorgd
dat de zeetoegangswegen naar Rotterdam, Amsterdam Noord
zeekanaalgebied en Westerscheldezeehavengebied het vereiste
kwaliteitsniveau hebben;
- door telematica zijn de vervoertakken volledig berekend op
hun bijdrage aan het logistieke proces;
- de bereikbaarheid van Schiphol per openbaar vervoer is
zodanig vergroot dat 40% van de Schipholwerkers en van de
luchtreizigers met het openbaar vervoer reist;
- alle regionale lucht en zeehavens zijn tenminste aan het
hoofdwegennet aangetakt.

Spoor 6 verbetering van de uitwisseling tussen de verschillende vervoer–
wijzen.

Streefbeeld - er is een net van terminals voor gecombineerd vervoer dat
toegesneden is op de vervoerbehoefte;

Zie 25: uitbouw rail-service centra tot transport service centra

3 Het Structuurschema Zeehavens zal partieel
worden herzien Vooralsnog blijft het beleid zoals
neergelegd in het vigerende Structuurschema van
kracht



- de laadeenheden zijn gestandaardiseerd;
- op strategische punten zijn er overstappunten voor personen–
vervoer.

Spoor 7 verbetering van de telematica infrastructuur
Streefbeeld - voor goederenvervoerbeheersing is een samenhangende

informatiestructuur beschikbaar;
- voor de geleiding vanhet verkeer zijn geavanceerde systemen
op de autosnelwegen beschikbaar waardoor de verwerkingsca
paciteit met 30% is toegenomen;
- ten behoeve van reizigers per auto en per openbaar vervoer
zijn gemakkelijk toegankelijke reizigersinformatiesystemen
beschikbaar.

Zie 20: functie nader definiëren

Zie 27: complementaire rol overheid en bedrijfsleven; aanpak via deelprojecten

. Zie 24: prioriteit vanwege rendement

(D
Q.
CB

Q>

3g>

o>̂
(Q
0)
CL
CD
.-*
0)
03

CO
00
co

Luik 2 geleiding van de mobiliteit:
Bij geleiding van de mobiliteit van personenauto's ligt het
accent op die plaatsen en die tijden waar ingrijpen noodzakelijk
is De maatregelen richten zich met name op het ontmoedigen
van vermijdbaar autogebruik, o.a. door het aanbieden van een
goed alternatief. Uitgaande van deze keuzen richten de sporen
en hun streefbeelden zich in het bijzonder op het terugdringen
van het woonwerkverkeer per auto in de stedelijke agglome–
raties Het gebruik van de personenauto in de spits zat in de
sterk verstedelijkte gebieden in 2010 i p v met de verwachte
70% met niet mèèr dan 30% gegroeid zijn. vergeleken met de
situatie in 1986 In de stadsgewesten verdubbelt in de spits het
aantal reizigerskilometers per openbaar vervoer van het inter–
lokale woon werkverkeer naar de belangrijkste werkgebieden
Het aantal reizigerskilometers in het lange-afstandsvervoer per
trein neemt met 50% toe.

Spoor 8 concentratie van wonen. werken, rekreëren en voorzieningen. -
Streefbeeld - door concentratie van woon en werklokaties bij halte–

plaatsen van openbaar vervoer is het woon werkverkeer per
auto in de verstedelijkte gebieden in de spits 5% tot 1 0% lager
dan bij ongewijzigd beleid;
- op knooppunten van openbaar vervoer zijn arbeidsintensieve
werkgelegenheids en publieksvoorzieningen geconcentreerd,
overeenomstig de in de Vierde nota aangegeven bereikbaar–
heidsprofielen;
- nieuwe rekreatiepunten, met zeer veel bezoekers. worden
gevestigd op goed door het openbaar vervoer ontsloten
lokaties

- Zie 1 5 en 16: afstemming R.O , volkshuisvesting. infrastructuur
en 16:
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Spoor 9 het afvlakken van de verkeers en vervoerspitsen
Streefbeeld - de dagelijkse spitsen zijn met 5% afgevlakt door tele ontwik–

keiingen, méér flexibele werk en openingstijden en carpoolmg,
- de rekreatiespitsen zijn afgevlakt door attraktief openbaar
vervoer op maat en moderne informatiesystemen

Spoor 10 het voeren van een prijsbeleid.
Streefbeeld - in de sterk verstedelijkte gebieden is het spitsverkeer per

auto ten opzichte van ongewijzigd beleid met 20% verminderd
door een samenhangend pakket bestaande uit verbetering van
het openbaar vervoer (spoor 2) en een prijsbeleid Het prijs–
beleid omvat de volgende maatregelen:
- irwoermg van tarieven voor het gebruik van delen van het
wegennet: rekening rijden; —
- een marktgericht tarief– en kaartsysteem voor het openbaar
vervoer;
- een stringent parkeerbeleid,
- aanpassing van het fiscale regime.

–Zie 5: toepassing prijsmechanisme
34: aanvullend c.q. vervangend instrument onwikkelen

- Zie 34: mits alternatief vervoer mogelijk is

00



Spoor 11 gedragsbeïnvloeding.
Streefbeeld verkeersdeelnemers zijn zich bewust van de maatschappelijke

aspekten van hun keuzen en gedrag op verkeers– en vervoer–
gebied door middel van voorlichting en educatie.

Luik 3 verbetering van de leefbaarheid:
De uitstoot van het autoverkeer aan NO en koolwaterstoffen zal
in 201 0 beduidend lager zijn dan in 1 986 De toename van het
autoverkeer zal niet leiden tot een toename van de geluidhinder.
Bij aanleg en rekonstruktie van infrastruktuur zijn voorzieningen
getroffen om versnippering van natuur en landschap te
beperken en te compenseren Door concentratie van het verkeer
op hoofdaders, zowel in stedelijke als in landelijke gebieden,
worden het stedelijk leefmilieu en het landschap verbeterd Het
aantal verkeersslachtoffers en verkeersdoden is in 2010
aanzienlijk lager. Efficiencymaatregelen en versterkmg van de
positie van rail en watervervoer zorgen ervoor dat het vracht
verkeer over de weg ten minste 10% lager is dan bij ongeremde
groei. De totale personenautomobiliteit m Nederland is als
gevolg van mobiliteitsgeleidende maatregelen ten minste 10%
lager dan bij ongeremde groei

Spoor12
Streefbeeld

terugdringing van luchtverontreiniging–
de door hei autoverkeer uttgesloten hoeveelheid NQ* «fl

koolwaterstoffen ls in 201Ö~aT75% lagerdarrm 1986; - -
- bij personenauto's is in 2010 de uitstoot van NOa en van

koolwaterstoffen per gereden kilometers respektievelijk 80 en
90% minder dan in 1986,
- bij vrachtauto's en autobussen is de uitstoot van deze stoffen
per gereden kilometer 75% minder dan in 1 986;
- door efficiencymaatregelen van het vrachtverkeer wordt de
groei van het aantal vrachtautobewegingen beperkt–

Spoor 13 terugdringing van het verbruik van fossiele brandstoffen.
Streefbeeld het verbruik van fossiele brandstoffen en de uitworp van COa -

voornaamste oorzaak van het zogenoemde broeikaseffekt -
door het verkeer zullen ondanks de groei van het autoverkeer
niet toenemen.

Spoor 14 terugdringing van de geluidhinder.
Streefbeeld - de geluidhinder zal ondanks de toename van het autoverkeer

niet toenemen;
- de geluidproduktie van vrachtauto s en autobussen is terug–
gebracht tot ten hoogste 75 dB(A), van personenauto's tot ten
hoogste 70 dB(A) per voertuig;
- op het hoofdwegennet worden wegdekken toegepast die de
geluidproduktie drukken;
- nieuw NS-materieel zal 5 tot 10 dB(A) stiller zijn.

Spoor 15 terugdringing van de verkeersonveiligheid
Streefbeeld - het aantal verkeersdoden in 2010 is 50% lager dan in 1986;

het aantal gewonden is 40% lager;
- door nieuwe elektronische mogetijkheden is de auto van 2010
aanzienlijk veiliger,
- de veillgheid van autosnelwegen is 30% hoger door irttro–
ductïe van nieuwe verkeersbeheersingssystemen;
- concentratie van het verkeer op minder maar veiliger
verkeersaders;
- verkeersgedrag van weggebruikers is verbeterd.

2. vervalt
+ 7

Zie 8: controle; terugdringen diesel

Zie 9: kleine eenheden geen diesel

Zte 6 en 10: emissieheffing

12 Handhaving van de regelgevtng heeft een hoge prioriteit bij de uitvoerende organen van politie en justitie
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Spoor 16 beperking ruimtebeslag wegen en tegengaan versnippering in
het landelijk gebied.

Streefbeeld ruimtebeslag van wegen wordt beperkt door verkeersbe
heersingssystemen;
- verdere versnippering van het landelijk gebied is voorkomen
door:
. terughoudendheid bij de ptanning van nieuwe verbindingen; — z'e 24: accoord



voorzover nieuwe verbindingen toch noodzakelijk zijn een
goede landschappelijke inpassing en compenserende maatre
gelen,

funktiewijzigmg van door nieuwe njkswegen ontlaste wegver
bindingen.

Spoor 17 verbetering van het stedelijk leefmilieu
Streefbeeld woon– on leefmilieu zijn verbeterd door:

- vermindermg groei autoverkeer in het stedelijk gebied;
- in de binnensteden zo mogelijk een afname van het
autoverkeer;
- concentratie van het verkeer op hoofdaders;
- bevordering van het fietsgebruik;
- parkeermaatregelen.

— Zie 14: meer veilige infrastructuur
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HOOFDSTUK4. DE HOOFDINFRASTRUKTUURNETTEN
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In dit hoofdstuk wordt een beschrijving gegeven van de hoofdinfrastruk–
tuurnetten waarvoor het rijk verantwoordelijkheid aanvaardt Er zij hier
overigens op gewezen dat er ook aanzienlijke investeringen zullen worden
gedaan door het rijk in infrastruktuurprojekten die niet onder de primaire
verantwoordelijkheid van het njk vallen zuals bijvoorbeeld de stedelijke
openbaar vervoerprojekten Deze projekten zijn dan ook niet in de planolo–
gische kernbeslissing op een kaart aangegeven. Voor een indicatie van de
belangrijke infrastruktuurprojekten in de grotere steden wordt verwezen naar
de nota van toelichting

Hoofdwegennet

De struktuur van het nel is grotmazig Aan het vorige Struktuurschema
Verkeer en Vervoer, het Struktuurschema Zeehavens en de Struktuurschets
Stedelijke Gebieden zijn circa 40 economische en bestuurlijke centra
ontleend die mïn of meer direkt op het hoofdwegennet moeten worden
aangesloten Door deze centra te voorzien van een onderlinge direkte
verbinding is de basisstruktuur van het hoofdwegennet gevormd Bij het
bepalen daarvan is als struktuurbepalend criterium gehanteerd dat de
zogeheten omrijfaktor in beginsel kleiner moet zijn dan 1,4 maal de kortste
verbinding tussen twee centra Een tweede struktuurbepalend criterium is dat
vanuit het landelijk gebied het hoofdwegennet binnen 15 minuten bereikt kan
worden. Dit correspondeert met een hemelsbrede afstand van circa 10 km.
De genoemde criteria hebben niet gefungeerd als harde randvoorwaarden
waaraan in alle gevallen strak moet worden vastgehouden Indien er andere

onizien ^o ZIJH Dijvooroeeia geen nieuwe wegverDinamgen aoor groi
natuurgebieden zoals de Biesbosch en de Veluwe geprojekteerd

In de nota van toelichting is in beeld gebracht welke nieuwe verbindingen
zijn geprojekteerd door gebieden waarvan in het Struktuurschema Natuur en
Landschapsbehoud is gesteld dat deze niet mogen worden aangetast tenzij er
sprake is van infrastrukturele werken van zwaarwegend maatschappelijk
belang Deze nieuwe verbindingen zijn van een zodanig belang voor de
verkeersstruktuur, dat besloten is ze ook na globale afweging tegen de
natuurbelangen vooralsnog te handhaven Op projektniveau zal in het kader
van de projektstudies voor elke nieuw aan te leggen of te rekonstrueren
verbinding de definitieve afweging plaats vinden tussen enerzijds het verbe
teren van de bereikbaarheid en anderzijds het behoud van de natuurgebieden
(zie hoofdstuk 5).

Op basis van de struktuurbepalende criteria is ten opzichte van het vorige
SVV een aantal verbindingen aan het hoofdwegennet toegevoegd en een
aantal andere afgevoerd door schrapping dan wel door overdracht Per saldo
is de lengte van het hoofdwegennet ongeveer gelijk gebleven. Het merendeels e engte van et oowegenne t ongeveer ge g e e v e n . et merenee
van de nieuwe verbindingen sluit aan bij reeds bestaande weginfrastruktuur
of reeds vastgestelde tracè's.

Voor de afgevoerde verbindingen acht het rijk zich niet langer verantwoor–

Zie 22: hoofdnetten kunnen niet worden getoetst aan streefbeelden t.a.v. vervoerwijzen

Zie 24: differentiatie maaswijdte
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keurd Daarna wordt m overleg met de nieuwe wegoeneerder bepaaid OT ae
projektstudie door het rijk wordt afgerond of door de nieuwe wegbeheerder
In de periode tot aan de goedkeuring door het partement zal bij de besluit–
vorming over studieprojekten met betrekking tot de te kiezen oplossing
rekening worden gehouden met de nieuwe, te verwachten, meer regionale
funktie van de verbinding De besluitvorming inzake deze projekten zal in
overeenstemming met de nieuwe beheerder plaatsvinden Als een vervan–
gende route door de aanleg van een nieuwe hoofdverbinding overbodig
wordt, dan is het rijk bereid deze vervangende route aan te passen aan de
nieuwe funktie Het rijk heeft geen verplichting tot aanleg van compleet
nieuwe verbindingen als deze geen onderdeel meer uitmaken van het hoofd–
wegennet.

De hoofdtransportassen verbinden de in de Vierde nota over de ruimtelijke
ordening genoemde stedelijke knooppunten en de twee mainports Rotterdam
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en Schiphol met elkaar en met het achterland Daarnaast zijn de zeehavenge
bieden Amsterdam Noordzeekanaalgebied en Westerscheldegebied aange–
sloten op de hoofdtransportassen Een indicatie van het gewicht van een
dergelijke as: een hocg aandeel zakelijk verkeer en minimaal transport van 1
miljoen ton goederen per jaar van en naar de mainports. De hoofdtranspor–
tassen hebben prioriteit bij het oplossen van knelpunten Bovendien worden
daar met voorrang betere informatiesystemen voor de automobilist, geavan
ceerde geleidmgssystemen, alsmede een scheiding van lange en korte
afstandsverkeer tot stand gebracht Binnen deze hoofdtransportassen wordt
vervolgens prioriteit gegeven aan de route Rotterdam Den
Haag Amsterdam Utrecht, die in de Vierde nota is aangeduid als doorstroom
route, èn aan de achterlandverbmdmgen van de mainports Rotterdam en
Schiphol

Voor de weginfrastruktuur bevat deze pkb twee kaarten Hierop staan
respektievelijk het hoofdwegennet met de hoofdtransportassen en de nieuwe
verbindingen. tot autosnelweg om te bouwen verbindingen en verbredingen
Ter toelichting op de kaarten is een overzicht opgenomen van nieuwe verbin
dingen, tot autosnelweg om te bouwen bestaande verbindingen, verbre
dingen en van de (in vergelijking met het SVV'81) afgevoerde verbindingen

Spoorwegnet personenvervoer

Het spoorwegnet4 voor het personenvervoer geeft snelle verbindingen
tussen de stedelijke knooppunten uit de Vierde nota en nog een aantal grote
steden en vervoerknooppunten m ons land Tevens heeft het net een funktie
voor de interregionale verbmdingen In de grote stadsgewesten wordt het net
bovendien gebruikt door het stadsgewestelijk vervoer; buiten die gewesten
dient het tevens de regionale ontsluiting Voor die verschillende funktles
ontwikkelt NS een drie treinensysteem van EC/IC treinen, interregio/
sneltreinen en agglo/regiotreinen De EC/IC treinen bedienen de hoofdtrans
portassen van het spoorwegnet De hoofdtransportassen zullen geschikt
worden gemaakt voor snelheden tot 160 a 200 km/u De snelle treinverbin–
dingen worden in prmcipe geboden op de hoofdtransportassen. In bepaalde
gevallen kur.nen op de uiteinden van het net buiten de hoofdtransportassen
gelegen steden worden bediend door snelle treinen, als deze over een
aanzienhjke afstand gebruik kunnen maken van een hoofdtransportas (bijvoor
beeld Leeuwarden, Heerlen en Nijmegen). Voorts zullen in het spoorwegnet
investeringen worden gedaan om een meer onafhankelijke afwikkeling van de
dne treinsoorten met verschiltende gemiddelde snelheden mogelijk te maken
De nadruk ligt op het aanpassen van het bestaande net namelijk het dubbel
sporig of viersporig maken van baanvakken en de aanleg van ongelijkvloerse
kruisingen zoals aangegeven in de nota van toelichting. Nederland zal worden
aangesloten op het in ontwikkeling zijnde net van hoge snelheidslijnen. Ook
hiervoor zal - gedeeltelijk - nieuwe infrastruktuur wenselijk zijn.

Evenals bij het hoofdwegennet is de verstorende en versnipperende
werking op denatuur en landschap in de nota van toelichting in beeld
gebracht.

Voor het spoorwegnet personenvervoer bevat deze pkb twee kaarten.
Hierop staan respektievelijk het spoorwegnet met de hoofdtransportassen en
de nieuwe verbindingen, c q de mogelijk nieuwe tracé's en de verbredingen
aangegeven Daarnaast is een overzicht opgenomen van

Spoorwegnet goederenvervoer

Het spoorwegnet, voorzover in gebruik voor het goederenvervoer, geeft
een goede verbinding tussen de betangrijkste havens en het achterland

, Zie 23: behoud reservering Zuiderzeelijn
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4 Hieronder worden niet begrepen de lokale
en de stadsgewestelijke raillijnen.
nieuwe verbindingen c.q tracé's, van de verbredingen en van de (in verge–
lijking met het SVV'81) afgevoerde verbindingen. In dit overzicht zijn ook de
aanpassingen ten behoeve van het goederenvervoer en de (tn vergelijking
met het SVV'81) afgevoerde goederenvervoerverbindingen opgenomen.
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Tevens verbmdt het de zeehavens met de belangrijkste industriële centra van
het land Het sluit goed aan op de Europese spoorweginfrastruktuur.

Oe hoofdtransportassen verbinden het Amsterdam Noordzeekanaalgebied
en de mainport Rotterdam met het Europese achterland. Via deze assen
wordt nu of in de toekomst jaarlijks 2 miljoen ton goederen vervoerd. Oeze
assen zijn geschikt voor asdrukken tot 22,5 ton. Op deze verbindingen is een
zodanige capaciteit aanwezig dat ook overdag een regelmatig vervoer van
containers en gecombineerd vervoer mogelijk is.

Voor het spoorwegnet goederenvervoer bevat de pkb een kaart waarop de
hoofdtransportassen staan aangegeven; ook is aangegeven langs welke
hoofdtransportas geïnvesteerd zal worden ten behoeve van het onafhankelijk
van het personenvervoer afwikkelen van het goederenvervoer.

Hoofdvaarwagennet

Het hoofdvaarwegennet verbindt de belangrijkste landsdelen met elkaar en
met het buitenland en geeft tevens vorm aan de grote achterwaartse verbin–
dingen van onze belangrijkste zeehavens. Het rijk acht zich verantwoordelijk
voor het aangepast houden van dit net aan de eisen van de tijd. Via de hoofd–
vaarwegen worden nu en/of in de toekomst ten minste 5 mtljoen ton
goederen per jaar vervoerd Daartoe omvat het hoofdvaarwegennet respek
tievelijk zeetoegangswegen, doorgaande vaarwegen en daarop aantakkende
vaarwegen met een regionale ontsluitingsfunktie van zodanige omvang dat
deze van nationaal belang kan worden geacht.

Via hoofdtransportassen wordt per jaar nu en/of in de toekomst ten minste
5 miljoen ton grensoverschnjdende goederen van en naar de zeehavens
vervoerd Deze hoofdtransportassen verbinden de mainport Rotterdam en de
twee andere belarigrijke zeehavengebieden Amsterdam Noordzeekanaal
gebied en Westerscheldegebied met hun voor– en achterland. Op deze assen
za! minimaal vier baks duwvaart mogelijk zijn

Voor de vaarwegen bevat de pkb twee kaarten waarop respektievelijk het
hoofdvaarwegennet met de hoofduansportassen en de nieuw aan te leggen
vaarwegen en de aanpassingen aan de infrastruktuur staan aangegeven
Daarnaast is er een overzicht van nieuw aan te leggen vaarwegen, van de
aanpassingen en van de (m vergelijking met Deel d van het Struktuurschema
Vaarwegen) afgevoerde verbindingen opgenomen.

Status hoofdtransportassen

De hoofdtransportassen komen volledig overeen met de hoofdtranspor
tassen die in de regeringsbeslissing over de Vierde nota zijn aangegeven. In
die beslissing zijn de resultaten van inspraak, advisering en bestuurlijk overleg
terzake verwerkt

Zie 25: toevoeging noord zuid– en west oost-hoofdas

• Zie 26: criteria heroverwegen, conform stimulering alternatieven voor wegvervoer



HOOFDSTUK 5. BESLUITVORMINGSPROCEDURE PROJEKTEN Zie 32 verkortmg procedure railprojecten (via wetgeving)
39: vastlegging advies , overteg en inspraakfuncties in planprocedure

Noodzaak tot zorgvuldige afweging

Soms is uitbreiding van bestaande, of de aanleg van nieuwe infrastruktuur
mèèr dan het rechttrekken van kleine onvolkomenheden We spreken dan van
een belangnjke ingreep Als de beheers en/of financiële verantwoorde
lijkheid daarvoor bij de rijksoverheid rust ügt daar ook de plicht tot
zorgvuldige afweging Die afweging slaat dan op het berekenen van de voor
en nadelen van alternatieve oplossingen om een bepaald niveau van
capaciteit en kwaliteit aan te bieden Voor die zorgvuldige afweging zijn op
rijksniveau twee instrumenten beschikbaar: de zogeheten tracè prcedure en
de wettelijke regeling voor de milieu effektrapportage (m.e.r.).

Wanneer is een combinatie van tracé/m.e.r.-procedure nodig?

Een tracè/m e r procedure is nodig bij de aanleg van nieuwe verbindingen
waarvoor het tracè nog niet is vastgesteld Deze procedure is ook nodig als
bij uitbreiding van bestaande verbindingen (weg, spoor, water) een van
onderstaande kenmerken aan de orde is:

. de aanleg van een geheel nieuw weglichaam los van het bestaande
profiel;

__j de ombouw van een weg tot autosnelweg;
§ de aanleg van een geheel nieuw spoorweglichaam op een afstand van 25

meter of meer van het bestaande profiel;
de vergroting of verdieping van een vaarweg in gevallen waarin:

CD - de vaarweg geschikt is, of door de aktiviteit geschikt wordt, voor
^ schepen met een laadvermogen van 2000 ton of meer, èn
O> - door vergroting het ruimte oppervlak met 20% of meer toeneemt, of door

een strukturele verdieping waarbij meer dan 5 miljoen kubieke meter grond
5 wordt verzet en waarbij sprake is van het doorbreken van voor het grond–

water afsluitende bodemlagen.»
QJ de verlegging van een rivier m gevallen waarin:
^ - de rivier kan worden bevaren door schepen met een laadvermogen van
QJ 1 350 ton of meer, èn
Q– - de verlegging van het zomerbed een oppervlakte beslaat van 50 hectare

of meer0>

U
9J Wanneer is geen procedure nodig?

P
De tracè/m.e.r procedure hoeft niet gevolgd te worden bij wijzigingen en

rekonstrukties waarbij alleen verbreding van bestaande (spoor)weglichamen
aan de orde is, dan wel aanleg van een nieuw spoorweglichaam op minder

_k dan 25 meter van het bestaande profiel.

§ Het achterwege blijven van een tracè/m.e.r procedure geldt ook voor
plaatselijke kunstwerken als (spoor)bruggen en (spoor)tunnels met hun
aansluitingen, die noodzakelijkerwijs los van het bestaande profiel moeten

fO worden gesitueerd
O

& Bovendien is een tracè-procedure bij nieuwe verbindingen niet nodig als:
^ - de verbinding in èén gemeente ligt, èn

- er tussen de minister en de betrokken overheden overeenstemming
^ bestaat zowel over de noodzaak van realisatie van het projekt als over het
(A tracë, de eventuele aansluitingen en het ontwerp daarvan.

Ï ln bovengenoemde gevallen kan de belangenafweging onder de gemeente .
iijke verantwoordelijkheid plaatsvinden, ook al is het rijk verantwoordelijk
voor de realisatie van het projekt Die belangenafweging vindt plaats in het
kader van de bestemmingsplanprocedure volgens de Wet op de Ruimtelijke
Ordening, voor de wegen op basis van een door het rijk opgestelde toelich–
tende nota. In deze nota wordt de noodzaak van verbreding en/of recon
struktie toegelicht en komen de milieueffekten aan de orde. Daarbij worden in
elk geval een O variant, een openbaar vervoervariant en eventuele andere

T* varianten in de beschouwing betrokken De mobiliteitseffekten op boven–
Q lokale schaal van de varianten worden aangegeven. Het beleidskader van het



SVV vormt daarbij uitgangspunt Voor de spoorwegen vindt de onderbouwing
een basis in de Wet en het Besluit Personenvervoer

s

lijke Ordening plaats vinden

Het verschijnsel projektnota

Voor de tracè/m e r procedure wordt een projektnota opgesteld Dat is een
breed opgezette studie, zowel wat betreft de probleemstelling, de in
beschouwing te nemen alternatieven als ook het studiegebied Het SVV is het
beleidskader voor concrete beslissingen op projektniveau In de projektnota
wordt rekening gehouden met de beleidsuitspraken uit het streekplan Als
een milieu effektrapport verplicht is, wordt dat rapport geïntegreerd met de
projektnota.

De projektnota bevat de kern van het afwegingsproces. Daar komt een
antwoord op de vraag of de capaciteit en de kwaliteit van de verplaatsingsbe
hoefte in het studiegebied moet worden opgelost door aanpassing van de
mfrastruktuur (van weg of spoor of water) dan wel door alternatieve vervoer–
wijzen te introduceren Ook het niet aanleggen van een nieuwe verbinding,
respektievelijk het niet uitbreiden van de bestaande (de zogeheten
nul variant), wordt m die beschouwingen meegenomen.

CD Te behandelen aspekten in een projektnota

Het volume van het toekomstige verkeer en vervoer wordt geraamd op
3 basis van een prognose van de vervoervraag en de verwerkingscapaciteit van
® de netten Bij de afweging van voor en nadelen van aanpassingen zal worden

gelet op de behoefte aan, en de effekten van, de capaciteit en kwalitett van
S alle vervoernetten in de betrokken regio Tevens wordt gelet op de gevolgen
•̂  voor de verkeersveiligheid, op de financieel-economische effekten, op de
QJ effekten voor de sociaal-economische, culturele en ruimtelijke ontwikkeling in
Q– het stedelijk dan wel het landelijk gebied, op de effekten voor het leef– en
^ woonmilieu, de landbouw, het landschap, (cultuur-)historisch waardevolle

*Q>" bebouwing, archeologische en histortsch geografische waarden en het
Ö> natuurlijk milieu

(0 Wat gebeurt er daarna?
00
^P Is de noodzaak aangetoond voor een nieuwe verbinding (weg, spoor,
_» water) of van een rekonstruktie of een verbreding van een bestaande, dan
CD wordt aan het provinciaal bestuur verzocht het streekplan zo nodig aan te
9? passen. Na verdere planuitwerking wordt zonodig vervolgens aan het
- gemeentebestuur verzocht het projekt in het bestemmingsplan op te nemen.
hJ Indien met de lagere overheden ook na nader overleg geen overeen

stemming kan worden bereikt over de opname van een tracè in streek– en/of
^O bestemmingsplannen, dan is er, indien het nationaal belang dient te preva–
!̂ \ leren, grond om gebruik te maken van aanwijzings en uitnodigingsbevoegd

heden overeenkomstig de Wet op de Ruimtelijke Ordening.

e/> De Minister van Verkeer en Waterstaat,
^ N Smit Kroes

Ö) De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,
E. H. T. M Nijpels



Bijlage 1 MINISTERIE VAN VERKEER EN WATERSTAAT

Aan de Voorzitter van de Voorlopige raad voor verkeer en waterstaat

's-Gravenhage, 5 januari 1989

Op 30 november 1988 heb ik deel a, het beleidsvoornemen van het
Tweede Struktuurschema Verkeer en Vervoer, aangeboden aan de Eerste
en Tweede Kamer der Staten-Generaal. Vanaf 1 december 1988 ligt het
struktuurschema gedurende drie maanden voor een ieder ter inzage.

In het struktuurschema zijn voor de komende twee decennia de
beleidslijnen uitgezet voor het gehele inland-transport. Het treedt tevens
in de plaats van de gewijzigde regeringsbeslissing van het Struktuur–
schema Vaarwegen. Er wordt naar gestreefd in deel d, de regeringsbe–
slissing, een partieel herzien Struktuurschema Zeehavens op te nemen.

Ik verzoek u mede namens mijn ambtgenoot, de minister van VROM,
advies uit te brengen over de in de pkb èn in de nota Verkeer en Vervoer
tot 2010 neergelegde beleidsvoornemens. In verband met de in het
kader van de pkb-procedure vastgestelde termijnen verzoek ik u mij het
advies vóór 1 juni te doen toekomen. Ter informatie diene dat ook advies
is gevraagd aan de Sociaal Economische Raad, de Raad van advies voor
de Ruimtelijke Ordening en de Centrale Raad voor de Milieuhygiëne.

De Minister van Verkeer en Waterstaat,
N. Smit-Kroes
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Bijlage 2 RAAD VAN DE WATERSTAAT

COMMISSIE VAN OVERLEG VOOR DE WEGEN

Aan de Voorzitter van de Commissie Structuurschema Verkeer en
Vervoer van de Voorlopige raad voor verkeer en waterstaat

de heer dr.ir. W.F. Schut

's-Gravenhage, 6 april 1989.

1. Inleiding

Bij brief van 11 januari 1989, kenmerk CSVV/89-01, stelde U de
Commissie van Overleg voor de Wegen van de Raad van de Waterstaat
in kennis van de procedure die wordt gevolgd ten aanzien van de
advisering door de Voorlopige Raad voor Verkeer en Waterstaat over het
Tweede Structuurschema Verkeer en Vervoer (SVV). De advisering zal
naar de Commissie begrijpt worden voorbereid door de op ad hoc-basis
ingestelde Commissie Structuurschema Verkeer en Vervoer. Hoewel
deze Commissie in het opstellen van haar advies een eigen verantwoor–
delijkheid heeft lijkt het U als Voorzitter gewenst, dat de Commissie bij
haar werkzaamheden gebruik maakt van de in de bestaande adviesor–
ganen aanwezige deskundigheid en ervaring. In verband hiermee heeft U
de Commissie van Overleg voor de Wegen een aantal vragen voorgelegd,
waarvan de beantwoording naar U stelt één van de bouwstenen voor het
advies van Uw Commissie zal vormen.

2. Opmerkingen vooraf

Alvorens in te gaan op de ter beantwoording aan haar voorgelegde
vragen merkt de Commissie het volgende op. De in het onderhavige
geval te volgen procedure wijkt af van de gebruikelijke gang van zaken.
Ten eerste is de Commissie gevraagd een bijdrage te leveren in het kader
van de advisering door een ander extern adviesorgaan, te weten de
Commissie SVV van de Voorlopige Raad voor Verkeer en Waterstaat,
dan de Raad van de Waterstaat. Ten tweede zal de Commissie recht–
streeks, dat wil zeggen zonder de tussenkomst van de Raad van de
Waterstaat, rapporteren aan dit andere externe adviesorgaan. De
Commissie is gaarne bereid haar medewerking te verlenen aan deze
afwijkende procedure, maar heeft zich wel afgevraagd wat de status van
haar bijdrage zal zijn en op welke wijze deze zichtbaar zal blijven. Voor
wat betreft dit laatste gaat de Commissie ervan uit, dat haar rapport als
bijlage gevoegd zal worden bij het advies van de Commissie Structuur–
schema Verkeer en Vervoer.

De Commissie brengt verder onder de aandacht, dat de ambtelijke
vertegenwoordigers in haar midden zich bij de beraadslagingen over het
SVV terughoudend hebben opgesteld en zich in hoofdzaak hebben
beperkt tot het waar nodig verstrekken van nadere informatie. Deze
terughoudenheid is ingegeven door het feit, dat de door deze leden
vertegenwoordigde departementen hebben meegewerkt aan het
opstellen van de onderhavige beleidsnota. Het onderhavige rapport is
dan ook met name een weerslag van de opvattingen van de niet-ambte–
lijke leden van de Commissie.

De Commissie merkt tenslotte op, dat vanwege de korte haar ter
beschikking staande tijd om zich te beraden over de aan haar voorge–
legde vragen, het haar niet gelukt is om de aan de orde zijnde zaken
geheel uit te discussiëren en op alle punten tot een afgeronde oordeels–
vormlng van de Commissie te komen. Om die reden heeft de Commissie
zich in het navolgende in hoofdzaak beperkt tot het weergeven van
opmerkingen van verschillende leden die in haar midden naar aanleiding
van de gestelde vragen zijn gemaakt. De beperkt beschikbare tijd is
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verder voor de Commissie mede aanleiding geweest haar beraadsla
gingen toe te spitsen op de aan haar voorgelegde vragen en af te zien
van meer algemene beschouwingen over het in het SW voorgestane
verkeers– en vervoersbeleid in het spanningsveld tussen individuele
vrijheid, bereikbaarheid en leefbaarheid. Daarbij heeft zij nog overwogen,
dat naar mag worden aangenomen dergelijke algemene beschouwingen
in andere fora in ruime mate aan bod zullen komen.

3. De aan de Commissie voorgelegde vragen

Vraag 1:

Geven de hoofdinfrastructuurnetten voor wegen en spoorwegen, als
weergegeven in hoofdstuk 4 van de pkb, de bijbehorende kaarten en
projectenlijsten Uw Commissie aanleiding om in het advies op wijziging
of aanvulling aan te dringen.

Samenhang hoofdinfrastructuurnetten.

In het SVV zijn de criteria vermeld die hebben meegewogen bij het
bepalen van de verschillende hoofdinfrastructuurnetten. Uit het SVV kan
niet worden opgemaakt, dat bij het vaststellen van deze hoofdinfrastruc–
tuurnetten een afweging heeft plaatsgevonden tussen wegen, spoor–
wegen en waterwegen. Een dergelijk afweging, zo is in de Commissie
opgemerkt, had wel moeten plaatsvinden, aangezien het vanuit het
oogpunt van milieu en ruimtebeslag wenselijk is het autoverkeer
drastisch te beperken en een verschuiving tot stand te brengen van het
vervoer over de weg naar het vervoer over water en per spoor. Dit impli–
ceert, in sterkere mate dan in het SVV is geschied, een keuze voor
uitbreiding van het spoor– en vaarwegennet.

Structuurbepalende criteria

De basis van de structuur van het hoofdwegennet is volgens het SVV
gelegd door het uitgangspunt, dat de in het kader van andere
beleidsnota's onderkende en aangewezen, circa 40 economische en
bestuurlijke centra in Nederland min of meer direct op het hoofdwe–
gennet moeten worden aangesloten. Bij het bepalen van deze basis–
structuur is als structuurbepalend criterium gehanteerd, dat de
zogeheten omrijfactor in beginsel kleiner moet zijn dan 1,4 maal de
kortste verbinding tussen twee centra. Een tweede structuurbepalend
criterium is dat vanuit het landelijk gebied het hoofdwegennet binnen 15
minuten bereikt kan worden. Dit correspondeert met een hemelsbrede
afstand van circa 10 kilometer.

In de Commissie is de vraag opgeworpen of het hanteren van de
hiervoor genoemde algemene criteria voor het gehele hoofdwegennet
wel juist moet worden geacht. Met name doet zich daarbij de vraag voor
of toepassing van deze criteria leidt tot een resultaat, dat in strijd is met
de in het SVV beoogde grofmazige structuur van het hoofdwegennet.

Hoewel, zoals in het SVV wordt gesteld, de twee structuurbepalende
criteria niet hebben gefungeerd als harde randvoorwaarden waaraan in
alle gevallen strak moest worden vastgehouden, is in verband met het
vorenstaande in de Commissie gepleit voor een flexibeler benadering van
de hoofdwegenstructuur, in die zin, dat bezien wordt welke mogelijk–
heden aanwezig zijn om per regio een differentiatie aan te brengen in de
structuurbepalende criteria. Een en ander zou kunnen resulteren in een
naar omvang beperkter hoofdwegennet, bestaande uit verbindingen die
in hoofdzaak van nationaal belang zijn te achten en waarvoor de Rijks–
overheid zich met recht primair verantwoordelijk acht.
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Investeringen in de weginfrastructuur.

Ondanks de beoogde mobiliteitsgeleiding zal volgens het SVV het
autoverkeer in de komende decennia nog aanzienlijk groeien. Om die
groei op te vangen en om de huidige capaciteitsachterstand weg te
werken is een vergroting van de wegcapaciteit noodzakelijk. Berekend is,
dat tot 2010 nog circa 21 miljard gulden (waarvan circa 2 miljard gulden
voor wegen in de steden) geïnvesteerd zal moeten worden in de wegin–
frastructuur. In de Commissie is naar voren gebracht, dat de met deze
investeringen te bereiken uitbreiding van het wegennet in strijd geacht
moet worden met de in het SVV beoogde beperking van het autogebruik
alsmede met de voorgestane geleiding van de automobiliteit. Voorts is
gewezen op de onevenwichtigheid die bestaat tussen het bedrag dat is
uitgetrokken voor investeringen in de wegensfeer en het bedrag dat zal
worden aangewend voor investeringen ten behoeve van het openbaar
vervoer. De Commissie zal hierna bij de beantwoording van vraag 5
overigens nog nader ingaan op de problematiek van de investeringen in
het openbaar vervoer.

Natuur en landschap.

Bij het bepalen van de structuur van het hoofdwegsnnet hebben, zoals
hiervoor al is opgemerkt, de structuurbepalende criteria niet gefungeerd
als harde randvoorwaarden waaraan in alle gevallen strak is vastge–
houden, maar zijn er concessies gedaan aan andere zwaarwegende
belangen. Zo zijn grote en waardevolle natuurgebieden zoveel mogelijk
ontzien bij het projecteren van nieuwe wegverbindingen.

De Commissie heeft met instemming ervan kennis genomen, dat in het
kader van het SVV een toetsing heeft plaatsgevonden van het hoofdwe–
gennet aan het vigerende Structuurschema Natuur en Landschaps–
behoud (SNLB). De op grond van deze toetsing gemaakte afwegingen en
keuzes zijn evenwel niet of nauwelijks terug te vinden in het SVV. In de
Commissie is verder verwondering uitgesproken over het feit, dat de
toetsing aan het SNLB niet heeft geleid tot het van het hoofdwegennet
afvoeren van meer wegverbindingen.

De Commissie heeft van de zijde van de Rijkswaterstaat vernomen, dat
met betrekking tot de in het SVV opgenomen wegverbindingen, die een
aantasting impliceren van in het SNLB aangeduide gebieden, nog een
nadere afweging zal moeten plaatsvinden in het kader van de tracépro–
cedure. Dit verschil in status tussen deze wegverbindingen en de overige
wegverbindingen is niet af te leiden uit het voorliggende SVV. De
Commissie wil voor alle duidelijkheid bepleiten om in het SVV te
vermelden voor welke van de in het hoofdwegennet opgenomen verbin–
dingen geldt, dat vanwege strijd met het SNLB nog een nadere afweging
zal moeten plaatsvinden.

Spoorweginfrastructuur.

Een hoofddoelstelling van beleid in het SVV vormt de verbetering van
de bereikbaarheid per openbaar vervoer. Met het oog op de gewenste
geleiding van de mobiliteit moet het openbaar vervoer een aantrekkelijk
alternatief voor de auto gaan bieden. Aan de spoorwegen is in dit
verband een belangrijke rol toebedacht. Een belangrijke uitbreiding van
de spoorweginfrastructuur is daartoe noodzakelijk. Deze uitbreiding
betreft niet zozeer de aanleg van nieuwe spoorlijnen als wel de verdub
beling van bestaande verbindingen alsmede de aanleg van vrije
kruisingen, uitbreiding perroncapaciteit e.d. Met betrekking tot de spoor–
verdubbelingen wil de Commissie in het bijzonder aandacht vragen voor
het spoornet in de Randstad, meer concreet de ring
Utrecht-Amsterdam-Den Haag-Rotterdam. Belangrijke delen van deze
ring wachten nog op uitvoering van de geplande spoorverdubbeling.
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Vanwege het belang van met name deze spoorverbindingen in het
streven de automobiliteit af te remmen en de congestie te verminderen
wil de Commissie aandringen op een zo spoedig mogelijke voltooiïng van
de spoorverdubbelingen op de bedoelde trajecten.

Naast uitbreiding c.q. aanpassing van de spoorweginfrastructuur zijn
naar het oordeel van de Commissie maatregelen nodig om te bewerkstel–
ligen, dat het openbaar vervoer, i.c. de spoorwegen, een voldoende
aantrekkelijk alternatief kan bieden voor de auto. Voor de Randstad, waar
de congestie het grootste is, zal dit moeten betekenen dat de spoor–
wegen met een zo optimaal mogelijke en daardoor wervende frequentie
gaan functioneren. Ook in dit verband denkt de Commissie met name
aan de ring Utrecht-Amsterdam-Den Haag-Rotterdam. Voor wat betreft
het vervoer over de langere afstanden zal de aantrekkelijkheid van de
spoorwegen kunnen worden vergroot door verkorting van de reistijd. De
invoering van snelle Eurocity/lntercity-treinen heeft dan ook de
instemming van de Commissie.

Concrete wegverbindingen.

De Commissie heeft na ampel beraad om praktische redenen moeten
afzien van het becommentariëren van concrete wegverbindingen die in
het hoofdwegennet zijn opgenomen of die daaraan zouden moeten
worden toegevoegd. Na een globale gedachtenwisseling daarover is de
Commissie tot de conclusie gekomen, dat het haar binnen de beperkt ter
beschikking staande tijd onmogelijk is om op een voldoende afgewogen
wijze aandacht te besteden aan alle wegenprojecten die naar haar
oordeel in dit stadium tot bespreking aanleiding geven.

Vraag 2:

Geeft de «besluitvormingsprocedure» als neergelegd in hoofdstuk 5
van de pkb Uw Commissie aanleiding tot opmerkingen (blz. 198 en 199).

Hoofdstuk 5 van het SVV gaat in op de vraag wanneer een tracé/
m.e.r.-procedure nodig is en in welke gevallen een procedure
achterwege kan blijven. De m.e.r.-procedure is wettelijk geregeld, zodat
de inhoud daarvan vaststaat. De tracé-procedure heeft evenwel geen
wettelijke grondslag. Het wekt dan ook verwondering dat, anders dan in
het SVV-I, in het voorliggende SVV in het geheel niet op de inhoud van
deze procedure wordt ingegaan. Kennelijk wordt de procedure als
voldoende vaststaand beschouwd. De Commissie wil er evenwel op
wijzen, dat de Raad van de Waterstaat en de Commissie van Overleg
voor de Wegen in deze procedure een centrale rol vervullen. Essentiële
elementen daarbij zijn de inspraakprocedure, die in het kader van de
advisering door de Raad plaatsvindt alsmede het feit dat de Raad advies
uitbrengt op basis van de bevindingen omtrent het project, waartoe de
Commissie van Overleg voor de Wegen, gehoord de belanghebbenden
en betrokkenen, is gekomen in het gezamenlijk overleg binnen de
Commissie tussen vertegenwoordigers van betrokken maatschappelijke
groeperingen, departementen en deskundigen.

Indien bij het Ministerie van Verkeer en Waterstaat een nieuwe advies–
structuur wordt doorgevoerd, zoals thans voorzien, zal de aard van de
advisering ingrijpend worden gewijzigd, ondermeer ten gevolge van het
feit dat de maatschappelijke groeperingen daarin niet meer zullen partici–
peren.

De Commissie meent dat dit consequenties kan hebben voor de
inhoud van de tracé-procedure. Naar haar mening is het dan ook
gewenst in het SVV aan te geven wat de inhoud van de tracé-procedure
zal zijn wanneer de nieuwe adviesstructuur bij het departement wordt
doorgevoerd.
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De Commissie is overigens van oordeel, dat het de voorkeur zou
verdienen de tracé-procedure wettelijk vast te leggen en daarbij dan
tevens de relatie en afstemming tussen de tracé-vaststelling en de
ruimtelijke ordening te regelen.

De Commissie heeft met instemming geconstateerd, dat volgens het
voorliggende SVV uitgangspunt is dat de tracé-procedure zal worden
gevolgd bij aanleg van nieuwe verbindingen. Bij uitbreiding van
bestaande verbindingen zal voor wat wegen en spoorwegen betreft de
procedure worden gevolgd wanneer de uitbreiding wordt gekenmerkt
door:

- de aanleg van een geheel nieuw (spoor)weglichaam los van het
bestaande profiel (voor wat spoorwegen betreft op een afstand van 25
meter of meer)

- de ombouw van een weg tot autosnelweg.

Een tracé-procedure is volgens het SVV bij nieuwe verbindingen niet
nodig als:

- de verbinding in één gemeente ligt en
- tussen de Minister en de betrokken overheden overeenstemming

bestaat zowel over de noodzaak van realisatie van het project als over
het tracé, de eventuele aansluitingen en het ontwerp daarvan.

De Commissie heeft ter zake overwogen dat het criterium «de
verbinding in èèn gemeente ligt» onvoldoende duidelijk is. Het is immers
denkbaar dat de keuze van Minister en betrokken overheden valt op een
tracé binnen één gemeente, doch dat in aanmerking komende alterna–
tieve tracé's meer gemeenten raken. In die situatie dient, naar het inzicht
van de Commissie, een tracé-procedure niet bij voorbaat te worden
uitgesloten.

De Commissie is overigens de opvatting toegedaan, dat ook in de
situaties, waarin volgens het voorliggende SVV geen tracé-procedure bij
de aanleg van een nieuwe verbinding nodig is, telkenmale dient te
worden bezien of een tracé-procedure ten behoeve van een zorgvuldige
besluitvorming wenselijk is. Het verdient naar haar mening aanbeveling
de Raad in de gelegenheid te stellen zich hierover in voorkomende
gevallen uit te spreken. De Commissie acht een minder stringente formu–
lering van de zin (blz. 198 SVV) «Bovendien is een tracé-procedure bij
nieuwe verbindingen niet nodig» in verband hiermede wenselijk. De zin
ware te vervangen door «Bovendien kan een tracé-procedure bij nieuwe
verbindingen in de navolgende gevallen achterwege worden gelaten».

Voorts behoeft, aldus het SVV, geen tracé-procedure te worden
gevolgd bij wijzigingen en reconstructies waarbij alleen verbreding van
bestaande (spoor)weglichamen aan de orde is c.q. de aanleg van een
spoorweglichaam plaatsvindt binnen 25 meter van het bestaande,
alsmede bij de aanleg van plaatselijke kunstwerken als bruggen en
tunnels met hun aansluitingen, die los van het bestaande profiel moeten
worden geconstrueerd.

De Commissie merkt op, dat de tekst van het SVV het volgen van een
tracè-procedure bij verbreding van bestaande (spoor)weglichamen niet
uitsluit. Daar is, naar haar inzicht, ook alle aanleiding voor omdat derge–
lijke projecten zeer ingrijpend kunnen zijn, bijvoorbeeld uit het oogpunt
van ruimtelijke ordening, milieu of vervoersbeleid.

Naar de mening van de Commissie komt een reconstructieproject, dat
alleen verbreding van het bestaande profiel behelst, in aanmerking voor
een tracé-procedure wanneer sprake is van één of meer van de navol–
gende omstandigheden:

- het besluit tot uitvoering van het project nog niet (geheel) vaststaat;
- er reële alternatieven zijn;
- verschillende wijzen van uitvoering mogelijk zijn met elk hun voor–

en nadelen;
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- keuzen gemaakt kunnen worden ten aanzien van het al dan niet
aansluiten van wegen, c.q. het in stand houden van bestaande verbin–
dingen;

- het project duidelijk van invloed is op het vervoersbeleid.

De Commissie is van oordeel, dat in de genoemde situaties een tracé–
procedure kan bijdragen aan een zorgvuldige besluitvorming omtrent het
project.

Ook ten aanzien van recontructies geldt naar het oordeel van de
Commissie, dat het in voorkomende gevallen wenselijk is de Raad in de
gelegenheid te stellen zich uit te spreken over de vraag of het volgen van
een tracé-procedure al dan niet aanbeveling verdient.

Met betrekking tot de projectnota merkt de Commissie verder nog op,
dat het naar haar gevoelen noodzakelijk is in de p.k.b.-tekst voor te
schrijven dat het project, voor zover van toepassing, ook getoetst moet
worden aan het geleidingsinstrumentarium zoals dat in het SVV is
besproken (pagina 17/18, 92 en 112/113).

De Commissie vraagt tenslotte aandacht voor het volgende. In de
p.k.b. wordt aangegeven onder welke omstandigheden een tracé/
m.e.r.-procedure nodig is bij uitbreiding van bestaande verbindingen
(weg, spoor, water). De opsomming van deze omstandigheden, die is
gebaseerd op het Besluit van 20 mei 1987, Stb. 278, houdende de
uitvoering van de Wet algemene bepalingen milieuhygiëne (Besluit
milieu-effectrapportage), maakt deel uit van de zogeheten «beslissingen
van wezenlijk belang». Dit betekent dat voor een wijziging de
p.k.b.-procedure moet worden doorlopen. Het besluit milieu-effectrap–
portage kan worden gewijzigd door middel van een lichtere procedure.
De Commissie wijst erop, dat dit verschil in zwaarte van de bij wijzigen
te volgen procedures in de toekomst wellicht tot praktische problemen
aanleiding kan geven.

Vraag 3:

Kan de Commissie zich vinden in de conceptie van de hoofdtransport–
assen en in de daaraan gegeven uitwerking.

Met betrekking tot de conceptie van de hoofdtransportassen is in de
Commissie opgemerkt, dat deel d (de regeringsbeslissing) van de Vierde
Nota Ruimtelijke Ordening en deel a van het voorliggende SVV op het
punt van de hoofdtransportassen met elkaar overeenstemmen. Dit roept
de vraag op in hoeverre, gelet op de eerdere besluitvorming over de
hoofdtransportassen, in het kader van de advisering over het SVV nog
ruimte is hierover uitspraken te doen. Overigens kan de Commissie in
beginsel instemmen met het concept van de hoofdtransportassen, zij het
dat daarbij moet worden opgemerkt, dat de consequenties van
aanwijzing tot hoofdtransportas in het SVV niet erg duidelijk tot
uitdrukking komen. Van de zijde van de Rijkswaterstaat heeft de
Commissie begrepen, dat het onderscheid tussen hoofdtransportassen
enerzijds en «gewone» assen anderzijds met name moet worden gezocht
in de voorrang die de hoofdtransportassen zullen krijgen waar het gaat
om het oplossen van knelpunten. Het onderscheid heeft derhalve met
name te maken met de prioriteitstelling.

De Commissie brengt onder de aandacht, dat enkele van de hoofd–
transportassen zijn geprojecteerd over nog niet bestaande wegen. Zij
wijst er in dit verband met nadruk op, dat haar instemming met de
conceptie van de hoofdtransportassen vanzelfsprekend niet betekent, dat
wanneer ter zake van deze hoofdtransportassen tracèprocedures zullen
worden gevoRrd, de vraag aangaande de noodzaak van de desbetref–
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fende verbinding (en dus ook de 0-variant) niet meer aan de orde zal
behoeven te komen en kunnen komen.

In de Commissie is daarentegen door één lid naar voren gebracht dat
het gewenst zou zijn de aanwijzing van hoofdtransportassen in de Vierde
Nota, resp. het SVV, meer inhoud te geven door daar gevolgen aan te
verbinden voor de vervolgbesluitvorming op projectniveau. Te denken
valt daarbij aan het uitsluiten van de gebruikelijke afweging omtrent de
noodzaak van een project van de tracé-procedure. Dat betekent dat in
die omstandigheid de 0-variant buiten de procedure kan blijven.

In de Commissie is nog de kanttekening geplaatst, dat gelet op de toch
vrij beperkte omvang van Nederland alsmede gelet op de in de Vierde
Nota geformuleerde criteria voor het aanwijzen van hoofdtransportassen
voor het wegverkeer, in het SVV wel erg veel hoofdwegen tevens het
predicaat van hoofdtransportas hebben verkregen. Het gevaar bestaat,
dat het onderscheid tussen hoofdtransportassen en de overige hoofd–
wegen daardoor sterk vervaagt. Verder doet zich daarbij nog de vraag
voor in hoeverre dit grote aantal hoofdtransportassen, waarvoor als
doelstelling geldt een zo goed mogelijke doorstroming van het verkeer
met zo min mogelijk stremming, zich verhoudt met de elders in het SVV
aangekondigde maatregelen ter geleiding van de mobiliteit.

Vraag 4:

Bevat het SVV voldoende garanties voor een goede onderlinge
afstemming tussen plannen van het Rijk enerzijds en van de iagere
overheden anderzijds. Zo neen, hoe zou dit kunnen worden verbeterd.

De Commissie is ervan uitgegaan, dat deze vraag zich specifiek richt
op de in project 121 van het SVV aangekondigde ontwikkeling van
vervoerregio's. In dergelijke vervoerregio's zal de samenwerking en
afstemming van het verkeers– en vervoerbeleid tussen Rijk, provincies en
gemeenten gestalte moeten krijgen, zodat een nationaal verkeers– en
vervoerbeleid ontstaat. Daarnaast wordt in dit project als doel gesteld
het formuleren van uitgangspunten en randvoorwaarden voor een
effectief bestuurlijk kader op provinciaal en gemeentelijk niveau voor het
verzekeren van de interprovinciale en intergemeentelijke samenhang en
afstemming binnen het verkeers– en vervoerbeleid, alsmede van dit
beleid met dat ten aanzien van andere sectoren en facetten. Uit het SVV
kan worden opgemaakt dat momenteel nadere studie wordt verricht naar
deze afstemmingsproblematiek en dat uiterlijk 1 december 1989 een
eind-rapport tegemoet kan worden gezien.

De Commissie heeft met belangstelling kennisgenomen van project
121. Het tot stand brengen van vervoerregio's kan voor zover de
Commissie dit kan overzien worden aangemerkt als een interessante
ontwikkeling, die zij van harte wil ondersteunen. Of met het ontwikkelen
van vervoerregio's ook voldoende garanties voor een goede onderlinge
afstemming tussen plannen van het Rijk enerzijds en van de lagere
overheden anderzijds aanwezig zijn kan de Commissie niet beoordelen.
Harde garanties kunnen vanzelfsprekend niet worden geboden,
aangezien het concept van de vervoerregio's uitgaat van een samen–
werking op vrijwillige basis. De ervaringen die hiermee zijn opgedaan in
het kader van het Bestuurlijk Overleg Randstad kunnen naar het oordeel
van de Commissie echter hoopgevend worden geacht.

Naast de afstemming van het verkeers– en vervoerbeleid tussen de
verschillende overheidsniveau's in de te ontwikkelen vervoerregio's, zal
een dergelijke afstemming ook plaatsvinden in het reguliere overleg dat
tussen de verschillende overheden wordt gevoerd in het kader van de
ruimtelijke ordening. In luik 2, spoor 8, betreffende de concentratie van
wonen, werken, recreëren en voorzieningen, worden met betrekking tot
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de afstemming van het verkeers– en vervoerbeleid in het kader van de
ruimtelijke ordening een aantal gerichte projecten opgevoerd. De
Commissie acht de verwachting gerechtvaardigd, dat deze projecten
zullen bijdragen aan het tot stand brengen van een nationaal verkeers– en
vervoerbeleid.

Vraag 5:

Kunnen de effecten die met het rekening-rijden worden beoogd ter
geleiding van de mobiliteit ook op een andere maatschappelijk
aanvaardbare wijze worden bereikt. Zo ja, welke mogelijkheden biedt een
alternatief instrument tot het bereiken van een gelijke of hogere
doelstelling voor beperking van de automobiliteit.

Met de invoering van rekening-rijden (project 74) wordt beoogd het
verminderen van het woon-werkverkeer per auto en het afvlakken van
met name de autospits. Rekening-rijden vormt éèn van de maatregelen
die in het SVV worden voorgestaan ter geleiding van de mobiliteit, naast
o.m. concentratie van wonen en werken, bevorderen van telewerken en
het voeren van een stringent parkeerbeleid in de gemeenten. Gelet op de
verwachte effecten van deze maatregelen op de automobiliteit (zie blz.
62 SVV), zal de vermindering van het woon-werkverkeer per auto en het
afvlakken van de autospits nagenoeg volledig gerealiseerd moeten
worden door het rekening-rijden. De overige maatregelen kunnen op
grond van de verwachte effecten met enige overdrijving worden
ingedeeld in de categorie «alle beetjes helpen». Niet zonder reden is dan
ook in de publiciteit en in de discussies naar aanleiding van het
verschijnen van het SVV een groot deel van de aandacht uitgegaan naar
het rekening-rijden. Het rekening-rijden vormt de pijler van het op
vermindering van het personenautoverkeer gerichte beleid. Door velen
wordt dit een uiterst wankele en op z'n minst onzekere pijler geacht.
Twijfel is met name geuit over de effectiviteit en realiseerbaarheid, zowel
in technisch als in financieel opzicht, van dit voor Nederland - en gelet op
de voorziene omvang in feite ook daarbuiten - volstrekt nieuwe
instrument. Deze twijfel is ook in de Commissie naar voren gebracht. Dit
brengt haar er evenwel niet toe om in dit stadium aan te bevelen de weg
van het rekening-rijden te verlaten. Beïnvloeding van de automobiliteit
d.m.v. het prijsmechanisme acht de Commissie wenselijk en acceptabel.
Het rekening-rijden is hiertoe één van de mogelijkheden. Dat in het SVV
nagenoeg alle kaarten worden gezet op het rekening-rijden acht zij,
gezien de vele onzekerheden die aan dit toch uiterst gecompliceerde
instrument kleven, echter niet verstandig. De Commissie wil daarom
aandringen op een verbreding en verzwaring van het pakket van maatre–
gelen gericht op de vermindering van het autoverkeer. Een belangrijke
overweging daarbij is verder, dat invoering van het instrument
rekening-rijden zelfs bij de meest optimistische verwachtingen niet voor
het jaar 2000 tot een substantiële vermindering van het autoverkeer zal
leiden. Tot die tijd zal het autoverkeer nog sterk blijven toenemen, met
als ongewenste consequentie dat de bereikbaarheid en leefbaarheid
onder nog grotere druk komen te staan dan thans al het geval is. Met
name uit milieu-oogpunt acht de Commissie het gewenst, dat op kortere
termijn tot een reductie van het autoverkeer wordt gekomen dan met het
rekening-rijden kan worden bereikt. De bedoelde periode tot het jaar
2000 zal naar in de Commissie is opgemerkt, overbrugd moeten worden
door andere maatregelen die d.m.v. het prijsmechanisme de automobi–
liteit beïnvloeden en die op vrij korte termijn zijn in te voeren. Genoemd
zijn verhoging van de brandstofaccijns, invoering van een spitsvignet en
herziening van het belastingstelsel.
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Naar het oordeel van de Commissie zal het vorenstaande moeten
betekenen, dat de hoogste prioriteit wordt gegeven aan het verbeteren
en het bevorderen van het openbaar vervoer. Zij onderkent dat in het
SVV al veel aandacht wordt besteed aan het openbaar vervoer Zonder
een hoger aandeel van het openbaar vervoer in de verplaatsingen kunnen
immers de problemen die met de mobiliteit samenhangen niet worden
opgelost. Voor investeringen in het openbaar vervoer is om die reden in
de komende twee decennia een bedrag gereserveerd van ca. 12,5
miljard gulden. Hoewel dit een aanzienlijk bedrag is waarmee een groot
aantal projecten bekostigd kan worden, meent de Commissie dat dit
bedrag niet toereikend zal zijn voor de benodigde investeringen, gelet op
de belangrijke rol die in het beleid aan het openbaar vervoer is toebe–
dacht. Een hoger budget voor investeringen in het openbaar vervoer acht
zij dan ook noodzakelijk. De Commissie is verder van oordeel, dat de
investeringen in verbetering en uitbreiding van het openbaar vervoer op
zo kort mogelijke termijn en met voorrang moeten worden gerealiseerd,
zodat de effecten daarvan op de automobiliteit in het komende
decennium al op grote schaal kunnen doorwerken.

De Commissie wil ten aanzien van het openbaar vervoer tenslotte nog
aandacht vragen voor de exploitatiekosten. In het SVV wordt er vanuit
gegaan, dat de beoogde verbetering en uitbreiding van het openbaar
vervoer niet zal leiden tot het stijgen van de exploitatietekorten.
Tegenover de hogere uitgaven, zo wordt gesteld, staan immers hogere
opbrengsten als gevolg van de te bereiken hogere bezettingsgraad van
het openbaar vervoer. Daarnaast wordt ook enige verhoging van de
tarieven van het openbaar vervoer denkbaar geacht. De Commissie zou
graag de optimistische verwachtingen met betrekking tot het gelijkblijven
van de exploitatietekorten van het openbaar vervoer delen, maar
betwijfelt in sterke mate of dit wel een reële verwachting is. Vanzelf–
sprekend zal er alles aan gedaan moeten worden om de exploitatiete–
korten niet te laten stijgen. Gezien de voorgestane verbetering en
uitbreiding van de openbaar vervoervoorzieningen lijkt het de Commissie
echter vrijwel uitgesloten, dat een en ander uitgevoerd zal kunnen
worden met het op een gelijk niveau blijven van de tekorten. Naar haar
oordeel zal dan ook in de financiële paragraaf van het SVV nadrukkelijk
rekening gehouden moeten worden met de prijs die naar verwachting
betaald zal moeten gaan worden voor verbetering en uitbreiding van het
openbaar vervoer in de vorm van hogere exploitatietekorten.

Een belangrijke vermindering van het autoverkeer, met name het
woon-werkverkeer, alsmede een verbetering van het stedelijk leefmilieu,
zal naar het oordeel van de Commissie bereikt kunnen worden door het
met grote kracht bevorderen en stimuleren van het fietsverkeer. De
Commissie kan niet ontkennen dat de fiets genoemd wordt in het SVV,
maar zij kan zich niet onttrekken aan de indruk, dat de uitermate grote
geschiktheid van het vlakke (zij het soms winderige en natte) Nederland
voor het fietsverkeer onvoldoende wordt uitgebuit. Daarbij wreekt zich
nog, dat naar haar gevoelen de fiets als transportmiddel in de afgelopen
jaren geen hoge prioriteit heeft gehad in het Rijksbeleid. De Commissie
wil dan ook een soort eerherstel van de fiets bepleiten. Maatregelen die
het fietsverkeer kunnen bevorderen zullen relatief geringe investeringen
vergen, terwijl de effecten die ervan verwacht mogen worden groot
kunnen zijn. Een groot deel van de verplaatsingen in Nederland blijft
immers beperkt tot een zodanige afstand, dat de fiets veelal een goed
alternatief vormt voor de auto. De Commissie onderkent dat de kracht
van de fiets met name ligt in verplaatsingen in stedelijke gebieden c.q.
binnengemeentelijk. Dit betekent naar haar oordeel evenwel niet, dat
voor de Rijksoverheid op dit vlak geen taak weggelegd zou zijn. Met
name in de voorwaardenscheppende sfeer zullen van het Rijk duidelijk
stimulansen kunnen uitgaan. De Commissie denkt hierbij met name aan
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de verkeersveiligheid. De indruk bestaat dat velen zich zeker in de
spitsuren niet meer op de fiets wagen vanwege de vele onveilige
verkeerssituaties waarmee men als fietser te maken heeft. Op het terrein
van de fietsveiligheid valt dan ook nog veel te verbeteren. Het Rijk zou
daarbij een voortrekkersrol kunnen vervullen. Een andere belemmering
voor het fietsverkeer is het veelal ontbreken danwel in onvoldoende mate
voorhanden zijn van bewaakte stallingsvoorzieningen. Dit is o.m. het
geval bij een groot aantal NS-stations. Ook op dit terrein zou het Rijk
initiatieven kunnen ontplooien die leiden tot betere stallingsfaciliteiten.
De Commissie wil verder bepleiten aan de projectenlijst toe te voegen
een project betreffende een studie naar maatregelen die het fietsverkeer
kunnen bevorderen. In dit verband wil de Commissie tenslotte aanbe–
velen een Rijksstimuleringsregeling in het leven te roepen teneinde de
gemeenten aan te zetten tot het creëren van de nodige voorzieningen ten
gunste van het fietsverkeer.

Een vermindering van het autoverkeer in de grote steden zal naar het
oordeel van de Commissie verder bereikt kunnen worden door een goed
en goedkoop functionerend taxi-systeem. Bijna iedereen heeft wel de
ervaring, dat in de grote steden in het buitenland bij wijze van spreke
slechts de vinger hoeft te worden opgestoken om gebruik te kunnen
maken van een taxi. Dit laatste dan ook nog veelal tegen uiterst aantrek–
kelijke en met het particuliere autogebruik concurrerende tarieven.
Kennelijk is een dergelijk taxi-systeem in Nederland niet mogelijk, althans
bestaat dit niet. Dit heeft wel als consequentie, dat de taxi in het
«openbaar vervoer» een vrij marginale rol speelt en feitelijk een groot
deel van de dag aan de kant staat. De Commissie kan niet overzien welke
omstandigheden verhinderen, dat het Nederlandse taxi-bedrijf wat meer
functioneert zoals in het buitenland, maar is van oordeel dat het mogelijk
moet zijn om de taxi een veel grotere bijdrage te laten leveren aan het
stedelijk openbaar vervoer. Zij wil er dan ook bij het Rijk op aandringen
initiatieven op dit terrein te ontwikkelen en door anderen al in gang
gezette initiatieven met kracht te ondersteunen.

Tenslotte wil de Commissie aandacht vragen voor de bijdrage die
carpooling alsmede systemen van bedrijfsvervoer kunnen leveren aan het
afvlakken van de verkeers– en vervoersspitsuren. Initiatieven, zoals in
projekt 71 van het SVV betreffende de aanleg van aparte rijstroken voor
carpooling, hebben dan ook de ondersteuning van de Commissie.

4. Overige opmerkingen

In de Commissie is nog naar voren gebracht, dat in het SVV node
aandacht wordt gemist, voor de rol die een aanpassingsinrichting kan
vervullen als instrument bij het vermijden c.q. verminderen van de
negatieve effecten van infrastructurele projecten voor de landbouw
alsmede het landschap. De mogelijkheden van een aanpassingsinrichting
zullen, zo is gesteld, in het kader van de tracè-procedure bij ieder infra–
structureel project als een vast toetsingspunt opgenomen moeten
worden.

De commissie van overleg voor de wegen,

w.g. mr. G. Ph. Brokx, Voorzitter.

w.g. mr. T. van Veen, Secretaris.
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Bijlage 3 RAAD VAN DE WATERSTAAT

COMMISSIE VOOR SCHEEPVAARTWEGEN EN HAVENS

Aan de Voorzitter van de Commissie Struktuurschema Verkeer en
Vervoer van de Voorlopige Raad voor Verkeer en Waterstaat,
de heer dr.ir. W.F. Schut.
's-Gravenhage, 6 april 1989

I. Inleiding

Bij brief van 11 januari 1989, kenmerk CSVV/89 02 stelde U de
Commissie voor Scheepvaartwegen en Havens van de Raad van de
Waterstaat in kennis van de procedure die wordt gevolgd ten aanzien van
de advisering door de Voorlopige Raad voor Verkeer en Waterstaat over
het Tweede Struktuurschema Verkeer en Vervoer (SVV). Daarnaast heeft
U in de genoemde brief de Commissie voor Scheepvaartwegen en
Havens een aantal vragen voorgelegd, waarvan de beantwoording naar U
stelt één van de bouwstenen voor het advies van Uw Commissie zal
vormen.

De Commissie heeft haar beschouwingen niet beperkt tot de aan haar
voorgelegde vragen, doch heeft getracht om in de haar ter beschikking
staande korte tijd het Tweede Struktuurschema Verkeer en Vervoer op
een aantal voor de scheepvaartwegen van belang zijnde beleidsonder–
delen te bezien.

In het navolgende zijn de antwoorden op de aan de Commissie voorge–
legde vragen geïntegreerd in de overige beschouwingen opgenomen.

Ten aanzien van de vraag m.b.t. de «besluitvormingsprocedurepro–
jecten» (vraag 2) heeft de Commissie overwogen, dat met grote
waarschijnlijkheid gesteld kan worden, dat de aanleg van nieuwe infra–
structuur, waarbij de besluitvormingsprocedureprojecten gevolgd moet
worden, bij het hoofdvaarwegennet in de overzienbare toekomst niet of
nauwelijks zal voorkomen. In verband hiermede heeft zij zich verder niet
in deze vraag verdiept. De Commissie gaat ervan uit, dat de Commissie
van Overleg voor de Wegen nader op deze materie zal ingaan.

II. Beschouwingen van de Commissie

7. Algemene opmerkingen
In de Nota en de daarop gebaseerde pkb, tezamen vormend deel A van

het Tweede Struktuurschema Verkeer en Vervoer (verder aan te duiden
als: SVV-II) is volgens hoofdstuk 1 van de Nota het gehele veld van
verkeer en vervoer behandeld. Niet alleen is gepoogd om de belang–
rijkste problemen in dit veld te onderkennen en te analyseren, tevens is
getracht voor verkeer en vervoer een helder uitvoeringsgericht beleid te
formuleren, waarin een evenwicht bestaat tussen de bereikbaarheid van
het zakelijk personenverkeer en het goederenvervoer, de leefbaarheid
zoals die tot uiting komt in het milieu en de verkeersveiligheid en de
individuele vrijheid van personen om zich op een bepaalde wijze te
verplaatsen of om via een bepaalde transportwijze goederen te laten
vervoeren.

Voor het vervoer te water wordt in het kader van het bovengenoemd
beleid een positieversterking bepleit, hetgeen gerealiseerd moet worden
via een aantal in het SVV-II opgesomde beleidsrichtingen en de daarop
gebaseerde projecten.

De Commissie onderschrijft de intentie van het SVV-II om in het
verkeers– en vervoerbeleid een evenwicht te bereiken tussen individuele
vrijheid, bereikbaarheid en leefbaarheid. Het voldoende recht doen aan
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één van die belangen brengt een zekere inbreuk op de andere belangen
met zich mee. Dit impliceert dat keuzes gemaakt en prioriteiten gesteld
moeten worden tussen de verschillende belangen, hetgeen van invloed is
op de plaats waarop het evenwicht zich instelt. De Commissie is het
totale SVV-II overziende van oordeel, dat in de evenwicht-benadering
van de Nota een groter gewicht had moeten worden toegekend aan het
belang van de leefbaarheid, hetgeen een grotere sturing in het beleid
wenselijk maakt. Voor wat betreft het vervoer te water zou dit kunnen
leiden tot een krachtiger positieversterking dan thans in het SVV-II is
voorzien.

De Commissie waardeert het streven van het Rijk om het lange–
termijnbeleid betreffende de scheepvaartwegen in de samenhang van
het totale beleid voor verkeer en vervoer vorm te geven. Zij wijst er
echter op, dat een dergelijke geïntegreerde aanpak van het verkeers– en
vervoerbeleid het risico in zich draagt dat bepaalde aspecten van het
beleid op onderdelen, waaronder i.c. ook het vaarwegenbeleid, onderbe–
licht blijven in het totale beleidsbeeld.

De Commissie onderkent, dat het uit de aard van de zaak niet mogelijk
is om het beleid ten aanzien van de scheepvaartwegen in al zijn facetten
in het lange-termijnbeleid van het SVV-II weer te geven. Aangezien er
echter nadrukkelijk voor gekozen is om het SVV-II o.m. in de plaats te
doen treden van de gewijzigde regeringsbeslissing inzake het Struktuur–
schema Vaarwegen dient het SVV-II in ieder geval een duidelijk beeld te
geven van het voorgestane beleid ter zake van de scheepvaartwegen. De
Commissie is van oordeel, dat die duidelijkheid voor bepaaide beleids–
aspecten van de scheepvaartwegen in het SVV-II niet of in onvoldoende
mate gegeven wordt.

In het hiernavolgende zal de Commissie dit standpunt nader uitwerken
en verduidelijken. Voorafgaand daaraan merkt de Commissie nog het
volgende op. De in het onderhavige geval te volgen procedure wijkt af
van de gebruikelijke gang van zaken. Ten eerste is de Commissie
gevraagd een bijdrage te leveren in het kader van de advisering door een
ander extern adviesorgaan, i.c. de Voorlopige Raad voor Verkeer en
Waterstaat, dan de Raad van de Waterstaat. Ten tweede zal de
Commissie rechtstreeks, d.w.z. zonder de tussenkomst van de Raad van
de Waterstaat, rapporteren aan de Commissie SVV van de Voorlopige
Raad voor Verkeer en Waterstaat. De Commissie is gaarne bereid haar
medewerking te verlenen aan deze afwijkende procedure, maar heeft
zich wel afgevraagd wat de status van haar bijdrage zal zijn en op welke
wijze deze zichtbaar zal blijven. Voor wat betreft dit laatste gaat de
Commissie ervan uit, dat haar rapport als bijlage gevoegd zal worden bij
het advies van de Commissie Struktuurschema Verkeer en Vervoer.

De Commissie brengt verder onder de aandacht, dat de ambtelijke
vertegenwoordigers in haar midden zich bij de beraadslagingen over het
SVV-II terughoudend hebben opgesteld en zich in hoofdzaak hebben
beperkt tot het waar nodig verstrekken van nadere informatie. Deze
terughoudendheid is ingegeven door het feit, dat de door deze leden
vertegenwoordigende departementen hebben meegewerkt aan het
opstellen van de onderhavige beleidsnota.

2. De struktuur van het vaarwegennet voor het goederenvervoer
In het SVV-II wordt erop gewezen dat de binnenvaart in Nederland

omvangrijke goederenstromen voor haar rekening neemt. Tevens wordt
de aandacht gevestigd op het feit, dat Nederland zijn betekenis als
doorvoerland vooral te danken heeft aan de internationale vaarwegen.
Zowel uit het oogpunt van het vervoer alsmede vanwege het milieuvrien–
delijke karakter van de binnenvaart is de regering van oordeel, dat de
positie van het vervoer over het water waar mogelijk versterkt dient te
worden d.m.v. modernisering en verbetering van de vaarwegen.
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De versterking van het vervoer te water, zo wordt in het SVV-II verdui–
delijkt, vindt allereerst plaats bij die hoofdvaarwegen die de status van
hoofdtransportas hebben meegekregen. Een dergelijke status wordt aan
een hoofdvaarweg verleend indien nu en/of in de toekomst tenminste 5
miljoen ton grensoverschrijdende goederen van en naar de zeehavens
wordt vervoerd. De hoofdtransportassen verbinden de mainport
Rotterdam en de zeehavengebieden Amsterdam-Noordzeekanaalgebied
en het Westerscheldegebied met hun voor– en achterland. Een hoofd–
transportas moet zo zijn ingericht dat de binnenvaart in een zo goed
mogelijke concurrentiepositie wordt gebracht. Daartoe zijn investeringen
noodzakelijk die leiden tot schaalvergroting, vervanging en modernisering
van verouderde infrastructuurelementen en verhoging van de betrouw–
baarheid, het kwaliteitsniveau en de veiligheid.

Vervolgens gaat de aandacht uit naar de overige hoofdvaarwegen.
Indien via een vaarweg nu en/of in de toekomst tenminste 5 miljoen ton
goederen per jaar wordt vervoerd, wordt de vaarweg gerekend tot het
hoofdvaarwegennet. Dit net verbindt de belangrijkste landsdelen met
elkaar en met het buitenland en geeft tevens vorm aan de achterwaartse
verbindingen van de belangrijkste Nederlandse zeehavens. Een hoofd–
vaarweg, zo wordt in het SVV-II opgemerkt, kan rekenen op aanpassing
aan de schaalvergroting als technische vernieuwing noodzakelijk is.

Voor de overige vaarwegen die in het beheer van het Rijk zijn wordt
geen aanpassing aan de schaalvergroting voorgestaan. Het Rijk zal deze
vaarwegen zo goed mogelijk onderhouden.

a. Hoofdvaarwegen
De Commissie begrijpt uit het vorenstaande dat het criterium voor een

vaarweg om als hoofdvaarweg te worden aangeduid uitsluitend bestaat
uit het kwantitatieve criterium van 5 miljoen ton vervoerde lading per
jaar. De Commissie acht het hanteren van de hoeveelheid vervoerde
lading per jaar als onderscheidend criterium tussen vaarwegen en hoofd–
vaarwegen arbitrair. Een getalsmatige alsmede een beleidsmatige onder–
bouwing daarvan heeft zij node gemist in het SVV-II. Zij wijst er tevens
op dat een dergelijk criterium een versluiering van de potentiële
betekenis van een vaarweg tot gevolg kan hebben. De huidige achter–
stand in het onderhoud van de vaarwegen en het niet aanpassen van de
vaarwegen aan de schaalvergroting in het binnenvaartvervoer kunnen
met zich meebrengen, dat bepaalde vaarwegen/routes technisch
onmogelijk kunnen voldoen aan het criterium van 5 miljoen ton vervoerde
lading. Daarmee is echter niet gezegd, dat dergelijke vaarwegen op
grond van andere overwegingen niet de status van hoofdvaarweg zouden
moeten krijgen. De Commissie is dan ook van oordeel, dat niet enkel de
omvang van het goederenvervoer doorslaggevend kan zijn bij de beant–
woording van de vraag of een vaarweg in het hoofdvaarwegennet moet
worden opgenomen. Naar haar mening dienen ook andere criteria bij de
oordeelsvorming over de omvang en de samenstelling van het hoofd–
vaarwegennet betrokken te worden. De Commissie acht een dergelijke
uitbreiding van beoordelingscriteria des temeer van belang, aangezien op
grond van de gehanteerde driedeling in rijksvaarwegen een vrij sterk
onderling kwaliteitsverschil naar voren komt tussen gewone vaarwegen
en hoofdvaarwegen. In het SVV-II wordt m.b.t. de niet tot het hoofdvaar–
wegennet behorende vaarwegen gesteld, dat deze vaak nog een functie
vervullen in het goederenvervoer. Daarom wordt de bij deze vaarwegen
opgelopen onderhoudsachterstand zoveel mogelijk weggewerkt. Het Rijk
zal echter geen nieuwe initiatieven nemen om daar tot schaalvergroting
te komen (blz. 43 SVV II). De Commissie is van oordeel dat deze naar
haar gevoelen vrij negatieve benadering van de gewone vaarwegen
weinig vertrouwen wekt in de toekomst van deze vaarwegen. Zij kan zich
goed voorstellen, dat het bedrijfsleven na kennisneming van de betref–
fende passage in het SVV-II, de mogelijke vestiging van (waterge–
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bonden) industrie aan een dergelijke vaarweg dan wel investeringen in de
daar al gevestigde industrie nog eens nauwgezet in overweging zal
nemen. De Commissie acht het verder niet uitgesloten, dat het in het
Struktuurschema geschetste negatieve toekomstbeeld voor de gewone
vaarwegen bedrijven ertoe leidt het zekere voor het onzekere te nemen
en hun bedrijfsvestiging (deels) te verplaatsen. Los van de discussie over
hoofdvaarweg versus gewone vaarweg is de Commissie daarom van
oordeel, dat in ieder geval de tekst van het SVV-II m.b.t. de gewone
vaarwegen aanpassing behoeft in die zin, dat meer duidelijkheid en
zekerheid wordt gegeven over de toekomst van deze vaarwegen.

Gelet op het vorenstaande is de Commissie van mening, dat een eerste
aanvullend toetsingscriterium bij de beantwoording van de vraag of een
vaarweg al dan niet in het hoofdvaarwegennet moet worden opgenomen,
gelegen is in het bij de afweging betrekken van het (bedrijfs-)econo-
misch belang dat een vaarweg heeft voor de daaraan gevestigde indus–
trieën en het belang dat deze industrieën hebben binnen industriële
netwerken. Daarbij zou ook betrokken moeten worden de potentie die
een vaarweg heeft om bedrijfsvestigingen aan te trekken. Een ander
beoordelingscriterium, dat door de drie invalshoeken-benadering van het
SVV-II wordt ingegeven, vormt de leefbaarheid. Meegewogen moeten
worden de milieuconsequenties van het statusverschil tussen hoofd–
vaarweg en vaarweg. Met het oog op het daarmee gepaard gaande
verschil in onderhoud zou als gevolg daarvan een uit milieu-overwe–
gingen niet gewenste verschuiving van water - naar wegvervoer kunnen
optreden. Aansluitend daarop kan worden opgemerkt, dat een dergelijke
vervoersverschuiving kan leiden tot (grotere) congesties op de weginfra–
structuur. De in het SVV-II beoogde betere bereikbaarheid zou daardoor
in het gedrang kunnen komen. De Commissie wil voorts bepleiten het
uitgangspunt van het hoofdvaarwegennet, nl. dat dit net de belangrijkste
landsdelen met elkaar en met het buitenland verbindt, als zelfstandig
beoordelingscriterium bij de bepaling van de omvang van het hoofdvaar–
wegennet nadrukkelijk mee te wegen. Daarbij kan o.m. gedacht worden
aan het belang van een goede vaarverbinding tussen belangrijke regio's
alsmede aan het belang in sommige gevallen te kunnen beschikken over
parallelroutes. Daarnaast zouden in die afweging nadrukkelijk de milieu–
aspecten meegewogen moeten worden. Tenslotte is de Commissie van
oordeel, dat bij de beantwoording van de vraag of een vaarweg moet
worden aangemerkt als hoofdvaarweg, meegewogen dient te worden de
omvang en intensiteit van de recreatievaart die op de betreffende
vaarweg naast de beroepsvaart plaatsvindt.

De Commissie heeft zich overigens afgevraagd in hoeverre het
hanteren van het kwantitatieve criterium in de praktijk goed werkbaar is.
In dit verband kan gewezen worden op het feit, dat in het SVV-II niet
vermeld is wat de gevolgen zijn voor een vaarweg indien het bedoelde
criterium in de toekomst niet meer of juist wel wordt bereikt.

b. Zuid-Willemsvaart
Het belangrijkste verschil tussen het thans voorliggende hoofdvaarwe–

gennet van het SVV-II en het (al sterk beperkte) hoofdvaarwegennet
zoals aangegeven in de gewijzigde regeringsbeslissing inzake het Struk–
tuurschema Vaarwegen (januari 1988) is, dat de Zuid-Willemsvaart van
het hoofdvaarwegennet is afgevoerd aangezien deze vaarweg niet
voldoet aan het criterium van 5 miljoen ton vervoerde lading per jaar. De
Commissie acht het niet onwaarschijnlijk dat het niet voldoen aan dit
criterium voor een belangrijk deel het gevolg is van het achterstallig
onderhoud aan de Zuid-Willemsvaart. De onderhoudsgeschiedenis van
deze vaarweg stemt niet bepaald vrolijk. De Commissie meent in dit
geval te maken te hebben met een soort vicieuze cirkel, aangezien het
niet goed kunnen ontplooien van het scheepvaartverkeer op de
Zuid-Willemsvaart mede reden kan zijn om het noodzakelijke onderhoud
uit te stellen.
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De Commissie onderkent, dat de Zuid-Willemsvaart niet over het
gehele traject een even intensief bevaren route is. Voor belangrijke delen
van de Zuid-Willemsvaart geldt echter dat over deze vaarweg grote
hoeveelheden goederen worden vervoerd. Ter zake wil de Commissie
verwijzen naar het onlangs door het ETIN in opdracht van de Rijkswater–
staat uitgevoerde onderzoek naar de economische betekenis van de
Zuid-Willemsvaart. Langs de Zuid-Willemsvaart bevinden zich veel
bedrijven, die voor hun produktie nagenoeg volledig afhankelijk zijn van
de aan– en afvoer van grondstoffen en goederen via het water. Het
betreft voornamelijk bedrijven in de veevoeder– en beton(produkten)
branche. Een minder goede bereikbaarheid van deze bedrijven over
water zal naar mag worden aangenomen een verplaatsing van de
bedrijfsactiviteiten noodzakelijk maken. In dit verband wil de Commissie
in het bijzonder aandacht vragen voor de positie van Veghel als grootste
binnenvaarthaven van Nederland. Ten gevolge van de slechte conditie en
beperkte capaciteit van de Zuid-Willemsvaart is in het havengebied van
Veghel al een ontwikkeling gaande waarin een aantal grote industrieën
gedwongen zijn om hun produktie over te hevelen naar andere locaties
en/of gedwongen worden om meer vervoer per as te laten plaatsvinden.
Tenslotte merkt de Commissie op, dat het schrappen van de
Zuid-Willemsvaart van het hoofdvaarwegennet betekent, dat het als
belangrijk landsdeel aan te merken oostelijk deel van Noord-Brabant
verstoken blijft van een aansluiting op het hoofdvaarwegennet. Al met al
meent de Commissie, dat - mede in het licht van hetgeen zij heeft
opgemerkt over de criteria die haars inziens mede een rol zouden
moeten spelen bij het beantwoorden van de vraag of een vaarweg als
hoofdvaarweg moet worden aangemerkt - overwegende argumenten zijn
om te bepleiten de Zuid-Willemsvaart als hoofdvaarwegverbinding te
handhaven. Daaraan gekoppeld wil zij bepleiten om thans met voortva–
rendheid de noodzakelijke - en te vaak uitgestelde - verbeterings– en
aanpassingswerken aan de Zuid-Willemsvaart uit te voeren. Gelet op het
verschil in verkeersintensiteit op de verschillende trajectgedeelten van de
Zuid-Willemsvaart heeft de Commissie er begrip voor, dat de verbete–
ringswerken gefaseerd zullen worden uitgevoerd. De in het SVV-II
opgenomen verruiming van de trajecten Maas-Veghel en Maas-Lozen
wordt door haar dan ook van harte toegejuicht.

c. Hoofdtransportassen
In aansluiting op de Vierde Nota Ruimtelijke Ordening onderscheidt

het SVV-II binnen het hoofdvaarwegennet hoofdtransportassen. Hoofd–
transportassen zijn de hoofdvaarwegen waarover per jaar nu en/of in de
toekomst ten minste 5 miljoen ton grensoverschrijdende goederen van
en naar de zeehavens wordt vervoerd. Aan het Meerjarenprogramma
Scheepvaartwegen 1989-1993 kan worden ontleend, dat hoofdtran–
sportassen zo worden ingericht, dat de vaarweg geen belemmering
vormt om meer lading aan te trekken en geschikt is voor 4-6 baksduw–
vaart. Andere kenmerken zijn: openstelling 24 uur per dag; ijsbreken
wanneer nodig en mogelijk een sluiscapaciteit waarbij de benutting
maximaal 80% is en geavanceerde informatiesystemen ten behoeve van
het vervoer en de veiligheid. De Commissie acht het een juiste zaak, dat
aan de grote internationale vaarwegverbindingen van en naar de belang–
rijkste zeehavengebieden, waarover naar volume een aanzienlijk deel van
het goederenvervoer over water plaatsvindt, een bijzondere status wordt
verleend. In het verlengde daarvan acht zij het op zichzelf ook juist, dat
hoofdtransportassen bij onderhoud en verbetering een voorkeursbehan–
deling krijgen ten opzichte van de andere vaarwegen. De consequenties
van dit statusverschil tussen hoofdtransportassen en overige vaarwegen
behoeft geen aanleiding te geven tot problemen, zolang de middelen om
alle vaarwegen te onderhouden en waar nodig te verbeteren in
voldoende mate voorhanden zijn. Een geheel andere situatie ontstaat
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wanneer dit laatste niet het geval is. De ervaring in de afgelopen
decennia heeft helaas geleerd, dat ten aanzien van de vaarwegen dit
meer regel dan uitzondering is. De verwachting lijkt gerechtvaardigd dat
in zo'n situatie de prioriteit wordt gelegd bij de hoofdtransportassen. De
Commissie vreest dat de rekening daarvoor betaald zal moeten worden
door de overige (hoofd-)vaarwegen in de vorm van achterstand in onder–
houds– en verbeteringswerken. Zonder afbreuk te willen doen aan het
belang van investeringen in de grote internationaal gerichte hoofdtrans–
portassen, meent zij dat een dergelijke eenzijdige prioriteitstelling een
onderwaardering betekent van de andere vaarwegen. Deze vaarwegen
kunnen verhoudingsgewijs deels van evengroot belang voor het Neder–
lands bedrijfsleven en de Nederlandse zeehavens worden geacht als de
hoofdtransportassen. Daarnaast kan worden opgemerkt, dat relatief
geringe verbeteringen aan deze kleinere vaarwegen, gelet op de
hoeveelheid vervoerde lading, een groter rendement kunnen opleveren
dan de grote en kostbare verbeteringswerken aan de hoofdtranspor–
tassen. De Commissie wil dan ook met klem bepleiten om in het SVV-II
duidelijke garanties op te nemen voor de noodzakelijke onderhouds– en
verbeteringswerken aan de niet als hoofdtransportas aangemerkte
vaarwegen.

Een essentieel verschil tussen hoofdtransportassen en de overige
hoofdvaarwegen is gelegen in het feit, dat een hoofdtransportas
voorwaardenscheppend wordt onderhouden en verbeterd, terwijl een
hoofdvaarweg pas wordt aangepast of verbeterd op het moment dat
dergelijke werkzaamheden noodzakelijk zijn geworden. De Commissie
merkt op, dat in algemene zin gesteld kan worden, dat de keuze om
uitsluitend voor de hoofdtransportassen een voorwaardenscheppend
beleid te voeren in strijd is met de uitgangspunten van het SVV-II. Hierin
wordt immers gesteld, dat voor het evenwichtig waarborgen van de
bereikbaarheid, de leefbaarheid en de individuele vrijheid het vervoer
over water gestimuleerd moet worden. Dit impliceert, naar het inzicht
van de Commissie, dat voor alle vaarwegen en niet enkel voor de hoofd–
transportassen een voorwaardenscheppend beleid gevoerd zal moeten
worden. Strlkte hantering van het hiervoor genoemde onderscheid
tussen hoofdtransportassen en de andere vaarwegen betekent, dat
indien een vaarweg niet op alle punten kan voldoen aan de vereisten voor
hoofdtransportas, voorwaardenscheppende onderhouds– en verbete–
ringswerkzaamheden niet overwogen worden. De Commissie acht dit een
te starre benadering. Naar haar oordeel kunnen ten aanzien van
bepaalde, niet als hoofdtransportas aangemerkte vaarwegen voldoende
zwaarwegende overwegingen naar voren worden gebracht om een
voorwaardenscheppend beleid te rechtvaardigen. De Commissie wil
daarom een versoepeling bepleiten in die zin, dat ook voor andere
vaarwegen een voorwaardenscheppend beleid ten aanzien van
onderhoud en verbetering kan worden gevoerd. Zij heeft daarbij met
name het oog gehad op de vaarroute via de Oranjesluizen en het
Oostvaardersdiep en het Friese en Groningse kanalenstelsel naar Noord–
Duitsland en de route Maas/Julianakanaal. Over beide vaarroutes vindt
ten minste 5 miljoen grensoverschrijdend vervoer per jaar plaats, zij het
niet van en naar de zeehavens. Vanwege het internationale belang van
deze vaarwegen alsmede gelet op concurrentiepositie van de Neder–
landse zeehavens, acht de Commissie een voorwaardenscheppend beleid
m.b.t. onderhoud en aanpassing van deze vaarwegverbindingen zeer
gewenst.

4. Verschuiving van het wegvervoer naar het vervoer over het water
In het SVV-II wordt de verwachting uitgesproken, dat door het

aantrekkelijker maken van het goederenvervoer per spoor en over het
water bruikbare alternatieven voor het goederenvervoer over de weg
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worden geboden. De groei van het vrachtvervoer over de weg zou
daardoor beperkt kunnen worden. Volgens het SVV-II moet rnen
overigens geen overspannen verwachtingen hebben van de te bereiken
beperking van het vervoer over de weg, aangezien het slechts om
tonnage-verschuivingen van enkele procenten zal gaan en dan met name
in het containervervoer.

De Commissie merkt op, dat naar haar indruk de aantrekkelijke kanten
van het goederenvervoer over water ten opzichte van het wegvervoer op
zichzelf wel worden onderkend in het SVV-II, maar dat dit in het voorge–
stane beleid in onvoldoende mate tot uiting komt. Nederland verkeert als
waterrijk land in de gelukkige positie, dat wordt beschikt over een uitge–
breid net van vaarwegen, waarover vervoer van goederen kan plaats–
vinden. Dit specifieke voordeel van Nederland wordt naar het oordeel van
de Commissie onvoldoende uitgebuit.

De Commissie merkt verder op, dat vanuit de leefbaarheids– alsmede
de bereikbaarheidsdoelstellingen van het SVV-II bezien haars inziens niet
volstaan kan worden met het totstandbrengen van een beperkte
verschuiving, maar dat een substantiële verschuiving van het vervoer
over de weg naar vervoer over het water noodzakelijk is. De noodzaak
daartoe wordt nog versterkt door de verwachting, dat de milieunormen
die in het Nationaal Milieubeleidsplan zullen worden gesteld, stringenter
zijn dan die waarmee in het SVV-II rekening is gehouden. Consequentie
hiervan zal zijn, dat het in het SVV-II ontwikkelde beleid aangescherpt zal
moeten worden hetgeen m.n. gevolgen kan hebben voor de uit milieu–
oogpunt bijzonder problematische (diesel)vrachtauto. Voor het in
verhouding milieuvriendelijke waterwegvervoer zal daardoor een nog
grotere rol zijn weggelegd. Het beleid zal dan ook in veel sterkere mate
gericht moeten zijn op een verschuiving van weg naar water en daartoe
de noodzakelijke voorwaarden moeten scheppen.

De Commissie onderkent, dat vanwege de in het algemeen vrij korte
vervoersafstanden in Nederland (een groot gedeelte van het vervoer in
Nederland speelt zich af over een afstand van minder van 50 km) een
substantiële verschuiving van het wegtransport naar het binnenvaart–
transport niet eenvoudig te realiseren zal zijn, aangezien bij deze laatste
wijze van transport het totaal aantal vervoerskilometers als gevolg van
het voor– en natransport vaak hoger zal zijn dan bij rechtstreeks vervoer
over de weg het geval is. Daarbij komt nog, dat de vervoersstromen
grotendeels min of meer vastliggen in bepaalde vervoersketens. De
kracht van de binnenvaart ligt dan ook met name in het vervoer over de
wat grotere afstand, waarbij specifiek gedacht moet worden aan het
transport van en naar Duitsland en België/Noord-Frankrijk. Een ladingver–
schuiving zal dan ook vooral op die trajecten kunnen en moeten worden
gerealiseerd. Een veel beperktere, maar daardoor niet onbetekenende
verschuiving, zal bewerkstelligd kunnen worden in de vervoersstroom van
de Randstad naar andere regio's in Nederland, die ontsloten zijn door
middel van de middelgrote vaarwegen.

Het SVV-II geeft in luik 1, spoor 4 een aantal projecten aan gericht op
verbetering van de bereikbaarheid over water. Deze projecten zullen
voorzover de Commissie dat kan overzien een bijdrage leveren aan de
vergroting van de mogelijkheden van het binnenvaartvervoer en hebben
dan ook haar instemming. De Commissie verwacht echter niet dat deze
projecten zullen leiden tot een merkbare verschuiving van de weg naar
het water Uitgaande van de beoogde grotere rol voor de binnenvaart in
de vervoersstromen heeft het de Commissie bevreemd, dat in het SVV-II
geen concrete projecten zijn opgenomen gericht op een verschuiving van
het weg– naar het watervervoer. Aan de projectenlijst zal naar haar
oordeel in elk geval toegevoegd moeten worden een studie naar de
concrete mogelijkheden om zo'n verschuiving tot stand te brengen. In
deze situatie zou tevens bezien moeten worden wat de belemmeringen
zijn voor een dergelijke verschuiving. Gelet op de aard van het
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onderwerp meent de Commissie dat daarbij gedacht moet worden aan
een breed samengestelde studiecommissie, waarin de verschillende
belangen zijn vertegenwoordigd.

Een algemene voorwaarde om een verschuiving van de weg naar het
water te realiseren is naar het oordeel van de Commissie gelegen in de
aanwezigheid van een goede en fijnmazige waterinfrastructuur. Een en
ander pleit ervoor om niet alleen het hoofdtransportassen– en het hoofd–
vaarwegennet in optimale conditie te houden, doch tevens voor de
regionale vaarwegen een goede bevaarbaarheid te garanderen alsmede
voor die vaarwegen een toekomstperspectief te bieden. De Commissie
verwijst in dit verband overigens naar haar hiervoor gemaakte opmerking
met betrekking tot het onderhoud en de verbetering van de vaarwegen.
Zij merkt daarbij nog op, dat in het SVV-II terecht wordt opgemerkt, dat
voor het inhalen van de achterstand aan de vaarwegen tot 1995 een
hoger bedrag nodig zal zijn dan de gemiddeld benodigde 130 miljoen per
jaar.

Een mogelijke belemmering voor een verschuiving van weg naar water
kan, zo is in de Commissie opgemerkt, gelegen zijn in de regelgeving met
betrekking tot het watervervoer. Ten aanzien van het watervervoer heerst
in grote lijnen een wettelijk regime dat gekenmerkt wordt door een
veelheid van voorschriften en beperkingen. Het regime dat van
toepassing is op het wegtransport is daarentegen gericht op een zo vrij
mogelijke markt. Teneinde de binnenvaart een groter aandeel te laten
verkrijgen in het transport van goederen, zal, naar in de Commissie is
gesteld, de mogelijke discriminatie in de marktordening die het gevolg is
van dit verschil in de aard van de regelgeving tussen water– en
wegvervoer nader bezien moeten worden. De Commissie heeft kennisge–
nomen van de in project 122 van het SVV-II voorgestane verbetering van
de bestaande regels van verkeer en vervoer. Zij kan echter niet overzien
in hoeverre aan de door haar bedoelde problematiek daarbij aandacht zal
worden besteed.

Verschillende ontwikkelingen en veranderingen zijn gaande in de
organisatie van het produktieproces, waardoor het mogelijk wordt om
meer vraagafhankelijk te produceren (just-in time). Daarnaast wordt de
produktielevenscyclus steeds korter, hetgeen resulteert in het verkleinen
van de voorraden. Deze veranderingen werken door in de aard van de
zending (kleinere hoeveelheden) en in de eenheid in verpakking (con–
tainervervoer) en vormen de grondslag tot het opzetten van logistieke
ketens waarin de verschillende transportvormen geïntegreerd zijn. De
realisatie van dergelijke geïntegreerde vervoersketens dient naar het
oordeel van de Commissie echter gepaard te gaan met het opzetten van
vervoersknooppunten die goed zijn uitgerust voor de verschillende trans–
portwijzen en die een snelle en flexibele overslag van goederen mogelijk
maken. Gezien het grote belang van goede overslagvoorzieningen voor
het totstandbrengen van een ladingverschuiving van de weg naar het
water, bepleit de Commissie, in aanvulling op de in project 38 aangekon–
digde extra aandacht aan binnenvaartoverslag, een onderzoek naar de
verschillende mogelijkheden van overslag en naar de wijze waarop een
goede overslag het meest optimaal gerealiseerd kan worden.

De Commissie wil er overigens op aandringen het zgn. gecombineerd
vervoer met kracht te bevorderen. De op bevordering van het gecombi–
neerd vervoer gerichte projecten in luik 1, spoor 6 zou zij dan ook van
harte willen ondersteunen. Daarbij zou zij nog in overweging willen geven
te bezien in hoeverre het in project 95 voorgestelde wissellaadbakken–
systeem voor transport over langere afstand kan worden uitgebreid tot
de binnenvaart. Daarnaast bepleit de Commissie onderzoek naar de
mogelijkheden die het in project 38 genoemde ro-ro-transport kan
hebben voor de versterking van de positie van het binnenvaartvervoer.
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De Commissie merkt tenslotte op, dat de gewenste verschuiving van
het wegvervoer naar het watervervoer haars inziens niet tot stand
gebracht kan worden indien het betrokken bedrijfsleven daaraan niet ten
volle medewerking verleent. Het verdient naar haar oordeel daarom
aanbeveling indien de overheid nadere initiatieven van het bedrijfsleven
met betrekking tot de realisatie van de gewenste verschuiving krachtig
stimuleert en ondersteunt, waarbij het eventueel verstrekken van start–
subsidies e.d. tot de mogelijkheden zou moeten behoren. De Commissie
gaat er vanuit, dat project 30 betreffende het stimuleren van innoverende
ontwikkelingen van het bedrïjfsleven hierop mede gericht is.

5. Overige opmerkingen
De Commissie onderschrijft de in project 34 aangekondigde aanpak

van verkeersconflicten tussen wegvervoer en scheepvaart alsmede
tussen railvervoer en scheepvaart. Zij vreest echter, dat in de nabije
toekomst ernstige knelpunten voor het scheepvaartverkeer gaan ontstaan
als gevolg van het streven in het SVV-II om het personenvervoer per
spoor sterk te laten toenemen. Dit streven zal leiden tot een sterk
toenemen van het aantal treinbewegingen, hetgeen betekent, dat spoor–
bruggen minder vaak open kunnen. Een en ander zal naar het oordeel
van de Commissie nadelige invloed hebben op de scheepvaart in de
vorm van langere wachttijden. Eenzelfde effect zal naar het oordeel van
de Commissie kunnen optreden als gevolg van het stimuleren van de
overige openbare vervoersmogelijkheden. De Commissie acht het
daarom noodzakelijk, dat op korte termijn naar oplossingen wordt
gezocht voor deze potentiële knelpunten. Zij neemt overigens aan, dat
onder de scheepvaart in project 34 tevens wordt begrepen de recreatie–
vaart.

De Commissie heeft kennisgenomen van het in het SVV-II voorgestane
beléid met betrekking tot de recreatievaart en de daarop van toepassing
zijnde projecten. Terecht wordt onderkend, dat met de recreatievaart
grote economische belangen zijn gemoeid en dat Nederland een
toonaangevende positie heeft bij de bouw en reparatie van recreatievaar–
tuigen. Versterking van de positie van «Nederland-Waterland» door
middel van het ontwikkelen van goede infrastructurele voorzieningen
voor de recreatievaart alsmede het bewerkstelligen van een kwaliteitsver–
betering op de bestaande vaarwegen acht de Commissie een goede
zaak. Zij heeft overigens in de op de recreatievaart betrekking hebbende
passages in het SVV-II in dit stadium geen aanleiding gezien tot verdere
opmerkingen.

In de Commissie is opgemerkt, dat in het eerste Structuurschema
Verkeer en Vervoer met betrekking tot het beheer van de vaarwegen een
beheerswetgeving wordt aangekondigd in de vorm van een vaarwe–
genwet. Deze wetgeving wordt in het thans voorliggend SVV niet meer
genoemd, terwijl de verwachting toch gerechtvaardigd lijkt dat in de
toekomst een groter gedeelte van het vaarwegennet in beheer zal komen
bij lagere overheden. Dit laatste zal kunnen leiden tot een verbrokkeling
van het beheer met verschillende beheersregime's. Teneinde te
voorkomen, dat voor een bepaalde vaarweg die bij verschillende
overheden in beheer is verschillende beheersregime's gaan gelden,
wordt in het SVV-II gesproken van de mogelijkheid om route-akkoorden
af te sluiten. Route-akkoorden kunnen een oplossing bieden, maar, zo is
in de Commissie gesteld, de voorkeur gaat uit naar een meer sturende
rol van de rijksoverheid ten aanzien van het beheer van de vaarwegen
door middel van een daarop gericht beheerswetgeving. Verder is in de
Commissie opgemerkt, dat in het SVV-II geen duidelijkheid wordt
gegeven over de vraag of de lagere overheden de beschikking zullen
krijgen over voldoende financiële middelen om de vaarwegen die bij hen
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in beheer zijn of komen op peil te houden danwel te verbeteren. Duide–
lijkheid op dit punt is wenselijk.

In de Commissie is tenslotte door een van de leden bezwaar aange–
tekend tegen het in het hoofdvaarwegennet opnemen van het Baalhoek–
kanaal. Aanleg van dit kanaal zal een bijzonder grote ingreep betekenen
voor natuur en landschap in Zeeuws-Vlaanderen, waarbij met name de
aantasting van het Verdronken Land van Saeftinge op ernstige bezwaren
stuit. Het betreffende lid acht het Baalhoekkanaal op grond van het
vorenstaande ongewenst en acht het verder voorbarig om de aanleg van
dit kanaal op te nemen in het SVV-II. Bepleit wordt dan ook het
Baalhoekkanaal uit het Structuurschema te schrappen.

De commissie voor scheepvaartwegen en havens,
, w.g. ir. J. den Toom, voorzitter.
, w.g. mr. T. van Veen, secretaris.
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Bijlage 4 RAAD VOOR DE VERKEERSVEILIGHEID

Aan de heer Dr. Ir. W.F. Schut
Voorzitter van de Commissie
Structuurschema Verkeer en Vervoer van de
Voorlopige raad voor verkeer en waterstaat

's Gravenhage, 18april 1989

Hooggeachte heer Schut,

In antwoord op Uw brief d.d. 11 januari 1989, waarin U twee vragen
betreffende het nieuwe Structuurschema aan onze Raad voorlegt, deel ik
U namens de Raad het volgende mede.

Allereerst stelt U de vraag of er voldoende zicht is op de realisatie van
de nu tot het jaar 2010 doorgetrokken taakstelling voor de verkeersvei–
ligheid, en of de afwikkeling van het autoverkeer toch niet te veel preva–
leert.

De tweede vraag betreft de consequenties voor de verkeersveiligheid
van een omvangrijker keuze voor het openbaar vervoer, waarbij met
name aandacht wordt gevraagd voor de relatief grote ongevallenkans bij
het voor– en natransport als voetganger of fietser.

Realisatie taakstelling

In het Structuurschema wordt de taakstelling zoals die in het verkeers–
veiligheidsbeleid is gekozen voor het jaar 2000, doorgetrokken naar een
nieuwe taakstelling voor het jaar 2010. De middelen die de Minister van
Verkeer en Waterstaat, coördinerend Minister voor de verkeersveiligheid,
wil inzetten om de taakstelling voor het jaar 2000 haalbaar te maken, zijn
opgenomen in het op 28 februari j.l. verschenen Meerjarenplan Verkeers–
veiligheid 1989-1993 (MPV-II).

De Raad adviseert over het MPV afzonderlijk, zodat naar het desbetref–
fende Raadsadvies zij verwezen.

In deze reactie volstaat de Raad met enkele opmerkingen van
algemene aard.

1. Het is een goede zaak dat de taakstelling voor de verkeersveiligheid
is doorgetrokken tot na het jaar 2000, èn dat dit in het kader van het
geïntegreerde verkeersbeleid plaatsvindt.

2. De taakstelling correspondeert wat betreft de doden en de
gewonden die in een ziekenhuis zijn opgenomen, met de trend van de
afgelopen jaren. Het risico per persoon per afgelegde kilometer is
gedaald. Ondanks de toegenomen (auto)mobiliteit is het aantal (ernstige)
verkeersslachtoffers afgenomen. Voor de minder ernstig gewonden is er
feitelijk geen zicht op de ontwikkelingen.

Duidelijk is wel dat het werkelijke aantal verkeersgewonden een
veelvoud is van het aantal geregistreerde gewonden (geschat wordt
ongeveer 200 000 in plaats van 50 000).

De registratieproblematiek die daaraan ten grondslag ligt, vraagt voor
de toekomst bijzondere aandacht.

3. De genoemde trend (afnemend verkeersrisico) wordt door vele
factoren veroorzaakt, zeker ook door het overheidsbeleid: veiliger infra–
structuur, beïnvloeding van het verkeersgedrag, hulpverlening, etc.

De in het eerste Meerjarenplan Verkeersveiligheid gekozen speer–
punten worden ook in het tweede Meerjarenplan aangehouden. De Raad
ondersteunt dat.
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Voorlopig lijkt het erop dat de bij het eerste plan gekozen aanpak, een
goede is gebleken. Of het voldoende is om de trend zelfs tot het jaar
2010 zo positief te houden, is moeilijk te voorspellen. De winst die
bijvoorbeeld nu al wordt binnengehaald op grond van ontwikkelinqen in
de electronica, lijkt de Raad op z'n minst onzeker. Feitelijk is er nog
nauwelijks inzicht in de reële mogelijkheden daarvan en de effecten op
de verkeersveiligheid. De kans dat, in het geval dat die mogelijkheden
worden gevonden, ook daadwerkelijk alle voertuigen over zo'n tien jaar
met die nieuwe produkten zijn uitgerust, lijkt miniem. (Vergelijk de
problemen met de invoering van de katalysator en de tijd die er mee
gemoeid is voordat alle auto's van zo'n katalysator zijn voorzien.) Op
grond van het huidige beleid en van de huidige stand van zaken van
technische mogelijkheden, lijkt het niet haalbaar de trend volledig door
te zetten tot 2010

4. De invulling van enkele speerpunten van het MPV-II schiet tekort,
met name wat betreft het speerpunt «Ouderen er, jongeren». Het beleid
ten aanzien van de ouderen krijgt naar de mening van de Raad nog te
weinig inhoud. Het beleid op het gebied van de jeugdige verkeersdeel–
nemers acht de Raad het zwakste punt in het MPV.

De handhaving van de verkeersvoorschriften geeft aanleiding tot
zorgen; het nieuwe Reglement Verkeersregels en –tekens schept risico's
voor de verkeersveiligheid. Zie het desbetreffende Raadsadvies
(«Eenvoud, kenmerk van het ware?», februari 1989).

5. Nieuwe maatregelen ter bevordering van de verkeersveiligheid lijken
onderhevig aan een wet van verminderende meer-opbrengst. Wat
hiervan zij, naarmate de aantallen slachtoffers dalen komt men dichter bij
een «harde kern» van nauwelijks nog te vermijden (of door de hulpver–
lening in ernst te verminderen) ongevallen. Dat punt is echter, zeker wat
betreft de gewonden, nog lang niet bereikt.

Er zijn redenen om aan te nemen dat in financiële zin de schade door
verkeersongevallen in 1985 berekend op 6 miljard gulden, niet
afgenomen is en mogelijk stijgt door hogere medische kosten en meer
ongevallen met alleen blikschade. De inspanningen zullen dus over een
breed front moeten worden opgevoerd.

6. In het beleid lijkt er een tendens te zijn de afweging verkeersvei–
ligheid-verkeersafwikkeling wat anders te maken dan voorheen. Maatre–
gelen als het openstellen van vluchtstroken voor busverkeer (zij het
onder diverse restricties) staan op zeer gespannen voet met de veilig–
heidsdoelstelling. De Raad is het hiermee dan ook niet eens.

7. De huidige discussie over het SVV spitst zich toe op de mate van
terugdringing van de groei van de automobiliteit. Het terugdringen van
die mobiliteit is immers in het SVV voornamelijk gericht op het spits–
verkeer in de Randstad. Dit ievert voor de totale mobiliteit vrij weinig op.

Alles wijst er op dat de taakstelling voor de verkeersveiligheid voor het
jaar 2010 alleen gehaald kan worden door beperking van de groei van de
(totale) automobiliteit en/of nieuwe maatregelen.

Het is zeer de vraag of voldoende nieuwe verkeersveiligheidsmaatre–
gelen te nemen zijn om het gewenste effect voor het jaar 2010 te
kunnen halen.

Naar de huidige inzichten is daarom de haalbaarheid van de
taakstelling afhankelijk van een ingrijpender terugdringing van de groei
van de automobiliteit dan in het SVV is beoogd.

8. Ditzelfde geldt voor het milieubeleid. Gezien deze gelijkgerichtheid
kan men er vrede mee hebben dat verkeersveiligheid is ondergebracht bij
Leefbaarheid. Verkeersveiligheid en milieu gaan in veel opzichten hand in
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hand. Beide vragen echter wel nadrukkelijk om een eigen aanpak.
Voorkomen dient te worden dat het gezamenlijk onderbrengen bij
Leefbaarheid tot een vertroebeling van beide beleidsterreinen leidt.

9. Terugdringen van de automobiliteit kan (en zal, ingevolge het SVV)
ook worden bevorderd door gedragsbeïnvloeding, een inmiddels als zwak
geindiceerd onderdeel van het SVV. Het verkeersbeleid zou hier veel van
de ervaringen in de sfeer van verkeersveiligheid kunnen leren. Of dit ook
moet inhouden dat de Regionale Organen voor de Verkeersveiligheid hun
optiek moeten verbreden tot het totale verkeer en vervoer, zoals het SVV
wil, is echter de vraag. Ook hier zou dit wel eens ten koste van beide
beleidsterreinen kunnen gaan. De bestuurlijke samenwerking voor het
verkeers– en vervoerbeleid stelt eigen eisen, waarvoor oplossingen van
duurzame aard dringend gewenst zijn.

Verkeersveiligheid en openbaar vervoer

De tweede vraag betrof de verkeersveiligheidsconsequenties van een
groter gebruik van het openbaar vervoer, met het daarbij horende voor–
en natransport te voet of per (brom)fiets.

De vervoerswijzen voor voor– en natransport hebben een grotere
ongevallenkans, zij het dat dit meer ouderen en jeugdigen betreft dan de
leeftijdscategorieën van forenzen.

Bij deze ongevallen is in meerderheid aan de andere zijde een auto
betrokken, zodat deze ongevalskans wordt verlaagd bij minder (groei van
het) autogebruik. Ook overigens leidt minder autogebruik tot minder
ongevallen. Algemeen wordt aangenomen dat het effect per saldo
duidelijk positief is.

Het MPV-II stelt zelfs dat 1% minder groei van het autoverkeer per jaar
meer dan 100 doden zal besparen in het jaar 2000. Hoewel becijferingen
van een dergelijk saldo gecompliceerd en ook enigszins ongewis zijn, kan
dus zeker worden aangenomen dat toename van het aandeel van het
openbaar vervoer de verkeersveiligheid zal vergroten.

Dit laat uiteraard onverlet dat een toenemende stroom voetgangers en
fietsers van en naar stations, in het bijzonder in de spitsuren, veelal
maatregelen zal vereisen voor de veiligheid. Deze verkeerscategorieën
zijn nog te vaak de sluitpost bij infrastructurele werken en verkeerslich–
tenregeling. Het is geen uitzondering dat fietsers bij verkeerslichten vele
malen langer moeten wachten dan automobilisten, hetgeen de discipline
niet bevordert, waardoor de onveiligheid weer toeneemt. Als men er
echter in zou slagen de modal split te wijzigen, wordt de ruimte voor
betere faciliteiten voor het langzame verkeer ook groter.

Omgekeerd vereist vergroting van de aantrekkelijkheid van het
openbaar vervoer ook voorafgaande betere voorzieningen voor het voor–
en natransport. Wordt de mogelijke rol van het fietsverkeer in dat licht
bezien, maar ook als alternatief voor bus, trein en auto, dan is de
aandacht hiervoor in het SVV nogal aan de magere kant.

In dit verband wil ik tenslotte nog wijzen op paragraaf 5.3 van het
onder punt 4 hierboven reeds genoemde Raadsadvies over het
Reglement Verkeersregels en –tekens. De zwakkere verkeersdeelnemers:
fietsers en voetgangers, met name de ouderen en jeugdigen onder hen,
zijn gebaat bij een zorgvuldiger gedrag van de snellere weggebruikers.

Zeker op weg naar het openbaar vervoer moet hun daarom een
helpende hand worden toegestoken, en verdienen zij bescherming door
goed verkeerstoezicht.

Een geuniformeerde man of vrouw, werkend onder de verantwoorde–
lijkheid van de politie, zou hierin kunnen voorzien. Dit lijkt goed in te
passen in de experimenten die worden gedaan ter bestrijding van veel
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voorkomende criminaliteit, zoals zwart-rijden, winkeldiefstal en vanda–
lisme. Tot op heden zijn dergelijke experimenten echter nog niet onder–
nomen voor het verkeerstoezicht.

Ook in zijn advies over het MPV-II pleit de Raad er daarom voor de
proeven met «hulppolitie» tot deze sfeer uit te breiden.

Ik hoop U hiermee voldoende te hebben geïnformeerd over de
verkeersveiligheidsaspecten van het SVV-II, zoals de Raad voor de
Verkeersveiligheid die ziet.

w.g. Mr. Pieter van Vollenhoven
Voorzitter
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Tweede Structuurschema Verkeer en Vervoer

's-Gravenhage, 5 juni 1989

Aan de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu–
beheer

Bij brief kenmerk DGM/SBd/22D8753 dd. 17 januari 1989 legde u de
raad het Tweede Structuurschema Verkeer en Vervoer (Tweede Kamer,
vergaderjaar 1988-1989, 20 922, nrs. 1-2) voor het met het verzoek
over dit schema te adviseren. Het doet de raad genoegen u hierbij zijn
desbetreffende advies aan te bieden.

Het advies werd voorbereid in de Commissie Verkeer en Milieu (voor
haar samenstelling zij verwezen naar bijlage 2 van het advies).

Op 10 mei jl. stelde de raad het advies met enkele wijzigingen vast.

Het advies zal worden gepubliceerd in de CRMH-adviesreeks en
worden toegezonden aan uw ambtgenote van Verkeer en Waterstaat, en
aan de betrokken commissies van de Eerste en Tweede Kamer der
Staten-Generaal.

De voorzitter,
L. Ginjaar

De secretaris,
P. Hörchner.
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1. SAMENVATTING

De mobiliteit staat tegenwoordig in het spanningsveld tussen enerzijds
de ontwikkeling van schonere verbrandingsmotoren en anderzijds de
substitutie van het gebruik van de auto door het openbare vervoer. Naar
de mening van de raad zijn de milieuproblemen dermate nijpend
geworden, dat een beïnvloeding van de keuzemogelijkheden in het
verkeer en vervoer onontkoombaar is. Het openbaar vervoer en de
voorzieningen voor fietsers zullen volgens hem de hoogste prioriteit
moeten krijgen. De door het SVV voorgestelde ontmoediging van het
auto-verkeer met niet-zakelijke motieven door de verbetering van de
kwaliteit van het openbaar vervoer en de invoering van het zogenaamde
rekenmgrijden vindt de raad niet ver genoeg gaan. Het is naar zijn
mening onafwendbaar, dat over de hele linie de omvang van het autoge–
bruik moet worden verminderd. Dat geldt dus ook voor het autogebruik
om andere niet-zakelijke motieven dan het woon-werkverkeer, voor het
autoverkeer in perioden buiten de spitsuren en dat in regio's buiten de
sterk verstedelijkte gebieden. Aangezien technische maatregelen aan
voertuigen onvoldoende zijn, moeten deze aangevuld worden met
verdere beperking van het autogebruik. Bovendien meent de raad, dat -
zelfs al zouden de beoogde technische verbeteringen aan de voertuigen
nog wel vóór 2010 gerealiseerd worden - het SVV eraan voorbij gaat dat
het probleem van de verzuring in 2010 onvoldoende is afgenomen.
Verder acht de raad het dringend gewenst, dat de totale geluidhinder
door het verkeer afneemt, en niet, zoals het SVV stelt: niet verder zal
stijgen.

Teleurstellend vindt de raad het, dat - terwijl het SVV een drastische
uitbreiding van de wegcapaciteit voorstaat - aan het probleem van de
versnippering voorbij wordt gegaan. Hij staat in principe een «standstill–
beginsel» voor, in die zin dat binnen de regio bij de aanleg van een weg
compenserende maatregelen worden getroffen.

Het SVV gaat er vanuit dat - ondanks de voorgestelde investeringen in
het openbaar vervoer - de bijdrage in de exploitatiekosten niet omhoog
behoeft te gaan. Vooral in het stedelijke en regionale openbaar vervoer
zal dat volgens de raad problemen geven.

De raad doet ondermeer de volgende aanbevelingen:
- gezien de nadelige effecten voor het milieu - schaalvergroting impli–

ceert afstandsvergroting en dus toename van de mobiliteit - pleit de raad
voor een bereikbaarheids-effectrapportage bij schaalvergrotend
overheidsbeleid, fusies en keuzes van plaats van vestiging door grote
instellingen;

- er zou een stimuleringsregeling voor fietsvoorzieningen in het leven
geroepen moeten worden;

- met betrekking tot het openbaar vervoer zou er een zeer goede
samenwerking in de vorm van een «vervoersregio» per samenhangend
verkeersgebied moeten komen;

- het gebruik van vervoer over water zou gestimuleerd moeten
worden;

- ook het zakelijk en het goederenverkeer zouden onder het regime
van het zogenaamde rekeningrijden moeten worden gebracht. Voor deze
groepen staat daar winst in de vorm van een beter gebruik van de weg
tegenover.

De raad is voorts van mening, dat aan overtuiging van het publiek op
basis van argumenten meer aandacht moet worden besteed. Voorwaarde
daarbij is dat de overheid een ondubbelzinnig en consequent beleid voert
met betrekking tot verkeer en vervoer, en de sectoren die daarop van
invloed zijn (bijvoorbeeld ruimtelijke ordening, onderwijs en de overheid
als werkgever). De raad is voorstander van een frequent uitgebracht
rapport met informatie over belangrijke milieu-indicatoren. Tenslotte zal
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aan eenieder duidelijkheid verschaft moeten worden over wie welke
bijdrage aan milieu-verontreiniging levert, welke bijdrage van ieder
verwacht wordt, welke offers dat vergt en welke compensatie geboden
wordt.

2. INLEIDING

Bij brief d.d. 17 januari 1989 vroeg de minister van VROM de raad
advies over het Tweede Structuurschema Verkeer en Vervoer (SVV,
Tweede Kamer, vergaderjaar 1988-1989, nr. 20922, nrs. 1-2; zie
bijlage 1). Het SVV telt vier zogenaamde luiken, één ter verbetering van
de bereikbaarheid, één ter geleiding van de mobiliteit, één ter verbe–
tering van de leefbaarheid en één die ondersteunende maatregelen
bevat.

Het eerste luik, dat ter verbetering van de bereikbaarheid, spitst zich
vooral toe op de in de Vierde Nota Ruimtelijke Ordening aangegeven
ruimtelijke ontwikkelingen. De beleidsvoornemens uit dit luik leggen
vooral de nadruk op de verbetering van de bereikbaarheid voor het
zakelijk personenverkeer en goederenvervoer over de weg, en op de
verbetering van de bereikbaarheid per openbaar vervoer.

In het tweede luik, waarin de geleiding van de mobiliteit aan bod komt,
staat aangegeven hoe het vermijdbaar personenautogebruik kan worden
ontmoedigd door het aanbieden van een goed alternatief. Het gebruik
van de personenauto gedurende de spits in de stedelijke gebieden zou in
2010, in vergelijking met 1986, met niet meer dan 30% toegenomen
mogen zijn. Grosso modo stelt met zich daartoe de volgende doelen:

- een concentratie van woon– en werklocaties bij halteplaatsen van het
openbare vervoer;

- het verminderen van de dagelijkse verkeer– en vervoersspitsen met
5%;

- vermindering van het spitsverkeer in de sterk verstedelijkte gebieden
met 20% door het voeren van een prijsbeleid.

Het derde luik betreft - zoals gezegd - de verbetering van de
leefbaarheid. Verondersteld wordt dat met de te treffen maatregelen het
vrachtverkeer over de weg en de personenautomobiliteit in 2010 ten
minste 10% minder is dan bij ongeremde groei het geval zou zijn.

De uitstoot van NOX en CxHy door het autoverkeer moet in 2010 75%
lager zijn dan in 1986. De uitstoot van NOX en CxHy van personenauto's
per gereden kilometer moet in 2010 respectievelijk 80% en 90% lager
zijn dan in 1986; de uitstoot van NOX en CxHy door vrachtauto's en
autobussen moet in die periode 75% per gereden kilometer naar
beneden Het gebruik van fossiele brandstoffen moet teruggedrongen
worden. In ieder geval wil het SVV geen toename van het verbruik van
deze brandstoffen, vanwege de verhoogde C02-uitworp die daarvan het
gevolg zou zijn.

Het SVV stelt zich ten doel, dat de geluidshinder door het autoverkeer
niet toeneemt. De geluidproductie van vrachtauto's en autobussen moet
per voertuig maximaal 75 dB(A), van personenauto's 70dB(A) gaan
bedragen. Het wegdek van het hoofdwegennet dient geleidelijk
vervangen te worden door open asfaltbeton, waardoor de geluidsoverlast
zal afnemen. Nieuw NS-materieel zal 5 tot 10 dB(A) stiller moeten
worden.

Het ruimtebeslag door wegen zal worden beperkt en versnippering zal
worden tegengegaan. Bij het ontwerpen van nieuwe verbindingen dient
volgens het SVV terughoudendheid te worden betracht, bij eventuele
nieuwe onmisbare verbindingen zijn een goede landschappelijke
inpassing en compenserende maatregelen noodzakelijk.
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Ook het autoverkeer in het stedelijk gebied en in de binnensteden
moet in omvang terug. Door maatregelen zal het verkeer op de hoofd–
aders geconcentreerd worden.

Het vierde luik behandelt ondersteunende maatregelen om de streef–
beelden die in de vorige luiken aan de orde zijn gekomen, te verwezen–
lijken.

In het bijzonder verzocht de minister de raad in zijn advies aandacht te
besteden aan de beleidsrichtingen, projecten en maatregelen in het SVV
die betrekking hebben op de beperking van de milieu-effecten van
verkeer en vervoer, om aldus het tweede en derde luik van deze
problemen in het kader van het advies over het stedelijke verkeer en
vervoer (1984/3). In het onderhavige advies beoordeelt de raad de
verkeersproblematiek en het door de minister van Verkeer en Waterstaat
in het SVV gepresenteerde beleid, tegen de achtergrond van zijn advies
over het rapport van de Commissie Brundtland: «Our common future»
(CRMH 1988/3).

In essentie stelt het rapport van de Commissie Bruntland dat econo–
rnische ontwikkeling en milieu met elkaar te verzoenen zijn mits aan een
aantal ingrijpende voorwaarden voldaan wordt. De raad acht het in zijn
desbetreffende advies noodzakelijk, dat het beginsel van duurzame
ontwikkeling permanent hoog op de agenda staat van alle betrokken
overheidsinstanties. Voor Nederland betekent dat in concreto dat alle
departementen hun milieurelevante wetgeving, beleidsvoornemens en
beleidsmaatregelen expliciet toetsen aan de eisen van een duurzame
ontwikkeling. De raad beveelt tevens aan een strategie te ontwerpen
voor de invoering van een duurzame ontwikkeling. Het rapport van de
Commissie Brundtland roept op een deel van de verantwoordelijkheid
voor het milieubeheer bij de industrie zelf te leggen, een ontwikkeling die
in Nederland reeds gaande is.

Het SVV - zo constateert de raad - toetst zijn beleidsvoornemens niet
aan het concept van de duurzame ontwikkeling. De raad betreurt dat,
temeer daar de regering zich voorgenomen heeft duurzame ontwikkeling
in de zin van het Brundtlandrapport zoveel mogelijk te bevorderen. Het is
ook in de zin van duurzame ontwikkeling, dat de raad het woord
leefbaarheid in het derde luik van de SVV begrijpt. Deze term is in de
raadsadviezen niet eerder gebruikt. In dit advies gaat de raad ervan uit,
dat leefbaarheid staat voor het leefmilieu, daaronder begrepen de ecolo–
gische aspecten.

3. STRATEGISCHE KEUZEN

Het SVV onderkent allereerst een spanningsveld tussen individuele
vrijheid, bereikbaarheid en leefbaarheid. De regering noemt het zo goed
mogelijk omgaan met dit spanningsveld de eerste majeure keuze in het
SVV. De regering stelt dat het primaat niet mag liggen bij een van deze
drie begrippen. Evenwichtige oplossingen moeten worden gevonden,
waarbij recht wordt gedaan aan alle drie de belangen. Deze benadering
geeft de raad aanleiding tot de volgende beschouwingen.

Het zoeken naar een evenwichtige aanpak van bereikbaarheid en
leefbaarheid spreekt de raad aan. De vraag is of het introduceren van het
begrip individuele vrijheid daar veel aan toevoegt. De regering stelt:
«Ingrijpen in de vrijheid van mensen die zich willen verplaatsen of van
verladers die goederen willen vervoeren is het laatste instrument dat de
regering zou willen hanteren». Deze formulering acht de raad onjuist. De
regering stelt immers - en terecht - tevens, dat geleiding van de perso–
nenautomobiliteit onontkoombaar is als we zowel de bereikbaarheid als
de leefbaarheid willen garanderen.
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Het vrijheidsbegrip behoort namelijk zowel betrekking te hebben op de
vrijheid tot verplaatsen, als op het vrij zijn van vervuiling en milieupro–
blemen. Verder is onderscheid nodig tussen de vrijheid tot verplaatsing
in algemene zin - ongeacht de keuze van het vervoermiddel - en de
vrijheid tot verplaatsen per auto. De raad vindt dat de formulering rond
het begrip vrijheid in het SVV de discussie een onnodig zware
emotionele lading geven.

De kern van de problemen van het vervoersbeleid ligt in de afweging -
en zo mogelijk integratie - van bereikbaarheid en leefbaarheid. De
milieuproblemen zijn dermate nijpend geworden, dat een beïnvloeding
van de keuzemogelijkheden in het verkeer en vervoer onontkombaar is.
Zowel de verplaatsingskeuze in het personenvervoer als de keuze van de
soort goederenvervoer zal moeten worden beïnvloed om leefbaarheid te
kunnen garanderen. Dat betekent overigens bepaald niet dat de bereik–
baarheid of de mogelijkheden tot verplaatsing als zodanig moeten
worden beknot. Het betekent wel een totaal andere organisatie van
verkeer en vervoer. Het openbaar vervoer en de voorzieningen voor
fietsers en voetgangers zullen volgens de raad de hoogste prioriteit in
het verkeers– en vervoerssysteem moeten krijgen. Ingrijpende uitbreiding
en kwaliteitsverbetering zijn daartoe nodig en de personenauto zal zijn
hoofdrol in massale verplaatsingen moeten verliezen. Ook in het goede–
renvervoer is - om de milieudoelstellingen te halen - een ingrijpende
verandering van de wijze van vervoer ten gunste van railtransport en
transport over water nodig.

Vanuit deze gezichtspunten acht de raad een commentaar op de
hoofdlijnen van het beleid van het SVV van belang. Deze hoofdlijnen zijn
neergelegd in de strategieën voor het personenverkeer en het goederen–
vervoer.

Bij de strategie voor het personenverkeer krijgt het zakelijk verkeer
hoge prioriteit. Om de in het SVV wenselijk geachte vlotte doorstroming
te realiseren, zal het autoverkeer met niet-zakelijke motieven - met name
het woon-werkverkeer - worden ontmoedigd. Verbetering van de
kwaliteit van het openbaar vervoer en de invoering van het zogenaamde
rekeningrijden, worden als belangrijkste middelen daarvoor gezien. In
concreto wordt dit uitgewerkt in beperking van het woon-werkverkeer in
de spits in de sterk verstedelijkte gebieden.

De raad vindt het op zichzelf juist en verheugend, dat bij deze strategie
het verminderen van (de groei van) het autogebruik nadrukkelijk aan de
orde komt. In het licht van de grote milieuproblemen en maximaal
haalbare resultaten van een beleid toegespitst op een schonere auto (zie
hiervoor hoofdstuk 4), meent de raad echter dat de voorgestelde
geleiding van de mobiliteit niet ver genoeg gaat. Het is naar de mening
van de raad onontkoombaar dat over de hele linie de omvang van het
autogebruik moet worden verminderd. Dit geldt ook voor het autogebruik
om andere niet-zakelijke motieven dan het woon-werkverkeer, het
autoverkeer in perioden buiten de spitsuren en dat in regio's buiten de
sterk verstedelijkte gebieden. Samenvattend meent de raad, dat een
scherper gestelde strategie voor alle personenverkeer noodzakelijk is.

Bij de strategie voor het goederenvervoer staat in het SVV een
onbelemmerde ontwikkeling van de sector van het goederentransport
voorop. Hoewel de verbetering van alternatieven voor het wegtransport -
in casu rail en vaarweg - wel degelijk aandacht krijgt, bevat de strategie
geen plannen voor een actieve beïnvloeding van de vervoerswijzekeuze in
het goederenvervoer, in de voorwaardenscheppende sfeer. De raad kan
hiermee niet instemmen. Uit analyse van de milieuproblemen van de
vervoerssector (zie hoofdstuk 4) blijkt het wegtransport een groot en
toenemend aandeel in de vervuilde uitstoot heeft. De mogelijkheden om
de dieselvrachtauto schoner te maken, zijn nog beperkt. Er vindt intensief
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onderzoek plaats om tot schonere motoren te komen. Zolang dat echter
niet voldoende oplevert om de gewenste reductie te bereiken, liggen er
voor de huidige generatie dieselvrachtauto's grote problemen en is dus
een vermindering van de groei van het aantal vrachtautokilometers
onvermijdelijk. Een bezinning ten aanzien van de rol van de vrachtauto in
het goederenvervoer is dan ook noodzakelijk. Dit vraagt een actief,
sturend beleid van de overheid. Daarbij gaat het om een verschuiving van
goederenstromen over de weg naar water en/of rail, om een vergroting
van de rol van het gecombineerd vervoer, om een verbetering van de
efficiency in het goederenvervoer (minder lege ritten) en om organisato–
rische maatregelen in de gehele bedrijfstak. De raad wil er in dit verband
op wijzen dat in de ons omringende landen wel duidelijk een beleid
wordt gevoerd om rail en water een grotere rol in het goederenvervoer te
geven. Het SVV gaat ten onrechte voorbij aan deze internationale ontwik–
kelingen. De raad meent daarom, dat de strategie voor het goederen–
vervoer moet worden aangepast. Een actieve opstelling van de overheid
ter geleiding van het goederenvervoer dient een belangrijk onderdeel van
de strategie te zijn.

De vraag hoever de zogenaamde geleiding moet gaan om in enkele
decennia de noodzakelijke veranderingen te bereiken, komt elders in dit
advies aan de orde.

4. NADERE BESCHOUWINGEN

4.1. Algemeen

De raad waardeert het, dat in het SVV expliciete doelstellingen ten
aanzien van het milieu zijn opgenomen. De gekozen doelstellingen
bieden echter nog onvoldoende bescherming voor het milieu.

Bovendien meent de raad dat de in het SVV voorgestelde maatregelen
ontoereikend zijn om zelfs de in het SVV gestelde doelstellingen te
bereiken; zeker indien het aantal auto's nog zal toenemen, zoals het SVV
stelt.

In tabel 1 is een vergelijking gemaakt van enkele doelstellingen uit het
SVV met doelstellingen die de CRMH eerder formuleerde.

Verder zijn er tussen nu en het jaar 2010 geen tussentijdse evaluaties
gepland ten aanzien van de doelen die men zich in het SVV heeft
gesteld. Zo is niet aangegeven wat over vijf jaar - de periode waarvoor
het SVV geldt - bereikt zou moeten zijn.

4.2. Verzuring (zie tabel 1)

Voor de stoffen die bijdragen aan de verzuring, zoals NOX (direct) en
koolwaterstoffen (indirect, via fotochemische smog en ozonvorming),
stelt het SVV als doel dat de uitstoot van stikstofoxiden in 2010 75%
lager moet zijn dan in 1986. Dit doel is onvoldoende om de meest
ernstige effecten van de verzuring te voorkomen. De door de raad eerder
geadviseerde reductiedoelstelling voor NOX is 80% in 2000 en een nog
verdere reductie tot 90% daarna. De maatregelen waarmee het SVV haar
doelstellingen wil realiseren bestaan uit verbetering van de voertuig–
techniek, beperking van de groei van de mobiliteit en nog nader te
bepalen mogelijkheden. Voor wat betreft de voertuigtechnische verbete–
ringen hanteert het SVV het uitgangspunt, dat bij de personenauto in
2010 de uitstoot van NOX per verreden kilometer 80% respectievelijk 90%
lager is dan in 1986. Voor de vrachtauto gaat het SVV uit van een reduc–
tiepercentage voor NOX van 75% per gereden kilometer. De raad acht
deze reductie - blijkens het hierna volgende - te optimistisch.

Tweede Kamer, vergaderjaar 1989-1990, 20 922, nrs. 5-6 175



Tabel 1. Vergelijking van de reductiedoelstellingen in het SVV en die van de CRMH

CRITERIUM

NOX

CO2

geluidhinder

DOELSTELLINGEN

SVV

2010

- 75%
0%

geen toename

CRMH"

2000

- 80%
- 5 a 1 0%
verminderen

na 2000

- 90%
> - 50%

Zie literatuur (5) en (7)

4.2.1. Personenauto 's (zie tabel 2)
De raad sluit niet uit, dat bij benzine– en LPG personenwagens met

geregelde drieweg-katalysator de hiervoor genoemde reductie haalbaar
zijn, maar hij wijst erop dat er verschillende factoren zijn, waardoor het
reductie-percentage in de praktijk veel lager kan uitvallen:

- het aandeel van de personendieselauto in het aantal verreden
kilometers neemt snel toe en voorlopig is het inherent aan de gebruikte
techniek, dat bij deze dieselmotoren nog lang reductiepercentage van
80% voor NOX wordt bereikt;

- bij korte ritten functioneert de geregelde drieweg-katalysator niet
optimaal;

- door slecht onderhoud, verkeerde afstelling en dergelijke, zal een
deel van de auto's met geregelde drieweg-katalysatoren de bedoelde
reductie slechts ten dele realiseren.

Een uitvoerige berekening (Bron: Stichting Natuur en Milieu, Notitie
Inkrimping Wegverkeer) op basis van bovengenoemde uitgangspunten,
komt tot een schatting van de reductie van NOX per gereden kilometer,
die tussen de 64 en 73% ligt. Voor de hier volgende berekening, wordt
laatstgenoemd percentage als uitgangspunt genomen.

Indien het totaal aantal verreden kilometers gelijk zou blijven, is de
missiereductie voor het gehele personenauto-park ook 73%. De
doelstelling van de raad voor het jaar 2000 is echter een reductie van
80%. De resterende 7% moet dus met een reductie van het totaal aantal
verreden kilometers opgelost worden. Dit betekent, dat er een volume–
reductie van ca. 7/27 x 100 = 26% nodig is.

Bij een doelstelling van 90% reductie van de emissie van NOX na 2000
is de noodzakelijke reductie van het aantal gereden kilometers 63%. Als
men het verreden kilometrage eerst nog laat toenemen, zullen de
vervolgens benodigde reducties van het volume uiteraard hoger moeten
zijn om weer op hetzelfde toegestane niveau van vervuiling (resp. 20 en
10% van de huidige N0x-uitstoot) uit te komen. Dit betekent bijvoorbeeld
dat bij een groei van 72%, die in het SVV bij het ontbreken van maatre–
gelen wordt verwacht, volgens dezelfde berekeningswijze, en benodigde
volume-reducties resp. 57% en 78% moeten bedragen.

Hanteert men in dezelfde berekeningen wel het optimistische cijfer van
80% reductie per autokilometer, dat het SVV gebruikt, dan zijn de resul–
taten als volgt. In 2000 zou de doelstelling van de raad precies bereikt
worden. Na 2000 resteert echter een vervuiling van 20%, terwijl dit
volgens de raad eigenlijk nog maar 10% (90% reductie van de emissie)
zou mogen zijn. Dit betekent dan een benodigde reductie van het volume
van 50% (= 10/20). De benodigde volume-reductie na groei van het
verreden kilometrage met 72% bedraagt in dit geval dan 42% resp. 71%.
Ter vergelijking: het SVV hanteert hier een beperking van de groei van
10%.
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4.2.2. Vrachtauto's (zie tabel 2j
Vrachtauto's vormen een nog groter probleem dan de personenauto's.

Een reductie van de emissie per gereden kilometer van NOX van 50% zal
al een enorme technische en organisatorische inspanning betekenen;
aanwijzingen dat een verdere reductie bij de zware dieselvoertuigen met
nog eens 25% in de komende decennia realiseerbaar is, ontbreken
echter. Dit laatste erkent het SVV eveneens, maar de consequenties
ervan worden niet verwoord.

Ook hier kan een berekening als bij de personenauto's meer inzicht
geven. Uitgangspunt is dat de genoemde reductie van de NOx-emissie
van 50% per gereden kilometer gerealiseerd wordt en het totale verreden
kilometrage op het huidige niveau blijft. De reductie zou in 2000 tot 80%,
en na 2000 nog tot 90% opgevoerd moeten worden. Indien dit verschil
met volume-maatregelen wordt overbrugd, betekent dat een benodigde
volumereductie van 60% in 2000 en van 80% na 2000, ten opzichte van
de huidige situatie. Zou pas worden ingegrepen na de voorspelde groei
van 80% in het totaal aantal gereden kilometers (SVV: zonder maatre–
gelen 80% meer vrachtwagenkilometers in 2010), dan kan de benodigde
volumereductie nog groter worden, namelijk 78% (de doelstelling van de
raad voor het jaar 2000) respectievelijk 89% (de doelstelling van de raad
voor de jaren na 2000).

Ook als deze berekeningen op basis van de technische reductie van
75% van de N0x-emissie per verreden vrachtwagenkilometer uitgevoerd
worden, zouden nog grote volume-reducties noodzakelijk zijn bij de
gehanteerde veronderstellingen ten aanzien van de technische ontwikke–
lingen. Zonder groei van het vrachtwagenverkeer is ook dan nog een
reductie van het volume van 20% in 2000 en 60% daarna nodig, terwijl
na opgetreden groei deze aantallen 56%, respectievelijk 78% bedragen.

tabel 2

A. Benodigde reducties in het verkeersvolume bij de N0x-emissiereductiedoelstellingen,
gehanteerd door de raad (80% in 2000, 90% na 2000) en uitgaande van de door de raad
verwachte ontwikkelingen in de techniek

Volumereducties ten opzichte van 1986

2000
na 2000
personenauto's' 26% 63%
vrachtauto's2 60% 80%

Volumereducties ten opzichte van situaties na de door het SVV verwachte groei3

personenauto's' 57% 78%
vrachtauto's2 78% 89%

B. Benodigde volume-reducties om de doelstellingen van de raad te verwezenlijken, maar
uitgaande van de verwachtingen ten aanzien van de toekomstige technïek uit het SVV

Volume-reducties ten opzichte van 1986

2000
na 2000
personenauto's4 0% 50%
vrachtauto's5 20% 60%

Volume-reductie ten opzichte van de situatie na de door het SVV verwachte groei3

personenauto's" 42% 71%
vrachtauto's5 56% 78%

( ') Personenauto's gemiddeld 73% lagere N0x-emissie per gereden
kilometer
(2) Vrachtauto gemiddeld 50% lagere N0x-emissie per gereden kilometer
(3) Groei volgens het SVV bij het ontbreken van beperkende maatre–
gelen: personenauto-gebruik 72%, vrachtautogebruik 80%
(4) Personenauto gemiddeld 80-% lagere N0x-emissie per gereden
kilometer
(5) Vrachtauto gemiddeld 75% lagere N0x-emissie per gereden kilometer
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4.2.3. Conclusies

Indien technische maatregelen aan de voertuigen onvoldoende blijken
te zijn, moeten deze - om de door de raad geadviseerde reductiebeper–
kingen aan te houden - aangevuld worden met verdere beperking van de
automobiliteit. De voorgaande berekeningen tonen aan, dat slechts een
kleine tegenvaller op technisch gebied al grote gevolgen heeft voor de na
te streven noodzakelijke beperking van de automobiliteit. Ook blijkt dat
een begrensde aanscherping van de doelstellingen ter beperking van
NOX, grote consequenties heeft voor de benodigde reducties van het
verkeersvolume.

In tabel 2 zijn de besproken rekenvoorbeelden nog eens samengevat.
Deze berekeningen geven aan dat bij een reductie van 75% N0x-uitstoot
voor alle onderzochte gevallen zelfs voor vrachtwagens sprake zal
moeten zijn van een beperking van het volume ten opzichte van het
huidige niveau van de automobiliteit. Deze beperking zal voor de perso–
nenauto's in 2000 in de orde van grootte van 25%, en daarna uiteindelijk
in de orde van grootte van 60% moeten liggen. Voor vrachtauto's zijn
deze cijfers 60 respectievelijk 80%. Het SVV beperkt zich daarentegen
tot een afremming van de groei van de mobiliteit; er wordt zelfs nog van
een groei - in de orde van grootte van 55% - uitgegaan. Hiermee wordt
echter de doelstelling ter reductie van de emissie van NOX van 75% die
het SVV zich stelt, nog niet bereikt. Daarvoor gokt het SVV op een «na
1995 in te vullen» maatregel.

Alle risico's die aan een schatting wat technische veranderingen aan
voertuigen zouden vermogen te verbeteren en aan een zwakke
doelstelling ten aanzien van het milieu verbonden zijn, laat het SVV voor
rekening van het milieu komen. Zelfs al zouden de beoogde technische
verbeteringen aan de voertuigen nog wel in 2010 gerealiseerd worden,
dan betekent dat nog dat het cumulatieve probleem van de verzuring in
2010 onvoldoende is afgenomen (zie tabel 2B). De reden daarvan is dat
Tot 2000 - mede door dat deel van het wagenpark dat nog geen kataly–
sator heeft - nog NOX zal worden uitgestoten. Die uitstoot is alleen te
verminderen door een afname van het totaal verreden aantal kilometers.

4.3. Stedelijke luchtverontreiniging

Vooral dieselmotoren emitteren veel roetdeeltjes, veertien maal meer
dan benzinemotoren en honderd maal meer dan benzinepersonenauto's
met katalysator. Deze roetdeeltjes worden ervan verdacht kankerver–
wekkend te zijn. Inmiddels zijn emissienormen voor dieselmotoren in
ontwikkeling.

De raad onderschrijft de algemene doelstelling ter beperking van het
kankerrisico tot 10~6 per jaar, zoals die geformuleerd is in de Notitie
Verkeer en Milieu. Hiertoe dient in het stedelijk gebied een concen–
tratie-norm van roetdeeltjes van 1 ug/m3 niet overschreden te worden.

In zijn advies over de ontwerp-AMvB Luchtkwaliteit CO vond de raad
dat om overschrijding van de normen te voorkomen - in situaties van een
grote intensiteit van verkeer, zoals in het stedelijk gebied - maatregelen
ter beperking van het verkeer niet uit kunnen blijven.

In het SVV staan noch normen noch doelstellingen ten aanzien van de
emissie van roetdeeltjes of CO vermeld. De raad meent dat meer
aandacht voor deze problemen in deel d van het SVV noodzakelijk is.

4.4. Broeikaseffect

In het SVV wordt ten aanzien van de C02-emissie door het verkeer als
doel gesteld, dat deze emissie, ondanks de groei van het verkeer in 2010
niet mag zijn toegenomen. Deze doelstelling acht de raad onvoldoende.
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De raad heeft onlangs geadviseerd met stappen de C02-emissie te
reduceren. Als eerste stap zouden «alle maatschappelijke sectoren
maatregelen moeten nemen om voor de periode tot het jaar 2000 te
komen tot een reductie van 5 a 10% van hun C02-emissie. Op termijn
moet de reductie veel verder gaan.» Aldus de raad (7). Een reductie met
minstens 80% in de geïndustrialiseerde landen is hiervoor noodzakelijk,
volgens het rapport Zorgen voor Morgen. Het door de raad en het
kabinet onderschreven Brundtland-rapport stelt een benodigd reductie–
percentage vast van 50%. Bij een groei van het verkeer betekent een
gelijkblijven van de Co2-emissie dat aan brandstof 35% per gereden
kilometer zal moeten worden bespaard. Dit is reeds een optimistische
veronderstelling. Daarom is het ook vanwege de C02-emissies noodza–
kelijk dat de automobiliteit beperkt wordt. Gezien de noodzaak de
mondiale emissies aan CO2 uiteindelijk drastisch te beperken, zal ook uit
die overweging in het verkeer een aanzienlijke volume-reductie plaats
moeten vinden. Deze zal waarschijnlijk zelfs de in het kader van de
verzuring noodzakelijke reductie van het volume overtreffen.

4.5. Geluidhinder

In het stedelijk gebied is het verkeer de belangrijkste bron van geluid–
hinder. Het aantal door verkeerslawaai gehinderden stijgt nog steeds.
Bijna 20% van alle Nederlanders van 16 jaar en ouder ondervond
afgelopen jaar (1988) ernstige hinder van het wegverkeer (zie het MUG
1989-1993). De in het SVV voorgestelde maatregelen gaan ervan uit, de
geluidhinder niet toe te laten nemen ondanks het toegenomen verkeer.
De raad vindt de aanname in het SVV, dat bij een zo sterke stijging van
het totale verkeer de geluidhinder niet zou stijgen, onwaarschijnlijk. De
raad vindt dat de totale geluidhinder hoe dan ook af moet nemen (zie
tabel 1).

4.6. Versnippering

Tussen 1970 en 1985 verdubbelde de totale lengte van het autosnel–
wegennet bijna (toename van 92%). Over deze periode nam de totale
lengte van verharde enkelbaanswegen met 11% toe (zie CML-studie: De
kwetsbaarheid van natuur en landschap voor versnippering door verkeer
en infrastructuur).

De raad constateert, dat aan het probleem van de versnippering - het
doorsnijden en verstoren van natuurlijke en landschappelijke systemen -
in het SVV nauwelijks consequenties worden verbonden. Integendeel: de
grote uitbreiding van de wegcapaciteit die in het SVV wordt voorgesteld
leidt onvermijdelijk tot grotere versnippering van waardevolle gebieden.
Er is ook geen duidelijk beleidsdoel geformuleerd.

De raad acht dit niet aanvaardbaar. Hij vindt, dat ten aanzien van
versnippering in principe het standstill-beginsel als doelstelling moet
gelden. Bij de aanleg van een weg dienen binnen de regio - na een
evenwichtige belangenafweging - compenserende maatregelen te
worden getroffen. Dat betekent, dat bij de aanleg of reconstructie van
een weg maatregelen worden genomen die vallen buiten het directe
beheersgebied van de weg; dit om verlies van bepaalde natuurwaarden
met nieuwe, eventueel andersoortige natuurwaarden op een andere
plaats te compenseren.

4.7. Gebruik van de ruimte

De sterk groeiende automobiliteit bedreigt het functioneren van
steden, stadsgewesten en in toenemende mate ook de matig verstede–
lijkte gebieden. Schaalvergroting vindt in vrijwel alle maatschappelijke
sectoren plaats, en leidt tot een toename in het aantal verkeersbewe–
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gingen en concentraties van gelijksoortige activiteiten, zodat bestaande,
veel minder verkeersintensieve, diversiteit binnen gebieden verdwijnt.
Processen als sub-urbanisatie en ruimtelijke specialisatie zijn gevolgen
van dergelijke schaalvergroting. Deze zijn mogelijk door het toegenomen
autogebruik, dat op zijn beurt weer door deze ontwikkelingen wordt
versterkt. De gemiddelde lengte van de af te leggen afstanden neemt
toe. Intensiever autogebruik wordt tevens noodzakelijk gemaakt door het
vestigingspatroon van instellingen en bedrijven, dat nauwelijks bij het
openbaar vervoersnet aansluit. Deze tendens, die zich pas goed in de
vijftiger jaren inzette, doet zich nog steeds gelden.

In deel d van de Vierde Nota Ruimtelijke Ordening, de regeringsbe–
slissing, wordt beperking van het woon-werkverkeer per auto en ander
niet-zakelijk autogebruik als doelstelling gehanteerd. Men wil de bereik–
baarheid van de economische centra voor het goederenvervoer en het
zakelijk personenverkeer garanderen. Deel d stelt dat een geleiding van
de automobiliteit noodzakelijk is en pieit daarom voor:

- het aanbieden van een hoogwaardig en aantrekkelijk openbaar
vervoer;

- het voeren van een locatiebeleid ten aanzien van woningen, werkge–
bieden en voorzieningen als scholen en ziekenhuizen;

- verkeersbeïnvloeding door het voeren van een prijsbeleid, afhankelijk
van tijd en plaats en vooral op het woon-werkverkeer gericht.

Er wordt van uitgegaan, dat rekening rijden in combinatie met een
aangescherpt parkeerbeleid bij kan dragen aan een grotere selectiviteit in
het niet-zakelijk auto-gebruik. Het beleid zal eveneens gericht worden op
bestrijding aan de bron; bij besluitvorming ten aanzien van de weginfra–
structuur, zal «terdege rekening gehouden worden met de effecten op
het milieu van het verkeer». Daartoe, zo wordt gesteld, zal de locatie–
keuze van bedrijven in overeenstemming worden gebracht met hun
mobiliteitsprofiel.

In zijn advies over de Vierde Nota Ruimtelijke Ordening, constateert de
raad, dat in deze nota het milieu duidelijk onderbelicht wordt. De raad
vond, dat aan de autonome maatschappelijke ontwikkelingen milieuvoor–
waarden hadden moeten worden gesteld. In zijn advies drong de raad op
een drastische uitbreiding van het stelsel van openbaar vervoer aan. De
raad merkte op, dat de extra investeringen die dat vergt verantwoord
zijn, omdat investeringen in het milieu zichzelf - zeker op de lange
termijn - terugbetalen.

4.8. De projecten in het SVV

Voor de sporen van het derde luik (leefbaarheid) worden in totaal 27
projecten voorgesteld om de streefbeelden van dit luik te effectueren.
Ten opzichte van de projecten genoemd in de luiken over mobiliteit en
bereikbaarheid, ligt er hier volgens de raad wel een erg grote nadruk op
onderzoek, fundamentele studie, brede studie of projectstudie. Ook zijn
er projecten in de sfeer van een prijsvraag, overleg en eigen verantwoor–
delijkheid van de desbetreffende instantie. Dit betekent, dat er bij 15 van
de 27 projecten in dit luik nog geen concrete maatregelen worden
voorgesteld.

Desalniettemin wordt bij een schatting van de kans van slagen van het
realiseren van het streefbeeld, ervan uitgegaan, dat bepaald onderzoek
positieve uitkomsten oplevert. De raad vindt dit vooral getuigen van
verbale steunbetuiging aan de leefbaarheid. Dit wordt nog eens extra
geaccentueerd door de gelden die in het vooruitzicht worden gesteld om
de projecten uit te voeren Voor de sporen 12, 13 en 14 (die op de
milieuhygiëne betrekking hebben), wordt in het SVV te zamen 1 9,3
miljoen gulden ter beschikking gesteld. Dit staat in schril contrast met de
19 miljard gulden die in het SVV wordt uitgetrokken voor bijvoorbeeld
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spoor 2 van het bereikbaarheidsluik: nl. de uitvoering van wegenbouw–
plannen.

5. AANBEVELIIMGEN VAN DE RAAD

5.1. SVV aanpassen voor een effectief milieubeleid

Zoals ook al uit de Notitie Verkeer en Milieu bleek, luidt de onont–
koombare conclusie, dat technologische ontwikkelingen niet alleen de
oplossing van de milieuproblemen kunnen vormen. Naast deze ontwikke–
lingen is evenzeer een volumebeleid, waardoor minder in plaats van meer
kilometers verreden worden, noodzakelijk. De raad beveelt daarom aan in
het SVV deel d twee beleidslijnen veel nadrukkelijker gelijktijdig na te
streven:

- een maximale inspanning voor schonere voertuigen;
- een beleid gericht op ombuiging van de groeitrend in het

autoverkeer naar een afnemende trend.
Met het oog op deze laatste beleidslijn doet de raad in het navolgende

aanbevelingen over de ruimtelijke ordening, het gebruik van de fiets, het
openbaar personenvervoer, het goederenvervoer, financiële en fiscale
maatregelen en fysieke en overige maatregelen.

5.2. Locatiekeuze

De locatiekeuze van functies als wonen, werken en voorzieningen heeft
een structurerende invloed op de mobiliteit. Gelet op de nadelige
effecten voor het milieu die schaalvergroting met zich meebrengt, pleit
de raad ervoor om schaalvergrotend overheidsbeleid, fusies en keuzes
van locatie van vestiging door grote instellingen, te onderwerpen aan een
bereikbaarheidseffectrapportage.

Als het wegennet wordt uitgebreid en het openbaar vervoersnet niet,
kan de bereikbaarheid van deze voorzieningen slechts bij de gratie van
particulier vervoer bestaan.

De zeer hoge maatschappelijke kosten verbonden aan bereikbaarheid
werden en worden over het algemeen niet in de planning voor schaalver–
groting en de verplaatsing van voorzieningen meeberekend. Uitgaande
van de stelling dat een verdergaande reductie van het aantal autokilo–
meters nodig is, moet het beleid daar aangrijpen waar autokilometers
gegenereerd worden. De keuze van locatie, voertuig en route kan worden
gezien als een aantal schakels in een keten van een individueel beslis–
singsproces, die loopt van effectief ingrijpen tot aan symptoombe–
strijding. In dit beslissingsproces kan op elk punt worden ingegrepen. De
(volgens het SVV eerst over zes jaren in te voeren) maatregel van
rekeningrijden, is bedoeld om de voertuigkeuze te beïnvloeden. Effectief
ingrijpen kan door vermindering van het aantal verplaatsingen en door
aan het verplaatsingsbereik aandacht te besteden. Essentieel daarvoor is
een ruimtelijke planning die voorzover mogelijk rekening houdt met
verkeersontwikkelingen ten einde nadelige milieugevolgen te voorkomen.
Het gaat dan om beslissingen over de spreiding en de verplaatsing van
voorzieningen en om het maken van locatiekeuzes. Knooppunten van
openbaar vervoer kunnen daarbij nadrukkelijk een rol spelen.

De raad vindt het SVV en de Vierde Nota Ruimtelijke Ordening voor
wat betreft het geformuleerde beleid voor de locatiekeuze van bedrijven
nog onvoldoende duidelijk. In beide nota's wordt enerzijds een zwaar
accent gelegd op de hoofdtransportassen van het wegennet, terwijl
anderzijds vestiging in de buurt van stations wordt gepropageerd. De
raad vreest dat hierdoor een onevenwichtig vestigingsbeleid kan
ontstaan.

De raad is van mening, dat de locaties rond knooppunten van
openbaar vervoer een sterkere voorkeur moeten krijgen en dat er meer
van dergelijke locaties moeten worden opgenomnn in het SVV.
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5.3. Gebruik van de fiets

De raad vindt, dat maatregelen ter stimulering van het gebruik van de
fiets in het SVV sterk onderbelicht zijn. Vooral op de korte afstanden kan
de fiets als alternatief voor de auto een zeer belangrijke bijdrage leveren
aan de oplossing van milieuproblemen. Een op kleinschaligheid gericht
beleid is hiervpor noodzakelijk. Ook de kleinschaligheid van school– en
winkelvoorzieningen is belangrijk, zodat de milieuvriendelijke en
goedkope fiets naast het openbaar vervoer beter en nadrukkelijker als
alternatief voor het vervoer per motorvoertuig naar voren komt.

De raad is voorstander van het ontwikkelen van een fijnmazig netwerk
van fietsroutes in de steden. In het bijzonder zullen er veilige en vlotte
routes moeten worden verwezenlijkt, terwijl ook het stallen van de fiets
aantrekkelijker gemaakt moet worden, onder andere door stallingen te
laten bewaken. Dit zou eveneens bij winkelcentra moeten gebeuren.
Tussen station en werk zal het gebruik van (bedrijfs)fietsen moeten
worden bevorderd. Een stimuleringsregeling voor de aanleg van fiets–
voorzieningen in de stedelijke agglomeraties is volgens de raad noodza–
kelijk. Uitgaande van een desbetreffend plan van de gemeente Delft zou
daartoe voor het gehele land een bedrag van ca. 150 miljoen gulden per
jaar uitgetrokken moeten worden.

5.4. Openbaar personenvervoer

De raad ziet het openbaar vervoer als een voorziening voor elke
burger. Het moet dus ook in kleine kernen behouden blijven als reële
vervoerswijze. Een meer rationele afweging tussen het gebruik van de
auto dan wel van het openbaar vervoer is nodig. Het openbaar vervoer
moet naar de mening van de raad met alle beschikbare middelen
aantrekkelijker voor de burger gemaakt worden. Ook hiervoor moeten
financiële middelen beschikbaar komen.

5.4.1. Integrale benadering

Hoewel enerzijds de zelfstandigheid en budgettering van vervoerbe–
drijven de efficiëntie bevorderen, kan anderzijds het openbaar vervoer in
het algemeen belang een bijdrage leveren aan het milieubeleid. De
integratie van de diverse vormen van openbaar vervoer en de maatre–
gelen deze te bevorderen, krijgen in het SVV onvoldoende gestalte. Dit
klemt temeer, daar volgens de raad geconstateerd kan worden dat het
management en de technische ontwikkeling van het openbare vervoer
zwak zijn en niet gelijk gericht. Het bedrijfsleven zou hiervoor geïnteres–
seerd kunnen worden.

Omdat in de verstedelijkte gebieden zowel stads– en streekbedrijven
als de NS samenhangende vervoersprestaties moeten leveren, is er
behoefte aan een vorm van samenwerking per samenhangend verkeers–
gebied met behulp van een beleidsvormende vervoersautoriteit, ook wel
vervoersregio genoemd.

Als goed voorbeeld kan het Duitse Vervoersverbond worden genoemd,
een overkoepelend beleidsorgaan van de desbetreffende vervoersbe–
drijven. De «vervoersregio» dient wel over de nodige bevoegdheden en
financiën te beschikken ter gezamenlijke (rijk, provincie, gemeenten en
vervoersbedrijven) realisering van de te stellen milieudoelen. Dit orgaan
bepaalt de systeemopzet, het kwaliteitsniveau, onderlinge aansluiting, en
dergelijke, terwijl de bedrijven de uitvoerende taak behouden. Deze
«vervoersregio's» functioneren met groot succes in de Bondsrepubliek
(Hamburg, München, Frankfurt, Keulen/Bonn), maar bijvoorbeeld ook in
de Scandinavische hoofdsteden en Zürich.
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Om tijdverlies bij overstappen zoveel mogelijk te beperken, moet het
vervoer per spoor en het stads– en streekvervoer in outillage en dienstre–
geling beter op elkaar aangesloten worden. Met de hierboven
beschreven structuur zal het openbare vervoer door sterkere concentratie
en kanalisering ook beter kunnen functioneren en frequenter kunnen
rijden. Het plan Rail '21 van de NS, diverse plannen van de grote steden,
het gezamenlijke «OV 2000» van het Samenwerkend Openbaar Vervoer
(SAMOVE), het Trendbreukscenario «Schoon op weg» en het plan van de
ESO «Bus op maat» vormen hiervoor goede uitgangspunten.

Capaciteitsvergroting van het regionale en gemeentegrensoverschrij–
dende busvervoer, zal tot drukker bezette lijnen leiden, zodat elektrifi–
catie (sneltram, trollybus) hier opportuun kan zijn.

De raad is van mening, dat instelling van «vervoersregio's» van een
dergelijk groot belang is, dat invoering daarvan in de planologische
kernbeslissing opgenomen moet worden.

De raad is verder van oordeel, dat het openbaar vervoer, inclusief de
taxi, zoveel als mogelijk, een vrije doorgang gegarandeerd zou moeten
worden. Het samenspel tussen het openbaar vervoer, de taxi en het
particulier vervoer moet bevorderd worden. Het aantal P+R-plaatsen
«park en ride» zou daartoe uitgebreid moeten worden. Om het gebruik
aantrekkelijker te maken, dient er een vorm van bewaking aanwezig te
zijn. Voor wat betreft de fiets in het voor– en natransport wordt verwezen
naar paragraaf 5.3.

5.4.2. De kosten van het openbaar vervoer en de bijdragen in de exploi–
tatietekorten

In het openbaar vervoer wordt en zal nog zeer veel geïnvesteerd
moeten worden, om tot een capaciteitsvergroting te komen. Het SVV
geeft wel aan, dat er geld moet worden uitgetrokken voor investeringen
in het openbaar vervoer, maar de bijdragen van de overheid in de
dekking van de exploitatietekorten mogen niet stijgen. Het beleid van de
centrale overheid gaat ervan uit, dat investeringen geen verhoging van
de bijdrage in de exploitatiekosten hoeven te betekenen.

Het SVV stelt dat het streefbeeld voor het openbaar vervoer niet
haalbaar is als het gepaard zou gaan met een evenredige stijging van de
exploitatietekorten. Snellere verbindingen, waar de investeringen in het
openbaar vervoer zich onder andere op zullen concentreren, kunnen
volgens het SVV tot een geringere inzet van personeel en materieel
leiden. Het SVV meent dat door enige verhoging van de openbaar–
vervoertarieven de rijksbijdragen aan de exploitatietekorten op het
huidige niveau gehouden kunnen worden. Daarentegen gaat de rijksbij–
drage in het onderhoud van de rijkswegen wel omhoog.

De raad meent dat deze voornemens vooral voor het stedelijk en
regionaal openbaar vervoer problemen zullen opleveren. Men loopt het
risico, dat de knelpunten in de vervoersvoorziening op het platteland
afgewenteld worden, terwijl ook daar een adequaat openbaar vervoer
noodzakelijk is. Daarvoor kunnen flexibele systemen, zoals de taxi of de
zogenaamde belbus, borg staan.

De raad vindt het uitgangspunt dat de bijdragen in de exploitatiete–
korten van het openbaar vervoer niet mogen stijgen onverenigbaar met
het streven naar een grote toename van het reizigersaanbod en de
hiermee gepaard gaande noodzaak tot grote investeringen.

De NS kan met kleine infrastructurele aanpassingen en met extra
materieel (dubbeldekkers) en personeel 40% meer verwerken in 1994
dan nu. Als gevolg hiervan zal het gebruik van het stedelijk openbaar
vervoer met 10% stijgen. De gemiddelde toename in de opbrengst per
reizigerskilometer is voor alle drie de typen openbaar vervoer (gemeen–
telijk, streekvervoer en de NS), maar vooral voor het gemeentelijk
vervoer, minder dan de kosten van de vervoersstijging. De opbrengsten
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zullen, naar verwachting, bovendien alleen voor de vervoersuitbreiding
gelden als er voor het autogebruik - zeker in de randstad en in de
spitsuren - meer betaald moet gaan worden en als veel meer mensen
overstappen op het openbaar vervoer.

Naar verwacht wordt, zal het tekort voor het openbaar vervoer
toenemen, ook al blijft de gemiddelde opbrengst per reizigerskilometer
gelijk aan die van 1987. Alleen door het autogebruik zoveel duurder te
maken, dat ook een duurder openbaar vervoer toch nog aantrekkelijk is,
kan de gemiddelde opbrengst stijgen en zullen de tekorten afnemen.

Samenvattend is de raad van mening dat in deel d van het SVV stijging
van de rijksbijdrage voor de exploitatietekorten van het openbaar vervoer
moet worden aangekondigd als logisch gevolg van het nagestreefde
grotere gebruik van het openbaar vervoer.

5.5. Goederenvervoer

5.5.1. Vrije vervoerskeuze

In het SVV wordt een duidelijke visie op de rol van de verschillende
vervoerswijzen in het goederenvervoer gemist. Zo'n visie voor de langere
termijn zou naar de mening van de raad moeten aangeven via welke
vervoerswijzen het goederenvervoer afgewikkeld zou moeten worden om
aan de doelstellingen te voldoen. Op basis van deze visie zou meer
duidelijkheid over de haalbaarheid van de benodigde maatregelen,
alsmede over de verbeteringen die bij het spoorvervoer en in de binnen–
vaart noodzakelijk zijn, kunnen worden verkregen. Naast investeringen
dienen eveneens voorzieningen getroffen te worden in de voorwaarden–
scheppende sfeer, ten aanzien van de afweging die bij het verladen
speelt tussen meer of minder milieuvriendelijk vervoer.

5.5.2. Goederenvervoer over water en rail

In het SVV komt onvoldoende tot uitdrukking, dat vervoer over water
het milieu minder belast dan vervoer over de weg. Een binnenschip is per
eenheid vervoerd produkt zuiniger met energie dan een (vracht)auto en
brengt aldus in verhouding minder schadelijke verbrandingsgassen in de
atmosfeer; bovendien veroorzaakt een schip relatief minder geluidhinder.

De afgelopen jaren zijn steeds meer vaarwegen van het hoofdvaarwe–
gennet afgevoerd; de huidige situatie met betrekking tot de vaarwegen
zou dan ook niet als toetssteen gebruikt moeten worden om het hoofd–
vaarwegennet te definiëren. Uit milieuoverwegingen zou het gebruik van
vervoer over water gestimuleerd moeten worden. In het licht daarvan zou
het hoofdvaarwegennet moeten worden gedefinieerd.

In elk geval moet een hoofdvaarwegennet in het SVV opgenomen
worden dat de economische centra over water ontsluit en verbindt. Zijn
omvang dient voorwaardenscheppend te zijn voor de ontwikkelingen en
niet volgend.

De raad meent, dat financiering van investeringen en beheer in het
vaarwegennet - ook buiten het hoofdvaarwegennet - veilig gesteld moet
worden. Door de aanwezigheid van een omvangrijke water– en weginfra–
structuur en wegens de betrekkelijk korte binnenlandse afstanden, heeft
het vervoer over de rail in Nederland slechts een bescheiden aandeel in
het totale goederenvervoer en dan nog voornamelijk in de verbinding
Europoort/Rijnmond met het buitenland. Wil het vervoer per spoor en
water een substantieel deel van het vrachtvervoer in kunnen nemen, dan
zal bij een verbeterde infrastructuur een intensievere (logistieke) samen–
werking tussen de verschillende verladers en vervoerswijzen inzake
gecombineerd en geïntegreerd transport ook op de kortere afstanden tot
stand moeten komen. Dit zou ook beter bij de ontwikkelingen in het
buitenland aansluiten. De raad tekent daarbij aan, dat op het terrein van
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de financiering van voorzieningen voor overslag en ontsluiting nog veel
geregeld zal moeten worden.

De faciliteiten, en de internationale organisatie en samenwerking in het
gecombineerde vervoer zijn zijns inziens dusdanig aantrekkelijk, dat deze
techniek op vrijwillige basis als alternatief verkozen wordt.

5.6. Financiële en fiscale maatregelen

Als algemeen uitgangspunt staat de raad een relatieve bevoordeling
door financiële en/of fiscale maatregelen van het openbaar vervoer en
het langzame verkeer ten koste van de auto voor ogen. Hij vindt dat de in
het SVV genoemde voor investeringen beschikbare budgetten zodanig
zouden moeten worden herschikt, dat het openbaar vervoer de noodza–
kelijke voorrang verkrijgt.

5.6.1. Financiële maalregelen

Door samenvoeging van de afzonderlijke begrotingsposten in een
mobiliteitsfonds kan een efficiënter gebruik van middelen verkregen
worden. Dit fonds kan ook gebruikt worden ter financiering van de
«vervoersregio»; er kan eveneens een bijdrage in de exploitatietekorten
uit gefinancierd worden.

De ontwikkelingen in de kosten van auto's en openbaar vervoer zijn de
laatste tijd zodanig, dat autorijden goedkoper en reizen met het openbaar
vervoer duurder geworden is. Aan sturende maatregelen - onder andere
in de sfeer van het prijsmechanisme - valt volgens de raad niet meer te
ontkomen.

In het algemeen meent de raad dat een zekere financiële bevoordeling
een sympatieker instrument is voor het verminderen van het autogebruik
dan maatregelen met een kostenverhogend karakter. Voorwaarde voor
een dergelijke benadering is echter wel, dat niet-autogebruikers een
vergelijkbare bevoordeling genieten.

In het licht van deze opmerkingen, komt de raad tot de volgende
voorstellen. Aangezien wijziging van de variabele kosten het autogebruik
beïnvloedt, is de raad voorstander van maatregelen die deze kosten
verhogen. Voor de variabilisatie van autokosten zijn verschillende
systemen denkbaar. Vooruitlopend op de harmonisatie van de accijnzen
in Europees verband in 1992 is - teneinde de mobiliteit-genererende
effecten van de lage prijs van LPG en diesel enigszins te verminderen -
bijvoorbeeld een bijzondere LPG-accijns en verhoging van de accijns op
diesel mogelijk en wenselijk.

Een deel van de raad, bestaande uit de vertegenwoordigingen van
werkgevers en Landbouwschap, kan zich niet verenigen met een
verhoging van de diesel– en LPG-accijns, vooruitlopend op de
harmonisatie van de accijnzen in Europees verband. Een eenzijdige
verhoging van Nederlandse zijde zou de concurrentiepositie van de
vervoerssector teveel benadelen.

5.6.2. De maatregel van het rekeningrijden

Het SVV beschouwt de maatregel van het rekeningrijden, zonder deze
overigens duidelijk uit te werken, als het scharnier van het gehele beleid
gericht op de afname van de automobiliteit. De raad concludeert dat
deze maatregel op de korte termijn geen soelaas biedt, omdat invoering
vanwege technische en maatschappelijke verwikkelingen pas over een
jaar of zes plaats kan vinden. Bovendien twijfelt de raad aan de milieube–
schermende effecten. Sluiproutes en afvlakking van de spits kunnen het
gevolg hiervan zijn. Het is de vraag in hoeverre afname van de
hoeveelheid gereden kilometers en daarmee van de emissiereductie
zullen optreden. Daar staat tegenover, dat de maatregel over de hele
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linie de prijs van auto– en vrachtvervoer zal beïnvloeden met - zoals
boven aangegeven - een gunstig effect op de omzet van het openbaar
vervoer voor personen en voor vrachtverkeer te water en per rail. Een
spitsvignet - al dan niet gecombineerd met een openbaar vervoerkaart -
kan op kortere termijn ingevoerd worden. De raad is voorstander van
zo'n maatregel.

Het zal hoe dan ook nog enige jaren duren, voordat definitieve beslis–
singen (en invoering van beide maatregelen) mogelijk zijn. Verder uitstel
van het terugbrengen van de verkeersemissies acht de raad echter
absoluut niet verantwoord. Er van uitgaand, dat technische verbeteringen
aan personen– en vrachtauto's niet tot voldoende emissiereductie zullen
leiden (zie hoofdstuk 4), doet de raad enige aanbevelingen voor maatre–
gelen.

5.6.3. Fiscale maatregelen

Het fiscale systeem kent thans een aantal regels die er (onbedoeld) toe
leiden dat autogebruik wordt gestimuleerd en/of bevoordeeld c.q. dat
hogere kosten worden afgewenteld. Dit kan een sturend beleid gericht
op meer gebruik van openbaar vervoer en vermindering van niet strikt
noodzakelijk autoverkeer frustreren.

Ter ondersteuning van een sturend beleid is het van belang om het
belastingsteisel te ontdoen van aspecten, die het gebruik van de auto
stimuleren, of kosten op andere groepen in de samenleving afwentelen.

De raad vindt dat bij een toekomstige herziening van het belasting–
stelsel rekening zou moeten worden gehouden met een mogelijke
beïnvloeding van de mobiliteit. Volgens hem liggen de volgende fiscale
mogelijkheden in de rede:

- het reiskostenforfait beperken of schrappen onder gelijktijdige
aanwending van de vrijkomende middelen voor het openbaar vervoer,
groepsvervoer of verhoging van het arbeidskostenforfait;

- de kilometervergoeding bij het zakelijk gebruik van de privé-auto zou
boven de variabele kosten belast moeten worden;

- de autokostenfictie voor privé-gebruik van de auto van de zaak zou
moeten worden verhoogd;

- er zou een wettelijke regeling ten aanzien van de fiscalisering van
parkeerboetes moeten komen;

- in zoverre er sprake is van een bekorting van de afstand tussen het
woon– en het werkadres zou de drempel voor huiseigenaren om dichter
bij het werk te gaan wonen, moeten worden verlaagd door in deze
gevallen de overdrachtbelasting op de koop van het eigen huis af te
schaffen. Ook kan het gebruik van de auto beperkt worden voor bijvoor–
beeld dienstreizen doordat de werkgever uitsluitend het openbaar
vervoer vergoedt, indien vervoer per auto niet strikt noodzakelijk is. De
overheid zou hier het goede voorbeeld kunnen geven.

De raad is overigens eveneens van mening, dat dergelijke maatregelen
onderwerp van noodzakelijk en intensief onderling overleg tussen
werkgevers, werknemers en overheid moeten zijn. Wellicht blijkt dat ook
nog nader onderzoek nodig is. Hoe dan ook zal er meer duidelijkheid
moeten komen over de (macro)economische gevolgen van de gesugge–
reerde maatregelen.

De werkgeversvertegenwoordiging in de raad gaat niet akkoord
met een verhoging van de autokostenfictie. Volgens onderzoek
(Moret - Gudde - Brinkman) is de huidige autokostenfictie eigenlijk
al te hoog.
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5.7. Fysieke maatregelen

Van de in het SVV gemaakte principiële keuze voor financiële maatre–
gelen vraagt de raad zich af, of dit alleen voldoende is om de gestelde
doelen te bereiken. Om de geformuleerde doelstellingen te halen, acht
het fysieke maatregelen onontkoombaar. Het nemen van fysieke maatre–
gelen heeft een aantal voordelen; zo is bijvoorbeeld het resultaat beter
voorspelbaar dan bij financiële maatregelen (effectiviteit). De autobe–
zitter lijkt gevoeliger voor zulke maatregelen dan voor financiële maatre–
gelen en bovendien werken zij zonder aanzien des persoons. De raad
noemt in dit verband een aantal maatregelen ter overweging;

- beperking van de hoeveelheid verkeer en het afremmen van
snelheden in verblijfsgebieden;

- afsluiting van wegen voor autoverkeer dat niet in binnensteden,
natuur–, recreatie– en stiltegebieden zijn bestemming heeft;

- rijstrookreservering op doorgaande wegen voor car-pooling,
openbaar vervoer en goederenvervoer;

- beperking en onder voorwaarden stellen (vergunningen) van gebruik
van parkeerplaatsen;

- elektronische beheersing van de snelheid waarmee gereden wordt;
- verplichte snelheidsbegrenzers in zware voertuigen (vrachtauto's en

bussen) en in personenauto's;
- carpooling op grote schaal;
- vervanging routinematige verplaatsingen door het gebruik van

geautomatiseerde communicatiesystemen.

De raad is van mening dat in het SVV deze en soortgelijke maatregelen
te weinig worden overwogen.

5.8. Overige maatregelen

Aan de controle van maatregelen zou veel meer aandacht moeten
worden besteed. Het gaat hier om uiteenlopende zaken, zoals beheersing
en regelgeving ter bewerkstelliging van:

- minimale milieu-aantasting;
- maximale vervoerscapaciteit (snelheid, gebruik infrastructuur door

openbaar vervoer en particulier vervoer);
- leefbaarheid (verdeling ruimte, parkeren, e.d.);
- minimale lawaaioverlast (snelheid, geluidhinderpreventie, verhouding

openbaar vervoer en particulier vervoer);
- maximale veiligheid (snelheid e.d.).
Zoals een afdoende controle op het naleven van de voorschriften

binnen een bedrijf als dat van de NS een vanzelfsprekende zaak is en
onderdeel vormt van de bedrijfsvoering en van de bedrijfskosten, zo zal
dat ook bij het particuliere wegverkeer het geval moeten zijn. Met andere
woorden: het controle-apparaat dient zodanig opgezet te worden, dat
vanuit een gesteld doel de voorgeschreven maatregelen voor bijvoor–
beeld 99% door de automobilisten worden nageleefd. In ieder geval dient
het controle-apparaat kostendekkend te zijn door de boetes hieraan ten
goede te laten komen. De raad denkt hierbij aan:

- snelheidsbeperking gepaard gaande met hoge boetes (eerder drong
de raad erop aan de maximum snelheid op 100 km/uur te houden);

- een regeling die het mogelijk maakt het rijbewijs bij snelheidsover–
tredingen veel eerder in te trekken.

6. DE ACCEPTATIE VAN MAATREGELEN

De raad bepleit verdergaande maatregelen ter bescherming van het
milieu, dan het SVV voorstelt. Deze maatregelen zouden gezien hun
noodzaak door de burger als vanzelfsprekend moeten worden geaccep–
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teerd. Toch is denkbaar dat zij niet op brede maatschappelijke acceptatie
kunnen rekenen. Daarom besteedt het advies aan dit aspect afzonderlijk
aandacht. Het doel van het onderhavige hoofdstuk is niet alleen aan te
geven wanneer maatregelen acceptabel zijn, maar ook hoe de acceptatie
van het voorgestelde beleid vergroot kan worden.

6.1. Het maatschappelijke draagvlak; een voorbeeldige overheid

Meer aandacht moet besteed worden aan overreding en overtuiging
van maatschappelijke groeperingen en van het publiek op grond van
argumenten. De jeugd verdient in het bijzonder aandacht; zij is ontvanke–
lijker voor de gewenste gedragsverandering en het is haar toekomst die
wordt bedreigd. Maatschappelijke groeperingen zouden ook zelf -
tegenover hun eigen achterban of leden - een actieve rol bij de accep–
tatie van maatregelen kunnen vervullen.

De bedreiging van het milieu is zodanig, dat de bestrijding ervan niet
alleen als een overheidstaak gezien mag worden. Zij dient gedragen te
worden door de maatschappij als geheel, steunend op initiatieven van
bijvoorbeeld werknemers en werkgevers ten aanzien van woon-werk–
verkeer, maar wel gestuurd door de overheid. De overheid moet bovenal
als werkgever in haar uiteenlopende beleidssectoren het goede
voorbeeld geven. Zij dient het autogebruik van haar werknemers tegen te
gaan (bijvoorbeeld via parkeerbeleid). Schaalvergroting moet zij zeker
niet zelf veroorzaken, zoals momenteel helaas wel gebeurt in bijvoor–
beeld het onderwijs (MBO, HBO) en dreigt bij de rechterlijke macht als
gevolg van het opheffen van de kantongerechten. Consistent beleid is
een voorwaarde voor geloofwaardigheid en voor acceptatie. De grote
inconsistentie van het SVV is om enerzijds een actief milieubeleid te
willen voeren en anderzijds toch het wegennet te willen uitbreiden; dit
doet ernstig afbreuk aan de geloofwaardigheid van het gehele beleid.

Een aantal (hiërarchisch geordende) aspecten van de acceptatie van
een stringenter beleid verdient de aandacht: de doelen van het beleid, de
effecten van het beleid en de instrumenten die gehanteerd worden. Ze
komen in de volgende paragrafen successievelijk aan de orde.

6.2. De doelen van het beleid

Een voorwaarde voor een ingrijpende koersverandering is, dat overeen–
stemming over het doel van deze verandering bestaat. Het besef dat er
ten aanzien van het milieu van een noodtoestand sprake is, wordt onge–
twijfeld sterker. Toch zal men geregeld met voorbeelden die aanspreken,
moeten aangeven hoe de situatie zich voor wat betreft uitstoot en
schade ontwikkelt: een frequente rapportage met informatie over belang–
rijke indicatoren. Daaruit moet dan onder andere op te maken zijn, hoe
de bijdrage van het verkeer daarin, zich ontwikkelt.

Van belang (maar niet strikt noodzakelijk) voor de acceptatie van
maatregelen is ook, dat zij niet alleen milieu-doelen dienen, maar in
overeenstemming met andere doelen zijn.

Beïnvloeding van de keuze van het voertuig in het personenverkeer
dient niet slechts het milieubeleid (minder vervuiling door minder
auto-kilometers), maar ook het verkeersbeleid (minder congestie) en
daardoor het (verkeers-)economisch beleid: lagere transportkosten door
lager tijdverlies.

Beïnvloeding van de verlader en de keuze van het voertuig in het
goederenvervoer ten gunste van het vervoer per rail en over water is
conform het internationale streven (onder andere van Duitsland en
Zwitserland) het zware vrachtverkeer over de weg te beheersen.
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6.3. De effecten van beleid

Niet alleen vanwege het doel waartoe maatregelen getroffen kunnen
worden, maar ook door hun doelgerichtheid (effectiviteit) en hun
doelmatigheid (efficiëntie) kunnen maatregelen politiek en maatschap–
pelijk aanvaardbaar zijn. Doelstellingen ten aanzien van het milieu - hoe
belangrijk zij ook zijn - moeten niet koste wat het kost verwezenlijkt
worden. Zij moeten vanzelfsprekend tegen betaling van een zo laag
mogelijke prijs gerealiseerd worden; in termen van kosten-in-geld en in
termen van neveneffecten. Maatregelen die in deze zin overtuigend zijn,
en ook als zodanig gepresenteerd worden, kunnen op een grotere mate
van acceptatie rekenen.

Als eerst geconstateerd wordt dat het milieu zich in een precaire
conditie bevindt en vervolgens maatregelen worden aangekondigd die
pas over jaren operationeel worden (zoals elektronisch rekeningrijden),
loopt het beleid de kans uiterst ineffectief en zonder meer ongeloof–
waardig te zijn. Neveneffecten die alleen al de aandacht verdienen
vanwege hun politiek belang zijn:

- Economische ontwikkeling
De economische groei in het algemeen, de positie van bepaalde

bedrijfstakken, de economische mogelijkheden van bepaalde regio's.
- Sociale ongelijkheid
De positie van bepaalde zwakkere bevolkingsgroepen; laagstbetaalde

werknemers, uitkeringsgerechtigden, bejaarden, gehandicapten.
- Evenredigheid
Gelijke verdeling over sectoren van de samenleving (de boeren, de

industrie, de burgers) in termen van «draagvermogen», maar vooral ook
voor wat betreft hun bijdrage in de vervuiling. «De grootste vervuiler
betaalt het meest.»

Bij de keuze en presentatie van maatregelen, zal altijd duidelijk
gemaakt moeten worden, wie welke bijdrage aan de milieu-verontrei–
niging levert (bijvoorbeeld N0x-verontreiniging door de auto), welke
bijdrage van ieder wordt gevraagd, welke offers dat impliceert en welke
compensatie wordt geboden in geval van onrechtvaardigheid. Te allen
tijde moeten ook de (minder gunstige) effecten van andere maatregelen
genoemd worden. Beleid is aanvaardbaar bij een overduidelijk gebrek
aan beter beleid. Een zwakte van het SVV is, dat het gebrek aan iets
beters, aan een qua milieu beter verkeer– en vervoerbeleid niet wordt
gedemonstreerd. Al evenmin wordt aangegeven, dat (te) nadelige neven–
effecten worden gecompenseerd of althans bewaakt, zodat bijgestuurd
kan worden. Hier wreekt zich ook het gebrek aan fasering in het gefor–
muleerde beleid. Fasering ten aanzien van de verwezenlijking van doelen
van het beleid kan duidelijk maken (ook aan het publiek) of het beleid op
schema ligt en of desnoods zwaardere middelen met moeilijker te
compenseren neveneffecten nodig zijn.

6.4. De instrumenten van beleid

Maatregelen kunnen, anders dan wegens de genoemde neveneffecten
of onrechtvaardigheden meer of minder acceptabel zijn vanwege hun
afwijking van het normale of vanwege de (gedrags-)verandering die zij
teweeg brengen of die men denkt dat ze teweeg brengen. Maatregelen
zijn in doorsnee acceptabel, als zij onopvallend zijn en geen individuele
gedragsverandering veronderstellen. Ten aanzien van verkeer en milieu
wenst de raad echter juist wel een verandering van gedrag en is hij
geporteerd voor opvallende maatregelen om dat iedereen duidelijk te
maken. Er moet tegelijkertijd duidelijkheid over bestaan, dat de maatre–
gelen:

- niet ongebruikelijk zijn en dat er precedenten zijn. Voor het
schrappen van de auto-vergoeding in het woon-werkverkeer (reiskosten–
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forfait) geldt bijvoorbeeld dat dienstplichtigen en studenten zijn
voorgegaan (ter compensatie krijgen deze groepen mogelijk een
Openbaar-vervoerjaarkaart);

- geen wezenlijke beperking van de individuele vrijheid betekenen, en
de bewegingsvrijheid en de mogelijkheden tot verplaatsing niet wezenlijk
aantasten. Beklemtoond moet worden, dat men bevrijd wordt van milieu–
aantasting en dat gebruik van openbaar vervoer en fiets zijn eigen
vrijheid biedt;

- alternatieven bieden. Het bestaande alternatief moet nadrukkelijk
worden gepresenteerd en verbeterd, indien een bepaald gedrag wordt
bemoeilijkt (het kopen, rijden of stallen van een auto bijvoorbeeld). Voor
de dienstplichtigen betekent dit dat met de invoering van de openbaar–
vervoerkaart de relatie tussen de woning en de halte en met name tussen
de halte en de kazerne (zonodig) wordt verbeterd.

In het algemeen is het van belang dat maatregelen positieve en
negatieve sancties inhouden; een dergelijk stelsel acht de raad voor het
welslagen van het beleid noodzakelijk. Voortzetting van het huidige
gedrag moet duidelijk zichtbare, voelbare nadelen hebben (qua tijd en/of
geld zichzelf afstraffen), verandering moet duidelijke en niet alleen ideële
voordelen hebben en alternatief gedrag moet aantrekkelijker zijn of zo
gezien worden dan tot nu toe. De automobilist heeft een dubbelzinnige
houding ten opzichte van verschillende typen maatregelen. Hij gelooft
blijkens onderzoek meer in prijsmaatregelen (effectiviteit) maar
aanvaardt eerder fysieke maatregelen. Bij het nemen van prijsmaatre–
gelen moet in de voorlichting dan ook de effectiviteit worden geaccen–
tueerd en moet afwenteling en ontduiking gegarandeerd onmogelijk zijn.

6.5. De belangrijkste voorwaarden voor acceptatie samengevat

Gelet op de dagelijkse berichten in de media wordt het aantal
voorstanders van krasse maatregelen ten bate van het milieu snel groter.
Die maatregelen zullen echter nauwelijks effect hebben, als de overheid
niet zelf het goede voorbeeld geeft en laat zien dat het haar ernst is.
Zowel tegenover haar eigen werknemers, als tegenover producenten en
consumenten in het algemeen, zal de overheid het goede voorbeeld
moeten stellen en een goed en overtuigend alternatief moeten bieden.

Op het terrein van verkeer en vervoer zal een consistent beleid gevoerd
moeten worden in plaats van én de (auto)mobiliteit te willen beheersen
én meer ruimte voor de auto op het hoofdwegennet te willen creëren. De
consistentie van het beleid zal ook moeten blijken uit de aanpak in
andere overheidssectoren en uit het gedrag van de overheid als grootste
werkgever. Zonder zeer brede maatschappelijke steun is een voor het
rnilieu beter beleid niet uit te voeren. Als echter het sectorbeleid van de
overheid schaalvergrotend en afstandsvergrotend van karakter blijft, zal
men deze steun niet kunnen verwerven.

Indringend en frequent zal voorlichting gegeven moeten worden om
zoveel mogelijk betrokkenen ervan te overtuigen dat ingrijpen noodza–
kelijk is.
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Bijlage 1 Directoraat-Generaal Milieubeheer

De voorzitter van de Centrale Raad voor de Milieuhygiëne

17 januari 1989

Tweede structuurschema Verkeer en Vervoer

Geachte voorzitter,

Op 30 november jl. is door de minister van Verkeer en Waterstaat en
ondergetekende het beleidsvoornemen van het Tweede Structuurschema
Verkeer en Vervoer aan de Eerste en Tweede Kamer der Staten-Generaal
aangeboden (Tweede Kamer, vergaderjaar 1988-1989, 20922, nrs.
1-2). Het structuurschema, bestaande uit een Nota en de Planologische
Kernbeslissing, bevat zowel de strategie en de hoofdlijnen van het beleid
op het gebied van verkeer en vervoer, als de concrete beleidsrichtingen,
projecten en infrastructurele maatregelen die in uitvoering genomen
moeten worden.

Belangrijk element binnen de gekozen beleidsstrategie in dit Struktuur–
schema is de verbetering van de leefbaarheid. De daartoe geformulecrde
«streefbeelden» betreffen zowel het beleid en de instrumenten onder
verantwoordelijkheid van de minister van Verkeer en Waterstaat, als die
onder verantwoordelijkheid van ondergetekende. Met de Minister van
Verkeer en Waterstaat acht ik het belang van een samenhangende
aanpak ter beperking van de milieu-effecten van verkeer en vervoer
bijzonder groot.

In verband daarmee verzoek ik u, mede namens de minister van
Verkeer en Waterstaat, ons van advies te dienen over de beleidsrich–
tingen, projecten en maatregelen die betrekking hebben op de beperking
van de milieu-effecten van verkeer en vervoer. Met name wijzen wij u
daarbij op de uitwerking van het zgn. derde luik («verbetering van de
leefbaarheid»), in samenhang met het tweede luik («geleiding van de
mobiliteit»).

Een advies van uw Raad zien wij graag vóór 1 juni 1989 tegemoet.
Advies is eveneens gevraagd aan de Raad van Advies voor de Ruimtelijke
Ordening, aan de Voorlopige Raad voor Verkeer en Waterstaat en aan de
Sociaal Economische Raad.

Hoogachtend,
De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,
E. H. T. M. Nijpels
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Bijlage 2 Samenstelling Comtnissie Verkeer en Milieu

De commissie heeft het advies over het tweede structuurschema verkeer
en vervoer voorbereid in de volgende samenstelling:

Leden:
mw. mr. T. Kroesen-Verjaal (voorzitter)
drs. E. de Boer
mw. drs. W. Bos
ing. R. C. J. Braams
mw. ir. M. Buitenkamp
mw. mr. M. L. Daniëls
ir. W. J. van Grondelle
prof. dr. A. A. I. Holtgrefe
ir. S. Middelkamp
drs. T. G. G. Schmitz
prof. ir. M. van Witsen

Ministerieel vertegenwoordigers:
drs. R. C. M. Lansman (V&W)
mr. M. C. Kroon (VROM)

Secretariaat:
drs. M. E. Jansen
ir. F. J. van Well
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Advies van de Sociaal economische raad
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SAMENVATTING

Het Tweede Structuurschema Verkeer en Vervoer (deel A) bevat zowel
de nota «Verkeer en vervoer tot 2010» als de tekst van de planologische
kernbeslissing, waarin het voorgestelde beleid uitmondt. Het eerstge–
noemde deel is een strategische beleidsnota, waarin de contouren van
het verkeers– en vervoersbeleid voor de komende twintig jaar worden
geschetst. In de adviesaanvraag wordt de raad uitgenodigd advies te
geven over de sociaal-economische aspecten van de beleidsvoornemens
uit het structuurschema. De raad heeft zich bij de advisering beperkt tot
de strategische beleidsnota.

De raad onderschrijft de noodzaak van een nieuw structuurschema. Als
belangrijke redenen ziet de raad:

- de toenemende internationalisering van de economie. Daarbij gaat
het zowel om autonome (wereld)marktontwikkelingen als om beleids–
matige factoren (internationale afstemming, Europese integratie);

- de bereikbaarheidsproblemen als gevolg van de toenemende
congestie;

- de zeer ernstige milieuproblematiek. De huidige vervuiling
overschrijdt de grenzen van wat het milieu duurzaam kan verdragen. Het
verkeer en vervoer draagt in niet onaanzienlijke mate bij aan de
aantasting - op verschillende schaalniveaus - van de leefbaarheid.

Er is een nieuwe strategie nodig voor het verkeer en vervoer, waarin
naast de maatschappelijke baten ook de maatschappelijke kosten
adequaat worden meegewogen. Een dergelijke strategie vereist een
samenhangend pakket maatregelen van de overheid en dient door de
maatschappij gedragen te worden.

In hoofdstuk 2 van dit advies is de strategie die het structuurschema
voorstelt, weergegeven. In dat kader zijn ook enkele andere beleidsnota's
en plannen die nauw met het structuurschema samenhangen (de Vierde
Nota over de Ruimtelijke Ordening, het Bereikbaarheidsplan Randstad en
het Nationaal Milieubeleidsplan (NMP)) beschreven.

De afweging tussen individuele vrijheid, bereikbaarheid en
leefbaarheid heeft geleid tot een strategie voor het personenverkeer en
een strategie voor het goederenvervoer. Een verdere uitwerking vindt
plaats in de vorm van vier «hoofdthema's» of luiken: verbetering van de
bereikbaarheid, geleiding van de mobiliteit, verbetering van de
leefbaarheid en een aantal ondersteunende maatregelen. Daarbij worden
binnen de luiken verschillende beleidssporen met bijbehorende streef–
beelden onderscheiden.

Bij de verbetering van de bereikbaarheid vormt de handhaving c.q.
versterking van de positie van Nederland als transport– en distributieland
een belangrijke rol. In dit luik staan de voorgenomen investeringen
centraal. Bij de investeringen in wegen gaat het er vooral om de bereik–
baarheid voor het zakelijke verkeer en het goederenvervoer te verbe–
teren. Daarnaast is het beleid gericht op een uitbreiding en verbetering
van het openbaar vervoer. Verder gaat het hier om verbeteringen voor
het goederenvervoer per spoor en over water en voor gecombineerd
vervoer. Ten slotte worden binnen dit luik maatregelen voorgesteld ter
verbetering van de telematica-infrastructuur.

De geleiding van de mobiliteit is vooral gericht op het ontmoedigen
van «vermijdbaar» autogebruik, met name het woon-werkverkeer in de
spits. Naast ruimtelijke ordening, tele-ontwikkelingen, meer flexibiliteit in
werk– en openingstijden, bevordering van carpooling en gedragsbeïn–
vloeding, vormt het prijsbeleidspoor - waaronder het «rekening rijden» -
een centraal element in dit luik. De uitbreiding en verbetering van het
openbaar vervoer vormt een belangrijke verbinding tussen het eerste en
het tweede luik.
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' SER, Advies «Our Common Future». publi–
katienr 89/06, 's-Gravenhage, 1989 en
SER, Advies Nationaal Milieubeleidsplan,
publikatienr 89/17, 's-Gravenhage, 1989.

Het derde luik, verbetering van de leefbaarheid, is gericht op het terug–
dringen van een aantal negatieve effecten van het verkeer en vervoer op
de leefbaarheid (verzuring, energieverbruik en daarmee samenhangend
broeikas-effect, geluidhinder, verkeersonveiligheid, ruimtebeslag en
versnippering). Apart wordt ingegaan op het stedelijk leefmilieu. De
verbetering van de leefbaarheid wordt vooral nagestreefd via enerzijds
technische maatregelen en anderzijds via de geleiding van de
(auto)mobiliteit.

In het NMP zijn enige aanscherpingen in het beleid aangebracht, zowel
op enkele punten van de streefbeelden voor de leefbaarheid als wat de
voorgestelde instrumenten betreft.

Het «open» karakter van de adviesaanvraag heeft geleid tot een
selectie van onderwerpen waarop wat dieper is ingegaan in analyserende
en beoordelende zin (hoofdstuk 3). Achtereenvolgens betreft dit:

- de (analytische) onderbouwing van het structuurschema die
overigens maar zeer ten dele in het structuurschema zelf is opgenomen.
Daarbij zijn onder meer de samenhang tussen het «technische spoor» en
het «geleidingsspoor» ter verbetering van de leefbaarheid, de vele
onzekerheden en het - door de raad als probleem ervaren - feit dat de
gegevens in het structuurschema zich vooral beperken tot het eindjaar
2010 aan de orde (paragraaf 3.1);

- de voor het verkeers– en vervoersbeleid relevante internationale
(beleids)aspecten, waaronder het grensoverschrijdende karakter van
belangrijke milieuproblemen, het EG-beleid op het gebied van indirecte
belastingen, het vervoer en het milieu en de internationale concurrentie–
positie (paragraaf 3.2);

- de afweging van conflicterende belangen: ten eerste de afweging
tussen individuele vrijheid, bereikbaarheid en leefbaarheid; ten tweede
de prioriteit die ten aanzien van het wegverkeer in het structuurschema
wordt gegeven aan het zakelijke verkeer en het goederenvervoer
(paragraaf 3.3);

- het financiële beeld van het structuurschema (en wat het NMP
daaraan toevoegt), de gevolgen voor de lasten van burgers en bedrijven
en de (merites van de) particuliere tunnelfinanciering (paragraaf 3.4);

- enkele micro-economische aspecten: subsidiëring van het openbaar
vervoer, impliciete subsidiëring van het autoverkeer in relatie tot de
externe effecten en het prijsmechanisme. In dit kader wordt ook uitge–
breid - kritisch - ingegaan op het «rekening rijden» (paragraaf 3.5);

- enkele ruimtelijke-ordeningsaspecten, waaronder het lokatiebeleid,
de relatie tussen beleid en autonome ontwikkelingen en internationale
economisch-ruimtelijke ontwikkelingen (paragraaf 3.6).

Mede op basis van deze analyse en beoordeling van aspecten van het
structuurschema is een totaaloordeel over de hoofdlijnen van het struc–
tuurschema geformuleerd (hoofdstuk 4). Deze samenvatting zal verder
vooral gebaseerd zijn op dit hoofdstuk.

In 1987 heeft de raad zijn Advies economische infrastructuur uitge–
bracht. Daarin is vooral ingegaan op het economische belang van een
goede verkeers– en vervoersinfrastructuur als onderdeel van de totale
economische infrastructuur. Het structuurschema kan mede als antwoord
op dat advies worden gezien. De in dat advies naar voren gebrachte
argumenten voor extra (financiële) inspanningen op het gebied van de
infrastructuur zijn grotendeels nog geldig. In het onderhavige advies
wordt daarom in analyserende zin niet meer uitgebreid op deze proble–
matiek ingegaan. Naast de bereikbaarheid heeft ook de leefbaarheid
terecht een belangrijke plaats gekregen in het structuurschema. Dit
betekent dat er ook een duidelijke relatie ligt tussen dit advies en de
adviezen van de raad over het Brundtland-rapport en het Nationaal
Milieubeleidsplan1.
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De raad wil erop wijzen dat het strategische karakter van het structuur–
schema met zich brengt dat er sprake is van vele hypothesen en onzeker–
heden. Dit geldt bijvoorbeeld voor de veronderstelde economische
ontwikkeling in die periode en, mede daardoor, voor de verwachte groei
van het autobezit en –gebruik. Ook ten aanzien van de verwachte
effecten van onder andere het prijsbeleid bestaan grote onzekerheden.
Daardoor zal het beleid in ieder geval voor een deel een «trial and error»-
karakter hebben. Ook bestaan er nog onzekerheden over de inzet van
instrumenten, zoals het «rekening rijden» waar het structuurschema in
sterke mate op steunt. De raad staat thans zeer terughoudend tegenover
dit instrument. Deze onzekerheden maken het verstandig andere instru–
menten niet te snel uit te sluiten. In dat licht mag zelfs als «ultimum
remedium» een (aanvullend) volumebeleid niet uitgesloten worden.

Ook het tijdsaspect is van belang. Een deel van de maatregelen zal pas
op termijn effectief zijn. Dit alles maakt (een nadere invulling en concre–
tisering van) het «meten is weten»-spoor zeer belangrijk. Ook acht de
raad het van belang dat de werknemers– en werkgeversorganisaties meer
structureel bij de vormgeving van het integrale verkeers– en vervoers–
beleid worden betrokken.

Met instemming stelt de raad vast dat naast de bereikbaarheid het
milieu een integraal onderdeel van het verkeers– en vervoersbeleid is
geworden. Dit is in overeenstemming met de volgens de raad noodzake–
lijke integratie van economische en ecologische belangen. Het beleid
moet er mede toe bijdragen dat deze integratie ook in de beslissingen
van bedrijven en burgers tot stand komt. Het principe «de vervuiler
betaalt» vormt daarbij een belangrijk uitgangspunt. Maatschappelijke
kosten en baten dienen zoveel mogelijk, ook rekening houdend met het
in omringende landen gevoerde beleid, te worden geïnternaliseerd. Ten
aanzien van één van de drie in het structuurschema onderscheiden
conflicterende belangen, de individuele vrijheid, merkt de raad nog eens
op dat hij direct volumebeleid als «ultimum remedium» ziet. Wel mag (en
moet) de overheid de individuele afwegingen beïnvloeden via bijvoor–
beeld normstelling, prijsbeleid of het bevorderen van alternatieven. Het
gaat er niet primair om de mobiliteit ongenuanceerd te beperken. De
strategie dient er veeleer op gericht te zijn op verantwoorde wijze de
verplaatsingsbehoefte te verminderen en de vervoerswijze te
beïnvloeden, zodat de individuele afwegingen leiden tot een beperking
van de groei van vooral het autoverkeer.

Ten aanzien van de afweging tussen bereikbaarheid en leefbaarheid
vormt het streven naar «duurzame ontwikkeling» voor de raad het
uitgangspunt. Dit betekent dat het uiteindelijke effect van het gezamen–
lijke economische handelen op het milieu dient te blijven binnen de
grenzen van wat het milieu kan verdragen. Ook in het verkeer en vervoer
dient dit streven gestalte te krijgen. In het NMP zijn de streefbeelden van
het structuurschema voor de leefbaarheid aangescherpt. In het NMP
wordt geconstateerd dat de (aangescherpte) streefbeelden niet
voldoende zijn om een duurzame ontwikkeling te realiseren. De streef–
beelden moeten beschouwd worden als eerste stap in die richting. Tegen
die achtergrond is het zorgelijk dat de streefbeelden volgens de huidige
inzichten niet geheel gerealiseerd lijken te worden.

De raad aanvaardt de streefbeelden voor de leefbaarheid als inzet voor
het beleid voor de eerstkomende jaren waaraan in principe op de
verschillende beleidsniveaus een taakstellend karakter moet worden
toegekend. Uitgaande van deze taakstellende inzet dient het bereikbaar–
heidsprobleem met kracht te worden aangepakt. Een gebrekkige bereik–
baarheid kan de transport– en distributiefunctie en de daarmee samen–
hangende economische activiteiten, maar ook meer in het algemeen het
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functioneren van de economie en de aantrekkelijkheid van Nederland als
vestigingsplaats schaden.

De afweging tussen leefbaarheid en bereikbaarheid kan niet los
worden gezien van de internationale context. Toegespitst op het milieu–
beleid dient naar de mening van de raad nadrukkelijk onderscheid
gemaakt te worden tussen enerzijds nationale milieuproblemen met
hoofdzakelijk nationale oorzaken en anderzijds milieuproblemen met een
grensoverschrijdend karakter. In het verkeer en vervoer gaat het om
zowel nationale/lokale als grensoverschrijdende leefbaarheidsproblemen.

Bij belangnjke grensoverschrijdende milieuproblemen is een interna–
tionale aanpak, met name in EG-verband, van groot belang. Het milieu–
beleid wordt daardoor effectiever en problemen met betrekking tot de
internationale concurrentiepositie kunnen daardoor worden verkleind of
voorkomen.

Voor ons land staan vitale belangen op het spel. De Nederlandse
regering dient zich door een «actieve milieudiplomatie» maximaal in te
spannen voor een versterking van het EG– milieubeleid. Wanneer het
EG-beleid naar het inzicht van de Nederlandse regering onvoldoende tot
stand komt, is het wenselijk dat zij optimaal gebruik maakt van de
formele en materiële ruimte voor het voeren van een naar nationaal
inzicht noodzakelijk milieubeleid. Daarbij dient zo goed mogelijk gebruik
gemaakt te worden van bestaande of nog te scheppen kleinere interna–
tionale verbanden. Hiermee kan navolging op EG-niveau worden
uitgelokt.

Gezien de vergelijkbare milieuproblemen en het toenemend milieu–
besef in andere landen, mag ervan worden uitgegaan dat op termijn in
ieder geval de meeste EG-landen de benodigde ingrijpende milieumaat–
regelen zullen nemen. Voor een strategische beleidsnota met een tijds–
horizon van twintig jaar is dat zelfs een verstandige veronderstelling. De
mogelijke nadelige gevolgen van een tijdelijk verdergaand milieubeleid
voor de internationale concurrentiepositie gelden dan waarschijnlijk
alleen op de korte termijn. Voor zover een verdergaand Nederlands
beleid ten aanzien van milieuproblemen met een grensoverschrijdend
karakter uiteindelijk zal leiden tot wezenlijke concurrentienadelen moet
de mogelijkheid van tijdelijke compensatie uit de algemene middelen
aanwezig zijn.

De twee centrale problemen –bereikbaarheid en leefbaarheid– worden
in het structuurschema ten dele op verschillende manieren aangepakt.
Daarnaast is sprake van gemeenschappelijke elementen, met name bij de
«geleiding van de mobiliteit». De raad onderschrijft in algemene zin de
integrale benadering van het verkeers– en vervoersbeleid.

Bereikbaarheid

Hoewel de toenemende congestie op de wegen een centraal probleem
van de bereikbaarheid is, onderschrijft de raad het gestelde in het struc–
tuurschema dat het geen evenwichtige oplossing is om verbetering van
de bereikbaarheid alleen te zoeken in investeringen in de weginfra–
structuur. Bereikbaarheid is een ruimer begrip dat duidt op de mate
waarin personen en goederen op verschillende wijzen en met diverse
motieven zonder grote problemen van de ene naar de andere plaats
kunnen gaan.

De raad onderschrijft in algemene zin de prioriteit die het structuur–
schema toegespitst op het wegverkeer, geeft aan het zakelijk verkeer en
het goederenvervoer via een nadruk op voor dit verkeer relevante infra–
structurele voorzieningen en een geleidingsbeleid dat vooral leidt tot
beperking en spreiding van het overige autoverkeer. Daarbij heeft de
raad wel enige kanttekeningen geplaatst. Zo is de afbakening van
verschillende vervoersmotieven, bijvoorbeeld van «zakelijk verkeer», niet
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altijd duidelijk. Overigens betekent een dergeiijke prioriteit niet dat
verkeer uit hoofde van andere motieven niet van sociaal-economisch
belang zou zijn.

Van groot belang acht de raad de samenhang tussen het ruimtelijke–
ordeningsbeleid en het verkeers– en vervoersbeleid. De ruimtelijke
ordening is een sterk structurerende factor voor de verkeers– en
vervoersstromen en bepaalt mede de mate waarin het openbaar vervoer
en de fiets in de mobiliteitsbehoefte kunnen voorzien. De raad acht een
zwaarder accent op het lokatiebeleid van belang, waarbij ook ingespeeld
moet worden op autonome ontwikkelingen. Bij overwegingen van schaal–
vergroting of verplaatsing van (overheids)voorzieningen zou het goed zijn
mobiliteitseffecten meer te laten meewegen. Door bevordering van de
verhuisgeneigdheid, bijvoorbeeld via het fiscale instrumentarium, zou het
(woon-werk)verkeer kunnen worden beperkt. Over de (on)mogelijkheden
van het ruimtelijke-ordeningsinstrumentarium bestaan nog vele vragen
en onzekerheden. Een nadere uitwerking van dit spoor is hard nodig.

De raad is voorstander van een substitutie van vervoerwijzen die de
congestie kan verminderen en de leefbaarheid ten goede komt. Toege–
spitst op het woon-werkverkeer vereist dat aanzienlijk meer investeringen
in het openbaar vervoer en in fietsvoorzieningen. Op het laatste punt is
het structuurschema uiterst mager. Ten aanzien van het openbaar
vervoer is een maximale inzet voor uitbreidingen en verbeteringen binnen
de technische en organisatorische grenzen gewenst. Tevens dient de
samenhang tussen de diverse onderdelen van het openbaar vervoer te
worden verbeterd. Ook voor een deel van het zakelijke verkeer kan een
verbeterd openbaar vervoer een goed alternatief vormen. Het is van
belang de aansluiting met internationale ontwikkelingen op het gebied
van hoge-snelheidslijnen niet te missen (TGV). De raad is, kortom,
voorstander van een wervend beleid ten aanzien van het openbaar
vervoer en de fiets.

Ten slotte wil de raad opmerken dat meer aandacht gewenst is voor de
beschikbaarheid van (openbaar) vervoer voor «vervoersarme» groepen
(bijvoorbeeld gehandicapten).

Toegespitst op het goederenvervoer dienen de mogelijkheden van het
vervoer over water en per spoor ten volle te worden benut. Knelpunten
dienen te worden opgelost. Tevens dient aangesloten te worden bij
belangrijke ontwikkelingen in het buitenland. Mede om milieuredenen
worden in omringende landen grote investeringen gepleegd in het
goederenvervoer per spoor. Zonder aansluiting hierbij kan de interna–
tionale transport– en distributiefunctie gevaar lopen. Daarnaast ontlast
meer vervoer over water en per spoor het wegennet en is het milieu–
vriendelijker. Ten aanzien van het rijksvaarwegennet is een soepele inter–
pretatie van de gehanteerde grens (5 miljoen ton per jaar), mede in het
licht van gewenste toekomstige ontwikkelingen, nodig. De transport– en
distributiefunctie is gediend met een economisch en ecologisch efficiënt
vervoerssysteem met bijbehorende weg , spoor– en waterweginfra–
structuur (inclusief gecombineerd vervoer en daarvoor benodigde facili–
teiten als multimodale vervoerscentra). De raad acht in dit verband een
duidelijkere analyse van en visie op de rol van de diverse vervoerswijzen
in het goederenvervoer gewenst.

Voor de bereikbaarheid blijven investeringen in de weginfrastructuur
van groot belang. De integrale benadering brengt met zich dat de
benodigde capaciteitsuitbreiding mede afhankelijk is van de resultaten
van andere maatregelen, zoals de nagestreefde substitutie. In dit verband
ziet de raad ook mogelijkheden in een betere benutting van de verkeers–
infrastructuur.
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In het structuurschema (en het NMP) wordt voorzien dat, ook na de
voorgestelde maatregelen, nog een aanzienlijke groei van de automobi–
liteit zal optreden. Gezien ook de thans bestaande knelpunten blijven
investeringen in de weginfrastructuur en ook voldoende onderhoud
daarvan van belang. Het is jammer dat het structuurschema in dit
verband nauwelijks ingaat op de - soms aanzienlijke - investeringen in de
omringende landen. Ten aanzien van de spreiding van de investeringen in
de tijd dient er rekening mee gehouden te worden dat er thans
knelpunten zijn en dat de groei van het (vracht)autoverkeer nu en
mogelijk in de eerstkomende jaren relatief sterk is.

De raad wil ook wijzen op het belang van zorgvuldige afwegingsproce–
dures bij belangrijke capaciteitsuitbreidingen (inclusief verbredingen) van
de infrastructuur. Met behoud van de eis van zorgvuldigheid dient tegelij–
kertijd gestreefd te worden naar verkorting en vereenvoudiging van de
procedures.

In de beleidsvoornemens zijn, ook voor de kortere termijn, extra finan–
ciële middelen beschikbaar gesteld. Daarbij wil de raad wel opmerken
dat hij niet overtuigd is van de merites van de particuliere financiering
van de tunnels, waaraan ook - evenals aan de dekking ervan uit het
«rekening rijden» - risico's zijn verbonden.

De zorg voor een goede infrastructuur is primair een taak en verant–
woordelijkheid van de overheid. De raad wil ervoor pleiten hiervoor
aanzienlijk meer middelen te reserveren dan in de beleidsvoornemens het
geval is. Zeker ook voor de komende jaren is een extra financiële impuls
gewenst. Bij de besteding van deze additionele middelen ziet de raad een
zekere prioriteit - binnen de technische en organisatorische grenzen -
voor het openbaar vervoer, voor fietsvoorzieningen en voor (weg–, water–
en spoorverbindingen die ook internationaa! van belang zijn en de achter–
landverbindingen van de belangrijke lucht– en zeehavens vormen. Extra
aandacht daarbij verdienen de (internationale) goederenrailverbindingen.

In zijn Advies economische infrastructuur heeft de raad gesteld dat
ook voor het wegwerken van bestaande en voorkomen van nieuwe
achterstanden in het onderhoud een aanzienlijk bedrag aan financiële
middelen vereist is.

Het structuurschema gaat uit van een gelijkblijvend niveau voor de
exploitatiesubsidies aan het openbaar vervoer. Bij een toenemend
gebruik van het openbaar vervoer impliceert dat overigens een dalende
subsidie per reizigerskilometer. De raad acht het een goed streven om
terughoudend te zijn met het subsidie-instrument. De raad kan de veron–
derstelde produktiviteitsstijging in samenhang met de investeringen niet
goed beoordelen. Wel lijkt het de raad onvermijdelijk dat op de kortere
termijn de bevordering van het openbaar vervoer, met een accent op het
woon-werkverkeer en dus op de spits, ook hogere exploitatiesubsidies
zal vereisen. Voorkomen moet in ieder geval worden dat de eis van
constante subsidies de uitbreiding van het openbaar vervoer gaat belem–
meren.

Hoewel de raad zelfstandige effecten verwacht van een kwantitatieve
en kwalitatieve verbetering van vervoersalternatieven, is hij van mening
dat een prijsbeleid medebepalend is voor de effectiviteit van het op
substitutie gerichte beleid. Overigens geldt meer in het algemeen dat
een prijsbeleid als «push»-factor een ondersteunende functie kan hebben
bij de diverse onderdelen van het geleidingsspoor.

De raad is van mening dat een prijsbeleid in de vorm van een gunstiger
verhouding tussen de kosten van het openbaar vervoer en de kosten van
het gebruik van de auto een nuttige functie kan vervullen binnen het
integrale pakket van maatregelen. Op die wijze kunnen de individuele
afwegingen tot maatschappelijk efficiëntere resultaten leiden. Voor de
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raad gaat het primair om de reguleringsfunctie van het prijsbeleid. In
principe dienen inkomenseffecten dan ook te worden gecompenseerd.
Dit kan mede van belang zijn om afwentelingsreacties te voorkomen. Ten
aanzien van een vermenging van de reguleringsfunctie met de financie–
ringsfunctie is voorzichtigheid geboden.

De reguleringsfunctie van het prijsbeleid vereist dat er redelijke
mogelijkheden zijn tot gedragsaanpassing zoals de overstap naar andere
vervoerswijzen of het dichter bij elkaar brengen van wonen en werken. Er
moet een zeker evenwicht zijn tussen het verbeteren van alternatieven en
(de intensiteit van) het prijsbeleid. Dit kan er, evenals mogelijke
inkomens– effecten, toe leiden dat een fasering in het prijsbeleid
gewenst is. Ook dient bij het prijsbeleid rekening gehouden te worden
met de internationale context (EG-beleid, internationale concurrentiepo–
sitie goederenvervoer).

Wat de vormgeving van het prijsbeleid betreft staat de raad thans
uiterst terughoudend tegenover het «rekening rijden». Rond dat
instrument bestaan nog vele vragen en onzekerheden. Ook zou het pas
over een aantal jaren (volledig) kunnen worden ingevoerd.

De raad heeft niet alle voor– en nadelen van mogelijke (andere) prijsin–
strumenten kunnen bezien. Hij wil daarom volstaan met een min of meer
analytische opsomming van mogelijkheden die het overwegen waard zijn.
Als criteria voor besluitvorming ter zake ziet de raad onder meer de
effectiviteit, de kosten, de fiscaliteit, de internationale concurrentiepo–
sitie, het relevante EG-beleid en de maatschappelijke acceptatie. Tegen
deze achtergrond kunnen de volgende mogelijkheden worden genoemd:

- een stringent parkeerbeleid, tot uitdrukking komend in zowel
parkeertarieven als de beschikbaarheid van parkeerruimte;

- verhoging van de relevante accijnzen. Maatregelen op dit gebied
dienen te worden bezien in het kader van het EG-beleid ter zake;

- veranderingen in het fiscale systeem;
- meer specifiek gericht op (de congestie in) het spitsverkeer kunnen

spitsvignetten als mogelijkheid worden genoemd.

Leefbaarheid

In het voorafgaande is aangegeven dat «duurzame ontwikkeling» een
belangrijk uitgangspunt dient te zijn voor het economisch handelen en
voor het sociaal-economisch beleid. Er zijn forse taakstellingen voor
verbetering van de leefbaarheid gewenst. De raad aanvaardt de (in het
NMP aangescherpte) streefbeelden als inzet voor het beleid. Gezien het
grensoverschrijdende karakter van belangrijke milieuproblemen en
mogelijke internationale concurrentieproblemen is een internationale
aanpak zeer gewenst.

De raad is van mening dat de mogelijkheden van het «technische
spoor» (zoals schonere en zuinigere motoren) maximaal moeten worden
benut, bij voorkeur via EG-regelgeving. Een zo snel en zo breed mogelijke
invoering van de katalysator is daarbij van het grootste belang. Ook ten
aanzien van de vrachtautomotor is een dergelijke lijn gewenst via een
voortschrijdende normstelling die zowel uitdagend als realistisch is.

Gegeven de huidige kennis zijn op die wijze al aanzienlijke verbete–
ringen te bereiken, maar in het licht van de streefbeelden is dit nog niet
voldoende. De dieselmotor vormt nog een groot probleem, maar
aanzienlijke verbeteringen lijken wel mogelijk.

Naast een zo snel mogelijke toepassing van bestaande technieken
dienen ook verdergaande technische vernieuwingen te worden
bevorderd. Onderzoeksactiviteiten dienen zo mogelijk te worden
versterkt.

In het structuurschema (en het NMP) wordt ervan uitgegaan dat het
technische spoor alleen niet voldoende is. Enerzijds mag verwacht
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worden dat de technische ontwikkeling verder zal gaan. Anderzijds is een
te groot vertrouwen in dit spoor, gezien de ernst van de milieupro–
blemen, niet zonder gevaar. Bovendien is het gewenst dat ook op kortere
termijn de milieuproblemen worden verlicht. Ook zij bedacht dat het
technische spoor niet alle aspecten van het leefbaarheidsprobleem kan
aanpakken (ruimtebeslag, versnippering, onveiligheid).

In dit licht kan het op geleiding van de (auto)mobiliteit gerichte beleid,
waarop de raad in het kader van de bereikbaarheid reeds is ingegaan,
ook voor de leefbaarheidsdoelstelling een nuttige functie vervullen. Een
wervend beleid ten aanzien van het openbaar vervoer en de fiets via
onder meer voldoende investeringen en een samenhangend prijsbeleid,
en een adequaat ruimtelijk-ordeningsbeleid vormen ook belangrijke
instrumenten ter realisering van de leefbaarheidsstreefbeelden.

De raad wil in dit verband ook wijzen op de effecten van het rijgedrag
op de leefbaarheid. Een stringente handhaving van de maximumsnel–
heidsregels is in dit verband van groot belang. De leefbaarheidsaspecten
dienen ook volledig mee te wegen bij de evaluatie van de recente
verhoging van de maximumsnelheid. Duidelijke milieu-effecten zijn reden
voor heroverweging.

Het verkeer en vervoer dient net als andere sectoren zijn bijdrage te
leveren aan het streven naar een duurzame ontwikkeling. In dit licht
waardeert de raad de aanzetten die in het structuurschema zijn gedaan
tot een integratie van economische en ecologische belangen. Dit neemt
niet weg dat de raad een aantal kritische kanttekeningen heeft geplaatst
bij het voorgestelde beleid. Ook bestaan er nog vele onzekerheden over
verwachte ontwikkelingen en effecten van maatregelen. Voor het beleid
is het thans van belang dat via een meersporenbeleid een weg wordt
ingeslagen in de richting van een zowel uit economisch als ecologisch
oogpunt verantwoorde ontwikkeling.

1. IINILEIDING

'De adviesaanvraag is als bijlage 1 aan dit
advies toegevoegd
2 In bijlage 2 is de samenstelling van de
Commissie Structuurschema Verkeer en
Vervoer weergegeven

1.1 Adviesaanvraag

Het eind 1988 uitgebrachte Tweede Structuurschema Verkeer en
Vervoer (deel A) betreft het verkeers– en vervoersbeleid op de lange
termijn. Het gaat om een strategische beleidsnota met als tijdshorizon
het jaar 2010. Tevens bevat het structuurschema de tekst van de plano–
logische kernbeslissing.

In de adviesaanvraag1 wordt de raad uitgenodigd advies te geven over
de sociaal-economische aspecten van de beleidsvoornemens uit het
structuurschema. Het betreft derhalve een adviesaanvraag met een zeer
open karakter. De beschikbare tijd noopte evenwel tot een zekere
beperking van het advies.

Het advies is voorbereid door de Commissie Structuurschema Verkeer
en Vervoer, die daartoe in januari 1989 in het leven is geroepen2. Het
advies is vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van 15
september 1989. Het verslag van deze vergadering is verkrijgbaar bij het
secretariaat van de raad.

1.2 Opzet van het advies

Het (eerste) Structuurschema Verkeer en Vervoer dateert van de
tweede helft van de jaren zeventig. De vele veranderingen sindsdien en
de thans bestaande problemen op het gebied van het verkeer en vervoer
maken een herbezinning op het beleid voor de lange termijn wenselijk.
Belangrijke problemen spelen volgens het Tweede Structuurschema
Verkeer en Vervoer (voortaan kortweg: structuurschema) op onder
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3 De sporen worden vervolgens verder
uitgewerkt in de vorm van concrete
projecten.
4 SER, Advies economische infrastructuur,
publikatienr. 87/03, 's-Gravenhage, 1987
5 SER, Advies «Our Common Future», publi–
katienr. 89/06. 's Gravenhage. 1989.
6 SER, Advies Nationaal Milieubeleidsplan,
publikatienr 89/1 7, 's-Gravenhage. 1989
7 In bijlage 4 worden enkele aspecten van
het verkeer en vervoer internationaal verge–
leken.

andere het gebied van de bereikbaarheid, het openbaar personenvervoer,
het goederenvervoer en de leefbaarheid.

Met de in het structuurschema ontvouwde beleidsvoornemens wordt
getracht deze problemen zo goed mogelijk op te lossen, waartoe een
afweging nodig is tussen drie conflicterende belangen, aangeduid als
individuele vrijheid, bereikbaarheid en leefbaarheid. De gemaakte
afweging heeft geleid tot een tweetal strategieën, één voor het perso–
nenverkeer en éèn voor het goederenvervoer. Deze strategieën worden
vervolgens uitgewerkt in vier luiken, elk bestaande uit verschillende
sporen. Bij de luiken gaat het om verbetering wan de bereikbaarheid,
geleiding van de mobiliteit, verbetering van de leefbaarheid en onder–
steunende maatregelen3. Op die wijze is een samenhangend beleids–
pakket ontstaan voor het verkeer en vervoer in de komende tijd.

Dit advies richt zich op de hoofdlijnen van het voorgestelde beleid.
Gezien ook de beperkte voorbereidingstijd is er voor gekozen enkele
aspecten van dat beleid nader te bezien en vervolgens, mede op basis
daarvan, een totaaloordeel te geven over de hoofdlijnen van de voorge–
stelde beleidsrichting.

In dit advies staan «bereikbaarheid» en «leefbaarheid» centraal.
Daarmee ligt er een duidelijke relatie tussen dit advies en andere
adviezen van de raad. In 1987 heeft de raad zijn Advies economische
infrastructuur uitgebracht4. Daarin is de raad vooral ingegaan op het
economische belang van een goede verkeers– en vervoersinfrastructuur,
als onderdeel van de totale economische infrastructuur. Het structuur–
schema kan ook mede als antwoord van de regering op dit advies
worden gezien. Een groot deel van de in dat advies naar voren gebrachte
argumenten, op basis waarvan onder meer werd gepleit voor extra
(financiële) inspanningen op het gebied van de infrastructuur, is nog
steeds geldig. In het onderhavige advies wordt daarom in analytische zin
niet meer uitgebreid ingegaan op deze problematiek. In het advies uit
1987 werd, naast een verhoging van de inspanningen op infrastructureel
gebied, ook een integrerende benadering van het wegverkeer en het
openbaar vervoer voorgestaan.

De congestieproblematiek is de afgelopen jaren verder toegenomen.
Daarnaast hebben zich nieuwe ontwikkelingen voorgedaan, waarvan de
nieuwe inzichten in en toegenomen aandacht voor de milieuproblematiek
een van de belangrijkste is. Dit heeft in het structuurschema terecht veel
aandacht gekregen en heeft ook de raad voor nieuwe afwegingen
gesteld. Dit advies heeft dan ook tevens duidelijke relaties met de
adviezen van de raad over het Brundtland-rapport5 en het Nationaal
Milieubeleidsplan (NMP)6.

De opbouw van dit advies is verder als volgt. In hoofdstuk 2 wordt het
door de regering voorgestelde beleid weergegeven. Naast een weergave
van de hoofdlijnen wordt ook ingegaan op de nadere onderbouwing van
het structuurschema. Tevens komen in dit hoofdstuk enkele andere
nota's c.q. beleidsplannen aan de orde die sterk met het verkeers– en
vervoersbeleid samenhangen (de Vierde Nota over de ruimtelijke ontwik–
keling, het Bereikbaarheidsplan Randstad en het Nationaal Milieube–
leidsplanj.

In hoofdstuk 3 wordt vervolgens in analyserende en beoordelende zin
nader ingegaan op een aantal aspecten van het voorgestelde beleid. In
paragraaf 3.1 worden enkele opmerkingen gemaakt over de samenhang
tussen voorgestelde maatregelen en over de onderbouwing van het
structuurschema. In paragraaf 3.2 wordt aandacht geschonken aan
enkele internationale beleidsaspecten, die voor het verkeers– en
vervoersbeleid van belang zijn, waaronder het EG-beleid op het gebied
van de fiscale harmonisatie, het vervoer en het milieu7. In paragraaf 3.3
staat de afweging van conflicterende belangen centraal. Enerzijds gaat
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het daarbij om de afweging tussen met name bereikbaarheid en
leefbaarheid, anderzijds gaat het om de in het structuurschema voorge–
stelde strategieën, waarbij vooral ingegaan wordt op de voorgestelde
prioriteit voor het zakelijke verkeer en het goederenvervoer over de weg.
Paragraaf 3.4 is vervolgens gewijd aan het financiële beeld van het struc–
tuurschema, toegespitst op de middellange termijn. Tevens wordt de
particuliere financiering van de tunnels nader bezien. Paragraaf 3.5
behandelt enkele micro-economische aspecten, namelijk subsidiëring,
het prijsmechanisme en de marktwerking, toegespitst op het verkeer en
vervoer. In dat kader wordt ook uitgebreid ingegaan op het voorgestelde
prijsinstrument «rekening rijden». In paragraaf 3.6 ten slotte komen
enkele ruimtelijke-ordeningsaspecten aan de orde.

Deze analyse en beoordeling op onderdelen in hoofdstuk 3 vormt een
belangrijke achtergrond voor het commentaar van de raad op de hoofd–
lijnen van het voorgestelde beleid in hoofdstuk 4.

1 Bereikbaarheidsplan Randstad. Tweede
Kamer. vergaderjaar 1987-1988. 20389, nr.

I.P.1.
2 De provinciale besturen van Noord–
Holland, Zuid Holland en Utrecht en de
gemeentebesturen van Amsterdam.
Rotterdam. 's-Gravenhage en Utrecht.

2. HET VOORGESTELDE BELEID

2.1 Inleiding

Het Tweede Structuurschema Verkeer en Vervoer is de opvolger van
het (eerste) Structuurschema Verkeer en Vervoer dat uit de tweede helft
van de jaren zeventig stamt. Sinds die tijd hebben zich veel verande–
ringen voorgedaan die het terrein van het verkeer en vervoer ingrijpend
hebben beïnvloed. Het beleid dat in het structuurschema wordt voorge–
steld, beoogt op integrale wijze een probleemoplossend en toekomstge–
richt antwoord hierop te geven. Het structuurschema kan daarbij niet los
worden gezien van andere regeringsnota's. Dit geldt met name voor de
Vierde Nota over de ruimtelijke ordening (uit 1988; hierna te noemen de
Vierde Nota) en voor het Nationaal Milieubeleidsplan (NMP). Beide
vormen het bredere kader voor sectornota's zoals het structuurschema.
Als een soort voorloper van het structuurschema (met een kortere tijds–
horizon) geldt het Bereikbaarheidsplan Randstad.

In dit hoofdstuk wordt nader op het in de genoemde nota's en plannen
voorgestelde beleid met betrekking tot verkeer en vervoer ingegaan. Dat
begint in paragraaf 2.2 met een samenvatting van het eerder verschenen
Bereikbaarheidsplan Randstad en van het structuurschema. In de
volgende paragraaf wordt nader ingegaan op de onderbouwing van het
structuurschema. De paragrafen 2.4 en 2.5 geven de relevante hoofd–
lijnen van respectievelijk de Vierde Nota en het NMP weer. In paragraaf
2.6 wordt ten slotte het structuurschema geplaatst tegen de achtergrond
van de overige nota's.

2.2 Het Tweede Structuurschema Verkeer en Vervoer in grote
lijnen

2.2.1 Het Bereikbaarheidsplan Randstad

De onverwacht grote toename van het autogebruik in de Randstad en
met name de nadelen hiervan voor het zakelijk verkeer en de vervoers–
sector vormden de belangrijkste overweging om tot het Bereikbaar–
heidsplan Randstad te komen'. Hiertoe is door een ambtelijke project–
groep een mobiliteitsscenario voor de Randstad ontwikkeld, dat de
periode tot 1995 bestrijkt. Het rapport van de projectgroep is in juli 1987
aan de bestuurders van de Randstadprovincies en de vier grote
gemeenten2 en aan de minister van Verkeer en Waterstaat aangeboden.
Met de ondertekening van een «Convenant tot verbetering van de bereik–
baarheid van de Randstad» is het Bereikbaarheidsplan Randstad op 17
januari 1989 officieel in gang gezet.
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3 Ministerie van Verkeer en Waterstaat,
Rijksbegroting 1989, Tweede Kamer. verga–
derjaar 1 988-1989, 20 800, hoofdstuk XII,
nr 2, p. 19.
4 Tweede Kamer, Tweede Structuurschema
Verkeer en Vervoer, vergaderjaar
1988-1989, 20922, nrs. 1 en 2, deel a
beleidsvoornemen
5 Centraal Planbureau, De Nederlandse
economie op langere termijn; drie
scenario's voor de periode 1985-2010,
Werkdocumentnr 1, 's-Gravenhage, 1985.
6 Daartegenover staat dan wel dat de
uitgaven voor openbaar vervoer lager zullen
zijn.

Het Bereikbaarheidsplan heeft als doelstelling de bereikbaarheid van
de Randstad voor het goederenvervoer en het zakelijk personenverkeer
te verbeteren3. Beperking van het woon-werkverkeer per auto in de spits
lijkt daartoe onvermijdelijk.

Zonder extra maatregelen zullen de kosten van het wachten in de
«dagelijkse» files in de Randstad oplopen van ongeveer 380 miljoen
gulden per jaar eind 1988 tot circa 650 miljoen gulden per jaar in 1995.
Daartoe zijn extra investeringen op de korte termijn noodzakelijk. Hierbij
zij opgemerkt dat de totale wachttijdkosten voor het verkeer en vervoer
in Nederland thans al geraamd worden op circa 700 miljoen gulden.

Het Bereikbaarheidsplan berust op twee financiële pijlers. De eerste
heeft betrekking op de instelling van een tijdelijk Mobiliteitsfonds. De
tweede pijler betreft de private financiering van tunnels. Daarnaast gaat
het project uit van een eigen bijdrage van de lagere overheden
(Randstadprovincies en grote steden) samen met de Nederlandse Spoor–
wegen en derden. Het Bereikbaarheidsplan voorziet tot en met 1995 in
een extra investeringsimpuls in de Randstad van ruim 3 miljard gulden.

De komende tien jaar zullen de vijf tunnels, circa 60 kilometer nieuwe
autosnelweg en extra rijstroken langs 180 kilometer bestaande
autosnelweg worden aangelegd. Om het autogebruik in het
woon-werkverkeer terug te dringen gaan de gedachten voorts uit naar
een vermindering van het vrij en lang parkeren in werkgebieden, verbe–
tering van de Parkeer en Reis-(P+R-)voorzien;ngen bij openbaar-vervoer–
haltes, stimulering van het gebruik van de fiets, het fiscaal onaantrekke–
lijker maken van het gebruik van de auto in het woon-werkverkeer en de
invoering van rekening rijden.

2.2.2 Het structuurschema

In het Tweede Structuurschema Verkeer en Vervoer wordt het lange–
termijnbeleid voor het verkeer en vervoer vastgelegd4. Daarbij wordt het
jaar 2010 als tijdshorizon gehanteerd. De nota schetst een vijftal
problemen die de komende jaren een oplossing behoeven. Het gaat
hierbij om: de bereikbaarheid, het openbaar personenvervoer, het goede–
renvervoer, de leefbaarheid en een categorie bijzondere factoren. In
paragraaf 2.2.3 wordt hier uitvoeriger op ingegaan.

Uitgangspunt van de nota is dat de omvang van de problemen in de
toekomst nog zal toenemen indien geen adequate beleidsmaatregelen
worden getroffen. Zo blijkt uit modelberekeningen - uitgaande van het
CPB-middenscenario van de lange-termijnverkenningen (1985-2010) van
de Nederlandse economie5 dat bij ongewijzigd beleid de automobiliteit
tussen nu en het jaar 2010 zal groeien met 72 procent. Een dergelijke
ontwikkeling leidt tot een schrikbeeld waarin de omvang van de
congestie in het jaar 2010 het drie– tot viervoudige van nu zou zijn
(wachttijdkosten jaarlijks zo'n 3 miljard gulden) en de congestie
bovendien als reguleringsinstrument zou werken (conform schrikbeeld 3,
p. 15 van het structuurschema).

In het structuurschema wordt aangegeven dat twee andere opties
evenmin tot evenwichtige oplossingen zouden leiden. Wanneer de
oplossing wordt gezocht in het alleen maar aanleggen van wegen,
ontstaat een schrikbeeld dat beheerst wordt door een indrukwekkende
kostenpost (rond 30 miljard gulden tot het jaar 2010)6 en een groot
aantal negatieve neveneffecten die vooral de kwaliteit van het leefmilieu
onaanvaardbaar zouden aantasten (schrikbeeld 1, p. 14).

Een benadering die hier haaks op staat - het wegverkeer «wegbe–
lasten» zonder onderscheid naar noodzakelijk en vermijdbaar verkeer -
zou volgens de nota ernstige gevolgen hebben voor onze economie (in
het bijzonder voor de transportsector) en ons bovendien van de rest van
Europa isoleren (schrikbeeld 2, pp. 14 en 15).
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Bij het zoeken van oplossingen voor het verkeers– en vervoersprobleem
stuit het beleid op een drietal conflicterende belangen, te weten indivi–
duele vrijheid, bereikbaarheid en leefbaarheid. In de nota wordt gesteld
dat de eerste majeure keuze er uit bestaat zo goed mogelijk met dit
spanningsveld om te gaan, zonder het primaat bij een van de dr>e te
leggen. Er moet worden gestreefd naar een evenwichtige oplossing
waarbij recht wordt gedaan aan alle drie de belangen. In het structuur–
schema wordt een tweede majeure keuze gemaakt, die een onderscheid
tussen het personenverkeer en het beroepsvervoer behelst. De beleids–
strategieën zijn op beide categorieën toegesneden. Binnen het personen–
verkeer over de weg wordt prioriteit gegeven aan het zakelijke verkeer;
de groei van het niet-zakelijke personenverkeer per auto zal moeten
worden afgeremd. Meer algemeen ligt bij het verbeteren van de bereik–
baarheid over de weg de nadruk op het garanderen van een goede
bereikbaarheid voor het zakelijke personenverkeer en het goederen–
verkeer. Daarbij is het streven er op gericht de bereikbaarheid voor
andere verplaatsingsmotieven (waaronder woon-werkverkeer en recrea–
tieverkeer) zoveel mogelijk te verzekeren door het bieden van een goed
alternatief per openbaar vervoer.

De strategieën voor het personenverkeer en voor het goederenvervoer
worden verder uitgewerkt in een viertal beleidsrichtingen, in de nota
«luiken» genoemd: verbetering van de bereikbaarheid, geleiding van de
mobiliteit, verbetering van de leefbaarheid, en een pakket van ondersteu–
nende maatregelen. leder luik is op zijn beurt onderverdeeld in een
aantal «sporen». Er zijn totaal 23 sporen. Ter verwezenlijking van het
beoogde beleid is ten slotte voor iedere spoor een aantal projecten
geformuleerd (136 in totaal). Een project wordt omschreven als «een
concrete, in de tijd begrensde, actie die in samenhang met andere
projecten ertoe leidt dat het voorgenomen beleid daadwerkelijk wordt
uitgevoerd» (structuurschema, p. 91). Een kort overzicht van de
genoemde luiken en sporen wordt gegeven in paragraaf 2.2.4.

2.2.3 De gepercipieerde problemen

In de beleidsvoorbereiding van het structuurschema heeft een inventa–
risatie plaatsgevonden van de belangrijkste problemen zoals die door
deskundigen in de wereld van verkeer en vervoer worden gezien. Daarbij
heeft men een vijftal probleemvelden gesignaleerd.

Het eerste probleem betreft het garanderen van een goede
(inter)nationale bereikbaarheid, hetgeen als een kerntaak van het Minis–
terie van Verkeer en Waterstaat moet worden gezien. Wat het interna–
tionale aspect betreft wordt in de nota de relatie gelegd met de vooraan–
staande positie van Nederland in de transport– en distributiesector
(Nederland-Distributieland). Er wordt op gewezen dat de transportsector
zo'n 7 procent van het nationale inkomen genereert en dat de positie van
deze sector gevaar loopt, indien de (Europese) achterlandverbindingen
voor het spoor–, weg– en watervervoer alsook de voorzieningen voor de
telecommunicatie te kort schieten. Op nationaal niveau zijn de
problemen volgens het structuurschema het duidelijkst in de Randstad:
filevorming in de spitsuren (vooral door woon-werkverkeer), maar ook
verkeersopstoppingen in de weekeinden door recreatieverkeer. Voorts
ontbreken bepaalde schakels in het wegennet en is er sprake van slechte
aansluitingen op het buitenlandse wegennet. Bovendien kent het railnet
een beperkte capaciteit en worden de vaarwegen geconfronteerd met
onderhoudsachterstand.

Het tweede probleemveld is het openbaar vervoer. De kwaliteit en
capaciteit worden in veel gevallen als onvoldoende gezien om als redelijk
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alternatief voor de auto te kunnen gelden. Mede door de gebrekkige
samenwerking binnen deze sector vormen de verschillende vervoersys–
temen geen eenheid, hetgeen de kwaliteit en betrouwbaarheid niet ten
goede komt.

Het derde probleem spitst zich toe op het goederenvervoer. Hierbij
wordt een onderscheid gemaakt tussen de binnenvaart, het railvervoer
en het wegvervoer. Over de binnenvaart wordt onder andere opgemerkt
dat er sprake is van overcapaciteit en van een veranderende samen–
stelling van het type lading. Verder zijn er aanwijzingen dat er onvol–
doende stimulansen zijn voor gecombineerd weg-watervervoer.
Daarnaast bestaat er onvoldoende politieke duidelijkheid over de investe–
ringen in de vaarwegen. Op sommige vaarwegen vormt de recreatievaart
een belemmerende factor voor de beroepsvaart.

Ten aanzien van het railvervoer wordt in het structuurschema als
grootste probleem gezien het gebrek aan goede afstemming en samen–
werking tussen de Europese spoorwegmaatschappijen en de overheden
over tariefstelling, infrastructuur en informatievoorziening. Vooral de rol
van het railvervoer in het achterlandtransport wordt zwak genoemd (zie
de beperkte capaciteit op de verbinding Rotterdam-Venlo).

Met betrekking tot het goederenvervoer over de weg, het derde
vervoerstype, constateert de nota een sinds jaar en dag bestaande
overcapaciteit. Voor deze sector geldt dat het achterblijven van de
ontwikkeling van datatransmissiesystemen en de geautomatiseerde
grensafhandeling een groot probleem vormt. Daarbij blijkt overigens ook
een onvoldoende actieve betrokkenheid van de overheid bij de informati–
sering van het transport.

De leefbaarheid wordt in het structuurschema als het vierde probleem
gesignaleerd. Het gaat hierbij om de kwaliteit van het milieu en om de
verkeersveiligheid. Wat het milieu betreft wordt geconstateerd dat de
grenzen van een aanvaardbare milieubelasting met de huidige automobi–
liteit reeds worden overschreden. Relatief veel aandacht wordt besteed
aan de luchtverontreiniging. Het (binnen– en buitenlandse) wegverkeer
veroorzaakt 18 procent van de zure neerslag in Nederland en de helft van
de fotochemische luchtverontreiniging. Voorts draagt het verkeer voor
circa 15 procent bij aan de uitstoot van kooldioxide (medeveroorzaker
van het «broeikaseffect»). Andere aandachtspunten op het gebied van de
leefbaarheid hebben betrekking op het energieverbruik, de geluidshinder,
het woon– en leefmilieu en de kwaliteit van landelijke gebieden.

Het vijfde probleemveld uit het structuurschema omvat een aantal
bijzondere factoren, die weliswaar niet rechtstreeks betrekking hebben
op het verkeers– en vervoersvraagstuk, maar daar wel nauw mee te
maken hebben. Het gaat hier om uiteenlopende aspecten als:

- financiële structuur (verkokering, maatschappelijke kosten en baten,
niveau rijksmiddelen);

- regels en handhaving (te veel en vaak conflicterende regels,
handhaving regels moeilijk);

- bestuurlijk instrumentarium (afstemmingsprobleem tussen diverse
overheden en tussen verschillende beleidsterreinen);

- institutionele structuur (gebrek aan samenhang binnen rijks–
overheid);

- technologie en informatica (onvoldoende actieve bijdrage van het
Ministerie van Verkeer en Waterstaat bij relevante ontwikkelingen);

- verankering in de samenleving (onvoldoende erkenning van het
belang van verkeer en vervoer in onze samenleving);

- ruimtelijke ordening (onderbelichting van het verkeers– en vervoers–
aspect in het ruimtelijke beleid);

- inflexibiliteit in de tijd (congestie in spits en onderbezetting in de
daluren).
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7 Ten aanzien van de hoge-snelheidslijn
wordt opgemerkt dat indien hiervoor geen
externe financiering wordt gevonden. de
noodzakelijke verbeteringen van de infra–
structuur alleen worden doorgevoerd
voorzover ze passen in het investeringspro–
gramma van het structuurschema

2.2.4 Het beoogde beleid

De beleidsvoorstellen zijn geordend in een viertal onderling samenhan–
gende, nevengeschikte luiken. Per luik wordt het beleid nader geconcreti–
seerd in een aantal sporen en projecten.

Het eerste luik is gericht op een verbetering van de bereikbaarheid.
Hierbij speelt de handhaving en verbetering van de positie van Nederland
als distributieland een belangrijke rol. Goede verbindingen binnen de
stedenring, met stedelijke knooppunten elders in Nederland en met het
buitenland zijn hiervoor vereist. Deze verbindingen moeten de ruimtelijke
ontwikkelingen mogelijk maken die in de Vierde Nota zijn geschetst. Luik
1 kent hiertoe een zevental sporen die totaal 63 projecten tellen. Naast
de verbetering van de hoofdtransportassen en het openbaar vervoer,
wordt in dit luik ook aandacht besteed aan verbetering van de uitwis–
seling tussen de verschillende vervoerwijzen (spoor 6) en aan verbetering
van de telematica-infrastructuur (spoor 7).

Voorts wordt aangekondigd dat in de periode tot en met het jaar 2010
grote bedragen in de infrastructuur zullen worden geïnvesteerd: voor het
hoofdwegennet 39,1 miljard gulden (19,1 miljard voor uitbreiding en
completering (exclusief de privaat te financieren vijf tunnels) en 20,0
miljard voor onderhoud); 12,4 miljard voor het openbaar vervoer (8
miljard voor het realiseren van een zogenoemd drie-treinensysteem7, 4
miljard voor de verbetering van het stadsgewestelijk openbaar vervoer en
0,4 miljard voor infrastructuur in middelgrote en kleine steden en voor
het streekvervoer); circa 10 miljard voor de vaarwegen, waarvan 7
miljard voor onderhoud; en 1,6 miljard voor de stedelijke verkeersvoor–
ziening.

In luik 2 staat de geleiding van de mobiliteit centraal. Het accent ligt
hierbij op het ontmoedigen van vermijdbaar autogebruik, onder andere
door het aanbieden van een goed alternatief in combinatie met een te
voeren prijsbeleid (onder andere rekening rijden en een marktgericht
tarief– en kaartsysteem voor het openbaar vervoer). Beoogd wordt het
gebruik van de personenauto in de spits in de sterk verstedelijkte
gebieden met niet meer dan 30 procent te laten groeien in de periode
1986-2010 (in plaats van 72 procent bij ongewijzigd beleid). Andere
streefcijfers zijn: een verdubbeling van het aantal reizigerskilometers per
openbaar vervoer van het interlokale woon-werkverkeer in de stadsge–
westen; een toeneming van 50 procent van het aantal reizigerskilometers
in het lange-afstandsvervoer per trein. De verwezenlijking hiervan zou via
vier sporen (en 26 projecten) moeten lopen.

Luik 3 is gewijd aan de verbetering van de leefbaarheid. Dit luik telt
zes sporen en 28 projecten. De maatregelen ter verbetering van de
leefbaarheid steunen sterk op technologische vernieuwingen en op de
mobiliteitsgeleidende maatregelen uit luik 2. Het gaat hierbij om:

- terugdringing van de luchtverontreiniging (een aantal streefcijfers
wordt gegeven);

- terugdringing van het verbruik van fossiele brandstoffen (nulgroei);
- terugdringing van de geluidhinder (nulgroei);
- terugdringing van de verkeersonveiligheid (streefcijfers);
- beperking ruimtebeslag wegen en tegengaan versnippering in het

landelijke gebied;
- verbetering van het stedelijke leefmilieu.
Opgemerkt dient te worden dat het pakket van beoogde maatregelen

- zelfs bij volledige realisatie - niet voldoende is om alle nagestreefde
milieudoelstellingen te behalen (zie paragraaf 2.3).
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8 Dit is in lijn met de Vierde Nota (zie
paragraaf 24). In het structuurschema zelf
wordt gesproken over het middenscenario
van het CPB als uitgangspunt. Volgens het
Ministerie van Verkeer en Waterstaat roept
dit geen problemen op, omdat de
verschillen in termen van autobezit en
automobiliteit en dergelijke tussen het
middenscenario en de genoemde «tussenva–
riant» niet groot zijn.

Ten slotte omvat luik 4 een zestal sporen (en 19 projecten) die uit
ondersteunende maatregelen bestaan. Een belangrijk spoor is gewijd aan
de financiering van het verkeer en vervoer. Dit spoor is erop gericht meer
samenhang te brengen iri de financiering voor de weg– en railinfra–
structuur. Tevens wordt hier een versterkte toepassing van het profijtbe–
ginsel genoemd.

2.3 Een nadere onderbouwing van het structuurschema

2.3.1 Algemeen

In het structuurschema zelf wordt niet uitgebreid ingegaan op de
analyses welke aan de in het structuurschema weergegeven cijfers ten
grondslag hebben gelegen. Dat is voornamelijk een gevolg van de keuze
voor een compacte, leesbare nota. Dit neemt niet weg dat het voor een
beoordeling van de voorstellen gewenst is enig inzicht te hebben in de
onderbouwing van de verwachte situatie bij ongewijzigd beleid en van de
verwachte effecten van de beleidsvoornemens. Daartoe is door het
Ministerie van Verkeer en Waterstaat enige nadere informatie over de
achterliggende analyse verschaft. De volgende twee subparagrafen zijn
op die informatie gebaseerd.

De prognoses met betrekking tot toekomstige verkeersstromen zijn
gemaakt met behulp van het zogenoemde Landelijk Model. Dit model
levert globale kengetallen op met betrekking tot het aantal ritten en reizi–
gerskilometers in geheel Nederland of in bepaalde regio's (bijvoorbeeld
de Randstad). Daarnaast kan dit verkeer toegedeeld worden naar het
hoofdwegennet en het railnet. Gegeven de verkeersinfrastructuur leidt
dat tot gegevens over de verkeersintensiteiten en congestieverschijn–
selen. Uitgaande van een bepaalde norm voor de verkeersafwikkeling kan
- gegeven ook eventueel ander beleid op het gebied van verkeer en
vervoer - een berekening worden gemaakt van de benodigde infrastruc–
turele investeringen. Prognoses voor het (personen)autopark worden
buiten het model om gemaakt en vervolgens in het model ingebracht.

2.3.2 Prognoses bij ongewijzigd beleid

Als belangrijke inputgegevens voor de berekeningen gelden de te
verwachten demografische ontwikkelingen (bevolking, aantal
huishoudens) en de te verwachten economische ontwikkelingen
(economische groei, inkomensgroei, werkgelegenheid, werkloosheid,
brandstofprijzen). Voor deze economische ontwikkelingen is in de achter–
liggende berekeningen aangesloten bij een variant die ligt tussen het
lage en het middenscenario van de lange-termijnverkenningen van het
Centraal Planbureau8. Wat de ruimtelijke spreiding betreft (wonen,
werken) is geen rekening gehouden met een verdere «uitstraling» vanuit
de Randstad naar bijvoorbeeld Gelderland en Noord-Brabant (geen
verdere ruimtelijke decentralisatie). Nadere informatie heeft geleerd dat
dit vooral betrekking heeft op woonlokaties.

Meer specifieke veronderstellingen voor het ongewijzigd-beleidsce–
nario zijn:

- het hoofdwegennet en het railnet ontwikkelen zich globaal conform
het «oude» structuurschema;

- heffingen op autobezit en –gebruik en tarieven van het openbaar
vervoer blijven gehandhaafd op het niveau van 1986;

- het autopark wordt in de periode tot het jaar 2010 35 procent
zuiniger;

- er vinden geen substantiële veranderingen in de vervoerstechnologie
plaats.
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9 De groei van de automobiliteit is de
laatste paar jaren hoger dan de weerge–
geven cijfers aangeven. Dat hoeft niet gelijk
op een hogere trend te wijzen
10 Hieruit blijkt ook dat de toch aanzienlijke
toeneming van de congestieproblematiek
niet leidt tot een groter gebruik van het
openbaar vervoer Ten aanzien van de
gebruiksraming van het openbaar vervoer
bij ongewijzigd beleid blijkt - net als bij de
groei van de automobiliteit - niet of nauwe–
lijks een verschil op te treden tussen de
landelijke ontwikkelmg en de ontwikkeling
m de spits in de verstedelijkte gebieden.

Bij de modelberekeningen, waarbij de inputgegevens worden omgezet
in output (resulterende ontwikkelingen), kan een onderscheid worden
gemaakt naar een aantal effecten:

a. demografische effecten (bevolkingsgroei, ontgroening en
vergrijzing, verdergaande individualisering en gezinsverdunning);

b. mobiliteitseffecten (njbewijs– en autobezit; hierbij speelt onder
andere een rol dat men langer gebruik blijft maken van het rijbewijs,
hetgeen via een «cohorten-effect» in de berekeningen is opgenomen);

c. bereikbaarheidseffecten (ruimtelijke spreiding en netwerken; hierbij
is onder meer de mate van verstedelijking van belang);

d. congestie-effecten: het model bevat een (eenvoudig) terugkoppe–
lingsmechanisme, waarbij congestie leidt tot verkorting van verplaat–
singsafstanden en wijziging van vervoerwijzekeuze.

Ten aanzien van de automobiliteit werken de eerste drie effecten
positief en heeft de resulterende congestie een negatief effect. De
berekeningen wijzen bij ongewijzigd beleid op een forse stijging van het
(personen)autobezit van 5 miljoen thans tot 7 a 8 miljoen in het jaar
2010. De automobiliteit (in voertuigkilometers) zal toenemen met 72
procent. Dit cijfer geldt zowel voor de landelijke mobiliteit als voor de
mobiliteit in de spits in de verstedelijkte gebieden (zie cok bijlage 3). In
het NMP is enig inzicht verschaft in het verloop van de groei van de
automobiliteit bij ongewijzigd beleid door de raming voor enkele tussen–
liggende jaren weer te geven (indexcijfers)9:

1986: 100
1994: 124
2000: 140
2010: 172

De gemiddelde intensiteit op het hoofdwegennet stijgt naar
verwachting met 64 procent (het jaar 2010 ten opzichte van 1986). Het
negatieve congestie-effect neemt overigens niet weg dat er een aanzien–
lijke toename van de congestie resulteert (zie ook schrikbeeld 3 uit het
structuurschema). De berekeningen wijzen op een verviervoudiging van
de congestie in het jaar 2010 ten opzichte van de huidige situatie. De
groei van het autobezit is een belangrijke factor achter de verwachte
ontwikkeling van de automobiliteit.

Deze groei van het autobezit en –gebruik heeft anderzijds een
negatieve invloed op het openbaar-vervoergebruik. Dit compenseert de
positieve gevolgen van de (bij ongewijzigd beleid voorgenomen) verbete–
ringen van het railnet. Bij ongewijzigd beleid wordt verwacht dat het
gebruik van het openbaar vervoer per saldo niet zal toenemen10. Het
treingebruik zal iets stijgen, maar het busgebruik, met name in de
steden, zal afnemen.

De berekeningen wijzen verder op een afname van de langzame
vervoerwijzen (lopen, fietsen). Hierbij spelen met name demografische
factoren een rol (minder fietsende scholieren).

Met betrekking tot het goederenvervoer over de weg resulteert bij
ongewijzigd beleid een groei van de vrachtautomobiliteit met 80 procent.
In de berekeningen is onder andere rekening gehouden met (een
inschatting van) de effecten van de realisering van de interne markt in
1992.

2.3.3 Onderbouwing en gevolgen van het voorgestelde beleid

Het ongewijzigd-beleidscenario wordt onaanvaardbaar geacht gezien
de gevolgen voor de bereikbaarheid en de leefbaarheid.

Het wordt eveneens onaanvaardbaar geacht de oplossing geheel te
zoeken in het uitbreiden en verbeteren van het wegennet. Hetzelfde geldt
voor het «wegbelasten» van het wegverkeer (zie de schrikbeelden). In het
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11 In de vier westelijke provincies gaat het
hierbij om circa een miljoen woningen in de
periode tussen 1990 en 201 5
12 Uit de cijfers valt, gegeven de verhouding
tussen autoverkeer en openbaar vervoerge–
bruik, af te leiden dat de totale mobiliteit
enigszins zal afnemen.
13 Het is dus moeilijk om alleen op basis van
de reistijden het openbaar vervoer concur–
rerend te maken met de auto
14 Een zelfde conclusie geldt, zo blijkt uit de
nadere informatie, voor een verlaging van
de tarieven van het openbaar vervoer.
Gesteld wordt dat dit wel leidt tot veel extra
reizigers, maar dat hiervan nauwelijks
iemand afkomstig is uit de auto. Bovendien
is het openbaar vervoer al relatief goedkoop
als gevolg van de aanzienlijke mate van
subsidienng De geringe pull kracht van
verbeteringen van het openbaar vervoer
komt ook naar voren in het rapport van
McKinsey & Company, Afrekenen met files,
Ministerie van Verkeer en Waterstaat. 1986

structuurschema is daarom gezocht naar een meer evenwichtige
oplossing, waarbij de mobiliteitsgeleiding een centrale rol speelt. Doel
daarvan is het beperken van de personenautomobiliteit met name in het
woon-werkverkeer om ruimte te scheppen voor het zakelijk verkeer en
het goederenvervoer en om op die manier een bijdrage te leveren aan
het realiseren van de streefbeelden ten aanzien van de bereikbaarheid en
de leefbaarheid. In bijlage 3 zijn enkele verwachte effecten van het
beleid voor de automobiliteit en de N0x-uitstoot in figuren, ontleend aan
het structuurschema, weergegeven.

Geleiding van de mobiliteit

In het Siructuurschema wordt ter geleiding van de mobiliteit gedacht
aan:

- concentratie van wonen, werken, recreëren en voorzieningen;
- het afvlakken van de verkeers– en vervoerspitsen;
- het voeren van een prijsbeleid;
- gedragsbeïnvloeding.
In de nadere onderbouwing wordt een aantal elementen verder uitge–

werkt.

Maatregelen in de sfeer van de ruimtelijke ordening worden gezien als
zaak van de lange termijn. Ook geldt dat de ruimtelijke spreiding voor
een belangrijk deel reeds vastligt en dus bepaald is en blijft door beslis–
singen uit het verleden. Zo staat het grootste deel van de woning–
voorraad er al, hoewel er anderzijds nog aanzienlijke aantallen woningen
gebouwd zullen worden1'. Dit geeft dus wel enige beleidsruimte. Ook het
vestigings(plaats)beleid voor bedrijven en voorzieningen is van belang.
De effecten van het concentratiebeleid zijn buiten het Landelijk Model
om geschat. Volgens de berekeningen zijn de effecten van het beleid
gericht op een concentratie van wonen en werken: in de spits in de
verstedelijkte gebieden zou het autoverkeer met ruim 2 procent kunnen
afnemen en het gebruik van het openbaar vervoer met circa 4 procent
kunnen toenemen, beide gemeten ten opzichte van de ramingen bij
ongewijzigd beleid (in het jaar 2010); landelijk gezien zijn deze cijfers
lager12.

De effecten van telematica-ontwikkelingen zijn moeilijk in te schatten.
Daarbij speelt een rol dat er twee effecten kunnen optreden: substitutie
van bestaande verplaatsingen en generatie van nieuwe verplaatsingen.
Uit (literatuur)studies komt naar voren dat de beste schatting voor het
totale effect over alle verplaatsingsmotieven nul is. Wel zou een
afneming van het verkeer in de spits kunnen optreden zowel per auto als
per openbaar vervoer (beide 4 a 5 procent ten opzichte van de
ongewijzigd-beleidraming).

Met betrekking tot verbeteringen van het openbaar vervoer wordt
ervan uitgegaan dat een verkorting van reistijden wel een belangrijke
invloed op het openbaar vervoer heeft, maar slechts een beperkt effect
heeft op het autogebruik. Ten eerste wordt dat veroorzaakt door de
(huidige) verhouding tussen auto-en openbaar-vervoergebruik (circa 7:1),
zodat bijvoorbeeld een verdubbeling van het openbaar-vervoergebruik
een veel geringere (procentuele) daling van het autogebruik betekent.
Ten tweede moet rekening gehouden worden met het feit dat thans in
het algemeen geldt dat voor een zelfde rit de reistijd per openbaar
vervoer 1,5 tot 2 maal zo lang is dan per auto13. De «pulbfunctie van het
openbaar vervoer wordt daarom door het Ministerie van Verkeer en
Waterstaat beperkt geacht14. In de spits zullen de effecten mogelijk
groter zijn, omdat het aandeel van het openbaar vervoer hoger is en het
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15 Dat wil overigens nog niet zeggen dat de
elasticiteit bij een verhoging van de
variabele autokosten absoluut gezien een
hoge waarde heeft. In dit kader is ook van
belang dat de ontwikkeling van zumiger
auto's de variabele kosten juist neerwaarts
beïnvloedt Bovendien kunnen afwentelings–
reacties een deel van het effect van een
verhoging van de variabele kosten teniet
doen
16 Ter illustratie: een rit
Amsterdam-Rotterdam en terug in de spits
zou 24 gulden per dag per auto meer
kunnen gaan kosten. Ten aanzien van de
effectiviteit van dit instrument wordt verder
opgemerkt dat het prijsmechanisme ook
blijft werken bij inkomensgroei, omdat er
steeds een groot aantal «marginale»
automobilisten zal blijven dat net de kosten
van het autorijden kan opbrengen. Deze
groep is zeker gevoelig voor prijsmaatre–
gelen

openbaar vervoer wellicht als gevolg van files qua reistijd meer concur–
rerend is. De beperkte pull-functie betekent dat een belangrijke rol van
het openbaar vervoer bestaat uit het opvangen van ex-automobilisten die
door andere maatregelen uit de auto zijn gestapt. Bij die andere maatre–
gelen speelt het prijsbeleid ten aanzien van de auto («push»-beleid) een
belangrijke rol.

Hieruit valt af te leiden dat zonder andere maatregelen verbeteringen
van het openbaar vervoer minder effectief zijn om het autogebruik terug
te dringen dan wanneer dergelijke verbeteringen wel in combinatie met
andere (prijs) maatregelen worden genomen. Het prijsbeleid ten aanzien
van de auto en verbetering van het openbaar vervoer vormen dan min of
meer een «twee-eenheid». In het structuurschema wordt dan ook het
effect van de belangrijkste prijsmaatregel (rekening rijden) en van de
verbetering van het openbaar vervoer in één cijfer weergegeven.

Wat het prijsbeleid betreft kan worden opgemerkt dat verhoging van
de vaste autokosten nauwelijks effect heeft op het autogebruik. Variabele
autokosten (brandstofkosten en aan het gebruik gerelateerde heffingen)
hebben een relatief grotere invloed op het gebruik5). In het structuur–
schema heeft het prijsbeleid dan ook betrekking op de variabele kosten.
In dit licht is ook van belang dat het prijsmechanisme heel expliciet
wordt verkozen boven congestie als reguleringsinstrument. De gedachte
daarachter is, zo blijkt uit de nadere informatie, dat congestie wel
regulerend kan werken, maar dat een nadeel daarvan is dat
«consumptief» en «produktief» verkeer niet worden onderscheiden.
Gesteld wordt dat het prijsmechanisme ertoe leidt dat de automobilist
het nut van de verplaatsing afweegt tegen de kosten en dat daardoor
degenen die een geschikt alternatief hebben, ruimte vrij maken voor het
produktieve verkeer. Overigens hebben niet alle woon-werkautomobi–
iisten de mogelijkheid om naar een alternatief over te stappen. Het zijn
niet allen «keuzereizigers». Hiermee is in de berekeningen rekening
gehouden.

Centraal in het prijsbeleid staat het instrument «rekening rijden».
Daarbij is uitgegaan van invoering in de gehele Randstad en daarbuiten
alleen op het hoofdwegennet. Uitgedrukt in de brandstofkosten is
garekend met een tarief van 50 procent in de spits en 12,5 procent
daarbuiten. Hierbij is verondersteld dat dit tarief het maximaal
maatschappelijk haalbare is. De resulterende beperking van de automo–
biliteit is dus niet taakstellend ingebracht, maar mede bepaald door deze
inschatting van de haalbaarheid16. De maatschappelijke haalbaarheid van
maatregelen heeft dus in de beleidsafwegingen een rol gespeeld, naast
leefbaarheid, bereikbaarheid en individuele vrijheid.

Uit de berekeningen blijkt dat door het rekening rijden - in samenhang
met de verbetering van het openbaar vervoer - landelijk gezien de groei
van het autogebruik wordt beperkt met bijna 10 procent, terwijl toege–
spitst op de spits in de verstedelijkte gebieden een beperking met iets
minder dan 20 procent wordt gerealiseerd, beide uitgedrukt ten opzichte
van de groei bij ongewijzigd beleid. Het gebruik van het openbaar
vervoer neemt ais gevolg van deze maatregelen toe met ruim 50 respec–
tievelijk bijna 70 procent.

Het verwachte effect van de overige prijsmaatregelen (en het parkeer–
beleid) bedraagt enkele procenten. Ten aanzien van het relevante fiscale
regime is uitgegaan van de wijzigingen in het kader van de
«Oort-operatie» (beperking reiskostenforfait en onbelaste vergoedingen).
Van belang bij het prijsbeleidspoor is ook de ontwikkeling van de tarieven
van het openbaar vervoer. Het structuurschema gaat daarbij uit van
(hooguit) een relatief beperkte stijging binnen een marktgericht tarief–
beleid.
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(Geleiding en) bereikbaarheid

Door het totale pakket mobiliteitsgeleidende maatregelen (inclusief
verbetering openbaar vervoer) wordt de groei van de automobiliteit bij
ongewijzigd beleid (72 procent) landelijk gezien teruggebracht tot 55
procent. In de spits in de verstedelijkte gebieden wordt de groei zelfs
beperkt tot 30 procent. Het gebruik van het openbaar vervoer neemt als
gevolg van de maatregelen toe met 65 respectievelijk ruim 70 procent.
Op belangrijke woon-werkverbindingen wordt in de spits zelfs een
verdubbeling van het openbaar-vervoergebruik verwacht. Daarmee is het
bereikbaarheidsprobleem op de weg echter nog niet opgelost. Daarbij
speelt een rol dat de groei van het vrachtautoverkeer als gevolg van
rekening rijden, maatregelen ter verbetering van het goederenvervoer per
spoor en over water en efficiencymaatregelen ten opzichte van
ongewijzigd beleid slechts met 10 procent afgenomen zal zijn, zodat nog
een toename zal optreden met circa 70 procent.

Gegeven de ingeschatte effecten van de geleidende maatregelen
wordt de oplossing van de resterende (bereikbaarheids)problemen
gezocht in verbeteringen van het wegennet. Daartoe is een kwaliteitseis
ten aanzien van de verkeersontwikkeling als uitgangspunt genomen. Via
een kosten-batenanalyse, waarbij rekening gehouden werd met factoren
als kosten van aanleg en onderhoud van de wegen en kosten van onvei–
ligheid en vertragingen (onder normale omstandigheden), werd bepaald
dat een congestiekans van maximaal 2 procent per wegvak «optimaal»
is. Uitgaande van deze norm en van de resulterende (groei van de)
mobiliteit over de weg is vervolgens het benodigde investeringspro–
gramma voor het wegennet bepaald. Volgens het structuurschema gaat
het daarbij voor het hoofdwegennet om cumulatief ruim 19 miljard voor
aanleg en 20 miljard voor onderhoud. Het resulterende beeld qua bereik–
baarheid is dat deze ondanks de groei van het wegverkeer in het jaar
2010 verbeterd zal zijn ten opzichte van de huidige situatie. De omvang
van de files zal tot een derde teruggebracht zijn en de wachttijdkosten
zullen gereduceerd zijn van 700 miljoen thans tot 100 miljoen per jaar in
2010. Er zijn thans geen gegevens bekend over de ontwikkeling van
bereikbaarheid c.q. de congestie binnen de periode tot 2010 op basis
van het structuurschema. Wel wordt er in het kader van het Bereikbaar–
heidsplan Randstad op gerekend dat in 1995 ongeveer 70 procent van
de huidige fileproblemen in de Randstad zal zijn opgelost.

Met betrekking tot verbeteringen en uitbreidingen van het wegennet
moet worden opgemerkt dat dergelijke investeringen extra wegverkeer
aantrekken. Bij het wegwerken van knelpunten moet rekening worden
gehouden met de «latente vraag», welke wel eens berekend is op 27
procent van de feitelijke intensiteit op de Randstadknelpunten. In de
berekeningen voor het structuurschema is volgens de nadere informatie
met dergelijke effecten rekening gehouden. In dit verband is ook van
belang dat uit de nadere informatie naar voren is gekomen dat de
omvang van de investeringen in de weginfrastructuur globaal gesproken
niet sterk afwijkt van het «oude» structuurschema17. Omdat de
ongewijzigd-beleidraming hierop gebaseerd is, zitten dergelijke
«latente-vraageffecten» voor een belangrijk deel impliciet al in de
ongewijzigd-beleidraming.

(Geleiding en) leefbaarheid

Hierboven is ingegaan op de (onderbouwing van de) oplossing die het
structuurschema voorstelt voor het bereikbaarheidsprobleem. De

" wei is de voorgesteide concrete oplossing van het andere grote probleem, de aantasting van het milieu, is
vormgeving van de betreffende investe– hier voor een deel nauw mee verbonden. Voor zover het voorgestelde
ringen op een aantai punten anders beleid immers leidt tot een beperking van (de groei van) het totale
ingevuid. wegverkeer draagt het tevens bij aan de realisering van de leefbaarheids–
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18 Voor de leefbaarheidsdoelstelling is, voor
zover het de luchtverontreiniging en het
energiegebruik betreft, in beginsel de
ontwikkeling van het landelijke verkeer
relevant; bij versnippering en geluidshinder
gaat het daarentegen vooral om de plaatse–
lijke concentraties
13 Hierbij kan overigens worden opgemerkt
dat een zekere strijdigheid bestaat Zo leidt
het gebruik van de katalysator (thans) tot
een wat hoger energieverbruik
!0 In deze paragraaf wordt geabstraheerd
van de vraag of de streefbeelden van het
structuurschema ten aanzien van de
leefbaarheid voldoende stringent zijn (zie
daarvoor hoofdstuk 3).
21 Tweede Kamer, Vierde Nota over de
ruimtelijke ordening, vergaderjaar
1987-1988, 20920

De Vierde nota kent vier delen Deel a
(nrs 1 en 2) vormt het basisdocument dat
het beleidsvoornemen en de onderbouwing
hiervan bevat De delen b en c (vergaderjaar
1988-1989, respectievelijk nrs 5 en 6 en 7
en 8) hebben betrekking op de reacties op
het beleidsvoornemen. In deel b worden de
hoofdlijnen uit de inspraak op het beleids–
voornemen weergegeven, terwijl deel c
bestaat uit het advies van de Raad van
Advies voor de Ruimtelijke Ordening
(RARO) De regeringsbeslissing, ten slotte,
is opgenomen in deel d (nrs. 9 en 10).

doelstellingen18. Na de geleidende en efficiencymaatregelen resulteert
evenwel nog een aanzienlijke groei van het wegverkeer. Dat betekent dat
er om de streefbeelden voor de leefbaarheid te halen een grote
taakstelling ligt voor het «technische» spoor: de ontwikkeling en
invoering van zuinigere en schonere (vracht)auto's'9. Van dit spoor
worden ook de grootste effecten verwacht voor de leefbaarheidsdoelstel–
lingen. Uitgaande van een 80 procent schoner personenautopark in het
jaar 2010, waarvoor de technieken al aanwezig zijn, wordt het streef–
beeld ten aanzien van de verzuring (reductie uitstoot stikstofoxide en
koolwaterstoffen met 75 procent) voor personenauto's niet bereikt. Ook
inclusief de effecten van de geleiding van de mobiliteit wordt het streef–
beeld nog niet helemaal gerealiseerd (zie bijlage 3).

Uitgaande van wat op basis van de huidige inzichten maximaal
haalbaar is ten aanzien van de vrachtauto (50 procent schoner) wordt het
streefbeeld ten aanzien van de vrachtauto veel minder benaderd. Zelfs
uitgaande van een 75 procent schonere vrachtauto, wat technische
doorbraken zal vereisen, wordt het streefbeeld nog niet helemaal gereali–
seerd, hetgeen ook geldt als rekening gehouden wordt met maatregelen
die de groei van het vrachtautoverkeer beperken.

Met betrekking tot het energiegebruik en de daarmee samenhangende
uitstoot van C02-(broeikaseffect) wordt het streefbeeld wel haalbaar
geacht op grond van de verwachting dat de voertuigen (personen– en
vrachtauto's) in het jaar 2010 35 procent zuiniger zullen zijn dan in
1986. Te zamen met de beperking van de groei van het wegverkeer zou
dit ertoe leiden dat het energiegebruik en de CCh-uitstoot gelijk kunnen
blijven ten opzichte van 1986. Daarmee wordt voldaan aan het streef–
beeld ter zake20.

2.4 De Vierde Nota over de ruimtelijke ordening

In de Vierde Nota (1988) is op basis van een aantal economische,
technologische en maatschappelijke ontwikkelingen een ruimtelijk
perspectief voor Nederland gepresenteerd met als planhorizon het jaar
201521. Het geschetste beeld wordt in sterke mate bepaald door de
economische uitdagingen en bedreigingen die Nederland de komende
jaren tegemoet kan zien. De ruimtelijke ordening moet zodanig plaats–
vinden dat de kansen, die op nationaal maar zeker ook op internationaal
niveau bestaan, optimaal worden benut. Hierbij wordt een kwalitatief
hoogwaardig werk–, woon– en leefmilieu nagestreefd.

De Vierde Nota vormt het ruimtelijke referentiekader voor sectornota's
en meerjarenplannen - zoals het structuurschema - op verschillende
beleidsterreinen. Door deze opzet zijn de drie centrale thema's uit het
structuurschema - bereikbaarheid, mobiliteit en leefbaarheid - in de
Vierde Nota in een breder verband terug te vinden.

Hoofdlijnen van beleid

De noodzaak om tijdig in te spelen op nieuwe maatschappelijke
ontwikkelingen vormde een belangrijke reden om de Vierde Nota uit te
brengen. Een zestal ontwikkelingen wordt in dit verband relevant
genoemd:

- toeneming van de internationalisering van de economie;
- de verwachte ontwikkeling van de economische structuur;
- de mobiliteitsontwikkeling op het terrein van het verkeer;
- demografische ontwikkelingen;
- individualisering, zelfontplooiing en emancipatie;
- de technologische ontwikkeling.

De Vierde Nota is zowel gericht op de «Nederlander in zijn dagelijkse
leefomgeving» als op het zogenoemde ruimtelijk ontwikkelingspers–
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pectief dat hoort bij een versterking van de internationale positie van
Nederland. De nota is georiënteerd op economische groei en kenmerkt
zich door een offensieve toonzetting. Versterking van sterke punten,
benutting van ontwikkelingskansen en verhoging van de kwaliteit vormen
hierbij sleutelbegrippen. Bij de inschatting van de ruimtelijke ontwikke–
lingen is in de nota uitgegaan van de bandbreedte tussen het midden– en
lage scenario van de lange-termijnverkenningen (1985-2010) van het
CPB22.

De economische mogelijkheden die de regering mede door haar
ruimtelijk beleid wil versterken, hebben betrekking op het vervoer en de
distributie van goederen en diensten, de hoogwaardige landbouw
(inclusief de industriële veredelingsactiviteiten), de zakelijke dienstver–
lening (in aansluiting op distributie-activiteiten), activiteiten die waarde
toevoegen aan de goederenstroom (bijv. groupage en assemblage) en
kennis-intensieve industrieën.

Wat de «Nederlander in zijn dagelijkse leefomgeving» betreft wordt
onder andere aandacht besteed aan het vraagstuk van de mobiliteit. De
regering acht een integrale aanpak noodzakelijk ter beperking van de
niet-zakelijke automobiliteit23. Deze integrale aanpak dient plaats te
vinden vanuit de drie meest betrokken beleidsterreinen, te weten verkeer
en vervoer, milieu en ruimtelijke ordening24. Het veranderingsperspectief
voor de mobiliteit dient vorm te krijgen langs drie lijnen:

- het voeren van een lokatiebeleid ten aanzien van woningen, werkge–
bieden en voorzieningen in relatie tot de infrastructuur (zie ook paragraaf
3.5);

- het tot stand brengen en in stand houden van een hoogwaardig
openbaar vervoer;

- het beïnvloeden van verkeersstromen en het parkeren.
In het structuurschema zijn deze componenten nader uitgewerkt.

Economisch kerngebied, stedelijke knooppunten en niet-centrale lands–
delen

22 Cijfermatig houdt dat de volgende
marges in ten aanzien van de veronder–
stelde economische ontwikkeling voor de
komende 25 jaar: een gemiddelde jaarlijkse
groei van de wereldhandel variërend van 2
tot 4 procent, een stijging van het bruto
nationaal produkt van 1,5 tot 2,75 procent
en een groei van de werkgelegenheid van 0
tot 1 procent.
23 Het wordt noch uit de Vierde Nota noch
uit het structuurschema duidelijk op grond
van welke criteria zakelijke automobiliteit
van niet-zakelijke automobiliteit wordt
onderscheiden. In paragraaf 33 komt de
raad hier nog op terug.
24 Vierde Nota, p. 55.
25 Gesteld wordt onder andere dat bij
aansluitmg van Nederland op het Westeu
ropese net van de hoge snelheidstrein (TGV)
een station op Schiphol, naast stations in
Amsterdam en Rotterdam. een sterke
voorkeur verdient.

In het ruimtelijk ontwikkelingsperspectief wordt het zwaartepunt
gelegd bij het economisch kerngebied van Nederland. Dit wordt gevormd
door de Randstad, grote delen van Gelderland en de Brabantse stedenrij,
te zamen vormend de zogenoemde Stedenring Centraal-Nederland. Wat
de Randstad betreft staat handhaving en versterking van de interna–
tionale positie van Nederland als distributieland centraal. Extra inspan–
ningen zullen nodig zijn gezien de opkomst van landen in het Verre
Oosten, de aanleg van de Kanaaltunnel en de opkomst van de landen en
gebieden rondom de Alpen. Een kwalitatieve verbetering van de lucht–
haven Schiphol en de Rotterdamse haven (de zogenoemde «mainports»)
alsmede van hun respectievelijke achterlandverbindingen wordt in het
vooruitzicht gesteld. In dit verband is de bereikbaarheidsproblematiek,
waaraan in het structuurschema in luik 1 uitwerking wordt gegeven, in
het geding. In de Vierde Nota is wat dit betreft reeds een aantal beleids–
uitspraken gedaan. Zo worden maatregelen aangekondigd om de positie
van Schiphol te versterken25. Met betrekking tot de positie van het
Rotterdamse haven– en industriegebied alsmede de positie van de indus–
trieën in het Amsterdam-Noordzeekanaalgebied en het Westerschelde–
gebied wordt aangegeven dat prioriteit zal worden gegeven aan de als
hoofdtransportassen aangemerkte verbindingen tussen deze haven-en
industriegebieden enerzijds en de Bondsrepubliek Duitsland en België
anderzijds. Naast hoofdtransportassen voor het goederenvervoer via rail
en water worden ook hoofdtransportassen voor het wegverkeer onder–
scheiden. Dit betreft:

- verbindingen waarover een groot gedeelte van het internationale
goederentransport van en naar Schiphol en Rotterdam wordt
afgewikkeld;
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26 Aanvankelijk betrof het de volgende
negen knooppunten: Amsterdam,
Rotterdam, 's-Gravenhage. Utrecht,
Eindhoven, Groningen, Enschede/Hengelo.
Arnhem/Nijmegen en Maastricht/Heerlen.
Later zijn hier in deel d Zwolle en Breda aan
toegevoegd
27 Bij de algemene beschouwingen over de
begroting voor 1989 heeft het kabinet
aangegeven dat er vanaf 1990 jaarlijks
structureel maximaal 325 miljoen gulden uit
de algemene middelen beschikbaar komt
voor de uitvoering van het verkeers– en
vervoersbeleid, zoals weergegeven in het
structuurschema

- verbindingen die deze potentie voor de toekomst hebben;
- onderlinge verbindingen tussen de zogenoemde stedelijke knoop–

punten op de Stedenring;
- verbindingen van de Stedenring met de stedelijke knooppunten

daarbuiten en met de grote stedelijke agglomeraties in de buurlanden.

Voor wegverbindingen binnen de Randstad wordt in de Vierde Nota
onder meer aandacht gevraagd voor het Bereikbaarheidsplan Randstad.
Voor de grootste concentraties van bedrijvigheid zoals Amsterdam,
's-Gravenhage, Utrecht en Rotterdam, overweegt de regering een
zogenoemde «Doorstroomroute» met elektronische tolheffing in te
voeren ten behoeve van het doorgaande zakelijke wegverkeer en het
goederenvervoer. Voor de uitwerking wordt verwezen naar het structuur–
schema. Ook worden initiatieven aangekondigd ter verbetering van het
openbaar vervoer.

Daarnaast zijn een internationaal hoogwaardig stedelijk woon– en
voorzieningenniveau in de Randstad en een hoge kwaliteit van het
landelijk gebied een vereiste om de concurrentie op het terrein van de
zakelijke dienstverlening met andere Europese steden te kunnen
aangaan. Zo steunt de regering de recent ontwikkelde herinrichtingspro–
jecten in de centra van de grote steden. De kosten zullen echter voor een
belangrijk deel voor rekening van de particuliere sector moeten komen.
Verder zullen voorzieningen van internationale betekenis ook bij voorkeur
in deze steden worden geconcentreerd.

In de Vierde Nota worden ook stedelijke knooppunten onderscheiden26.
Zij worden gekenmerkt door goede (inter)nationale verbindingen,
kansrijke bedrijfssectoren en een hoog voorzieningenniveau. Het beleid is
erop gericht de positie van deze knooppunten te versterken. De stede–
lijke knooppunten vervullen niet alleen een centrumfunctie voor de regio,
maar hebben ook goede uitgangspunten op het nationale en interna–
tionale vlak. Om de samenhang tussen de stedelijke knooppunten
onderling en de verbindingen met het buitenland te versterken, kondigt
de regering aan dat waar nodig prioriteit zal worden gegeven aan de
verbetering van de verkeers– en vervoersvoorzieningen in stedelijke
knooppunten.

Met betrekking tot de vier landsdelen buiten Centraal-Nederland wordt
in de Vierde Nota gesteld dat een evenwicht moet worden gezocht
tussen het benutten van de eigen kwaliteiten, de oriëntatie op het econo–
misch kerngebied en het aansluiten op ontwikkelingen in economische
kerngebieden buiten Nederland. In de nota wordt gesproken van «regio's
op eigen kracht». Het openvallen van de grenzen in 1992 biedt volgens
de nota vooral ook kansen voor een aantal grensgebieden.

Wat het beleid betreft kondigt de regering onder andere aan de
mogelijkheid te verkennen van de aanleg van een vaste oeververbinding
over de Westerschelde en het in samenwerking met de betrokken
provincies opstellen van ontwikkelingsschetsen voor respectievelijk het
gebied Aken-Maastricht-Heerlen-Luik en het gebied Groningen-Assen–
Drachten-Leeuwarden.

Financiering

In de Vierde Nota wordt uitdrukkelijk gesteld dat als regel geldt dat het
beleid moet worden gefinancierd uit de beschikbare financiële middelen.
Dit neemt niet weg dat in deel d van de Vierde Nota (de beleidsbe–
slissing) wordt vermeld dat de regering extra financiële middelen ter
beschikking heeft gesteld voor de infrastructuur27. Uit de nota blijkt dat
de rijksoverheid zich vooral initiërend, ondersteunend en voorwaarden–
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28 De overige zeven investeringsprioriteiten
hebben betrekking op de internationale
allure van de drie grote steden, de stede–
lijke knooppunten, «Nederland-Waterland»,
handhaven en vernieuwen van het landelijk
gebied, volkshuisvestmg van de lagere
inkomensgroepen, stadsvernieuwing en het
milieu
29 Rijksplanologische Commissie, Investe–
ringsprioriteiten en de Rijksbegroting: een
analyse naar aanleiding van de Vierde nota.
Zie ook: Staatscourant, Spanningen
mogelijk tussen benodigde en beschikbare
middelen voor milieu, 24 februari 1 989, p.
30 Deze gedachte is in het structuurschema
overigens niet ongewijzigd overgenomen.
Zie paragraaf 26.
31 Rijksinstituut voor Volksgezondheid en
Milieuhygiëne, Zorgen voor morgen,
Nationale milieuverkenning 1985-2010,
Alphen aan den Rijn, 1988

scheppend zal opstellen. Overheidsinvesteringen worden gericht op
activiteiten waarin de particuliere sector niet kan voorzien en op
projecten waarvan een multiplierwerking op particuliere investeringen
uitgaat. In de Vierde Nota wordt een negental investeringsprioriteiten
genoemd, waarvan er twee direct van belang zijn voor het structuur–
schema, te weten: het wegnemen van knelpunten op de hoofdtransport–
assen en het verbeteren van het (inter)stadsgewestelijk openbaar
vervoer28.

In veel reacties op deel a van de Vierde Nota (het beleidsvoornemen)
is aangedrongen op een nadere financiële onderbouwing van het voorge–
stelde beleid. In haar regeringsbeslissing wijst de regering er echter op
dat de Vierde Nota primair een visie op de ruimtelijke ontwikkeling van
Nederland geeft en de hoofdlijnen van het beleid uitzet. De financiële
vertaling van de Vierde Nota in concrete projecten zal - voor zover het
rijk hierbij betrokken is - plaatsvinden in de meerjarenplannen van de
verschillende departementen. Van belang is hierbij dat de sectorplannen
aan de Vierde Nota zullen worden getoetst in de Rijksplanologische
Commissie. Deze commissie heeft onlangs een analyse van de in de
Vierde Nota genoemde investeringsprioriteiten uitgevoerd29. Zij heeft
daarin geconstateerd dat de gewenste invulling van de meeste investe–
ringsprioriteiten binnen de meerjarenramingen van de desbetreffende
begrotingsposten blijven en dat een aantal spanningen is opgelost, onder
andere doordat vanaf 1990 jaarlijks (maximaal) 325 miljoen gulden extra
voor de infrastructuur beschikbaar wordt gesteld in het kader van het
structuurschema.

De regering hecht voorts bijzonder aan vormen van publiek-private
samenwerking (PPS). In de Vierde Nota wordt in dit verband een viertal
kansrijke projecten genoemd. Een project is direct van belang voor het
verkeers– en vervoersbeleid: de verbetering van de bestaande weginfra–
structuur in de Randstad, gericht op de realisering van een snelle
doorgaande «Doorstroomroute»30.

2.5 Het Nationaal Milieubeleidsplan (NMP)

2.5.1 Enkele hoofdlijnen

Het Nationaal Milieubeleidsplan «Kiezen of verliezen» (kortweg NMP)
vormt het beleidsmatig antwoord op het rapport «Zorgen voor morgen»31

en bevat de strategie voor het milieubeleid voor de middellange termijn
(1990-1994). Uitgangspunt daarbij is het streven naar duurzame ontwik–
keling. In aansluiting op het Brundtland-rapport moet daaronder worden
verstaan «een ontwikkeling die voorziet in de behoeften van de huidige
generatie zonder daarmee voor toekomstige generaties de mogelijk–
heden in gevaar te brengen om ook in hun behoeften te voorzien».
Afwenteling van milieuproblemen naar andere gebieden of schaalniveaus
en naar toekomstige generaties moet worden tegengegaan. Er mag geen
negatieve «milieu-erfenis» worden achtergelaten. Dat betekent dat in
beginsel milieuproblemen binnen een termijn van 20 tot 25 jaar moeten
worden opgelost.

Gestreefd wordt dus naar het kunnen overdragen van een schoon
milieu in het jaar 2010. Om dat nader te concretiseren formuleert het
NMP een aantal emissiedoelstellingen voor de jaren 2000 c.q. 2010.

Om duurzame ontwikkeling te verzekeren dienen ongewenste effecten
van menselijke activiteiten of handelingen te worden tegengegaan.
Menselijke handelingen of activiteiten die tot die effecten kunnen leiden
worden bronnen genoemd. Tussen bronnen en effecten lopen oorzaak–
gevolg ketens. Daarbij gaat het om emissies van stoffen en afvalstromen,
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verspreiding door het milieu, verandering van milieukwaliteit en als
gevolg daarvan de invloed op de gezondheid van mensen, dieren, planten
en ecosystemen. Deze effecten kunnen zich op verschillende schaalni–
veaus voordoen: lokaal, regionaal, fluviaal, continentaal en mondiaal.

Het NMP bouwt voort op al eerder geformuleerde uitgangspunten voor
milieubeheer:

- «standstill»-beginsel: de milieukwaliteit mag niet achteruitgaan;
- het beginsel van bestrijding aan de bron;
- toepassmg van het beginsel «de vervuiler betaalt»;
- het voorkomen van onnodige vervuiling;
- toepassing van de best uitvoerbare technieken;
- isolatie, beheer en controle van onverwerkbaar afval;
- twee sporenbeleid: verdergaande brongerichte maatregelen op basis

van effectgerichte normstelling;
- verinnerlijking, dat wil zeggen milieu-aspecten worden geïntegreerd

in het handelen van de doelgroepen.

Het NMP onderscheidt brongerichte en effectgericnte maatregelen. De
eerstgenoemde verdienen de voorkeur omdat de beheersbaarheid aan de
bron het grootst is. Bovendien kunnen door één bron (bijvoorbeeld de
auto) meer effecten worden veroorzaakt, bestaan er onzekerheden over
de oorzaak-gevolgketen en kunnen er onomkeerbare effecten optreden.
Voorts is ingrijpen bij de bron in het algemeen minder kostbaar.

Brongerichte maatregelen worden onderscheiden in:
- emissiegerichte maatregelen: toevoeging van technologie waarmee

emissies en afvalstromen worden gereduceerd zonder wijziging van
produktie– en consumptieprocessen (voorbeeld: de katalysator);

- volumemaatregelen: juridische en organisatorische maatregelen,
waarmee de volumes van grondstoffen en produkten worden geredu–
ceerd zonder wijziging als zodanig van de produktie– en consumptiepro–
cessen (voorbeeld: verschuiving van de «modal split»);

- structuurgerichte maatregelen: structurele wijzigingen van technolo–
gische aard of anderszins die de produktie– en consumptieprocessen
wijzigen.

Onder bepaalde omstandigheden moet verderop in de keten worden
ingegrepen: tussen transmissie en blootstelling, tussen blootsteliing en
effect, of effectgericht. Effectgerichte maatregelen dienen te worden
genomen indien:

- erfenissen uit het verleden rnoeten worden aangepakt;
- brongerichte maatregelen niet op korte termijn kunnen worden

toegepast of tekortschieten;
- effectgerichte maatregelen veel goedkoper zijn en structurele

brongerichte oplossingen voor andere milieuproblemen niet in de weg
staan;

- ze blijken nodig te zijn ter voorbereiding op eventuele calamiteiten.
In beginsel zullen de kosten voor effectgerichte maatregelen worden

doorberekend naar de bronnen.

2.5.2 Verandering van klimaat, verzuring en verstoring

Bij drie van de in totaal acht thema's die in het NMP worden
behandeld, is het verkeer en vervoer in het bijzonder betrokken. Het gaat
om de thema's «verandering van klimaat» (broeikaseffect), «verzuring»
en «verstoring».

Het broeikaseffect is een mondiaal verschijnsel dat wordt veroorzaakt
door emissies van CCh. Het NMP gaat uit van een benodigde emissiere–
ductie met 20 a 30 procent. Voorshands is het beleid in Nederland erop
gericht de totale CCh-emissie uiterlijk in het jaar 2000 te stabiliseren op
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het gemiddelde niveau van 1989 en 1990. Emissiereducties ten opzichte
van de verwachte uitstoot bij ongewijzigd beleid zijn voorzien door
energiebesparing bij ruimteverwarming, bij het opwekken en gebruik van
elektriciteit, in het verkeer en in de industrie.

Het thema verstoring heeft betrekking op hinder door geluid, stank en
trillingen, op externe onveiligheid en op lokale luchtverontreiniging. Als
bijzondere vorm van verstoring noemt het NMP de versnippering van
gebieden door infrastructuur, waardoor landschappelijke en recreatieve
waarden worden aangetast en het leefgebied van dieren wordt beperkt.

Met betrekking tot stank en nog in versterkte mate met betrekking tot
geluid (leidend tot ernstige hinder) worden de benodigde emissiere–
ducties met 70 a 90 procent overigens in geen van de in het NMP gepre–
senteerde scenario's gehaald32.

Verzuring wordt veroorzaakt door de volgende stoffen: zwaveldioxide
(SCh), stikstofoxiden (N0x), ammoniak (Nhh) en vluchtige organische
stoffen (VOS).

Het NMP noemt het treffen van bestrijdingsmaatregelen hoogst
urgent. Nederland behoort tot de landen van Europa die het meest van
de verzuring hebben te lijden en ook een relatief grote uitstoot veroor–
zaken. In 1987 bedroeg het gemiddelde niveau van zure depositie in
Nederland 5300 zuureq./ha/jaar met uitschieters aan bosranden van
meer dan 10000 zuureq./ha/jaar.

De meest ernstige effecten kunnen worden voorkomen met een
depositie van 1400 zuureq./ha/jaar, terwijl beneden 400 a 700 zuureq./
ha/jaar slechts verwaarloosbare effecten optreden. Dat houdt in dat voor
het laten voortbestaan van belangrijke ecosystemen en van het Europese
culturele erfgoed met normaal onderhoud een emissiereductie met 80 a
90 procent nodig is. Deze emissiereducties worden in het NMP niet voor
het jaar 2000 haalbaar geacht. Gestreefd wordt naar een reductie met
70 a 80 procent in het jaar 2000. Op basis van de emissiegerichte en
structurele maatregelen in de planperiode en een inschatting van de
buitenlandse inspanningen wordt voor het jaar 2000 een tussendoel–
stelling met betrekking tot de depositie van ten hoogste 2400 zuureq./
ha/jaar gehanteerd, waarmee 20 procent van de Nederlandse bossen kan
worden beschermd

32 Zie NMP, tabel 5 2a op p 18
33 Deze vergelijking betreft vooral nationale
emissiedoelstellingen voor diverse emissie–
soorten Zie Bestrijdingsplan Verzuring,
Tweede Kamer, vergaderjaar 1988-1989,
18 225, nr. 31 Er is geen duidelijk beeld
van eventuele sectorale differentiaties.

In dit verband dient er nog op te worden gewezen dat de resultaten
van het voorgestelde beleid in de vorm van de mate waarin de schade–
lijke deposities zullen afnemen bij grensoverschrijdende vormen van
vervuiling mede bepaald worden door het beleid ter zake in het
buitenland. De berekeningen in het NMP zijn dan ook gebaseerd op wat
op grond van bestaand beleid en bestaande wetgeving en op grond van
een inschatting van maatschappelijke ontwikkelingen hiervoor in de
verschillende Europese landen mag worden verwacht. Toegespitst op de
verzuringsproblematiek wordt voor het jaar 2010 uitgegaan van globaal
vergelijkbare emissiereducties in alle omringende landen. Voor de
middellange termijn (1995, 2000) wordt een wat meer uiteenlopende,
maar in de loop van de tijd convergerende ontwikkeling verwacht. Ten
opzichte van sommige landen (het Verenigd Koninkrijk, België) wordt
ervan uitgegaan dat de eisen in Nederland stringenter zullen zijn, maar
daar staat tegenover dat in de Bondsrepubliek Duitsland een op bepaalde
punten verdergaand beleid verwacht mag worden33.

Het verkeer en vervoer is verantwoordelijk voor aanmerkelijke emissies
van NOX, VOS en S02. In 1985 was de helft van de N0x-emissies
afkomstig van het wegverkeer. De personenauto's namen in dat jaar 30
procent van de totale VOS-uitstoot voor hun rekening (de vrachtauto's 9
procent en het overig verkeer ruim 3 procent). Bij S02-emissies is de
bijdrage van het verkeer en de huishoudens gezamenlijk 17 procent.
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2.5.3 De bijdrage van verkeer en vervoer aan de uitvoering van het NMP

Het NMP stelt de volgende emissieplafonds aan de sector verkeer en
vervoer34:

NOX personenverkeer'
NOX vrachtverkeer'
koolwaterstoffen' pers verkeer
koolwaterstoffen' vrachtverkeer
C02

1

geluid personenauto3

vrachtauto/bus3

aantal woningen"
geluidshinder in enige n i a t e – )

1986

163
122
136
46

24000
80

81-88
260 000

2 000 000

20002

40 (-75%)
72 (-35%)
35 (-76%)
30 (-35%)

24 000 (0)
74

75-80
130000 (-50%)

1 800 000 (-10%)

201 02

40 (-75%)
25 (-75%)
35 (-75%)
12 (-75%)

21 600 (-10%)
70
70

1 000 000 (-50%)

Voorts zal het gebruik van carcinogene of anderszins schadelijke
stoffen in voertuigen in het jaar 2000 zijn teruggebracht tot een «niveau
van verwaarloosbare risico's» en wordt het aandeel recyclebare
materialen vergroot tot 85 procent. Verdere versnippering van landelijk
gebied wordt voorkomen of ten minste, waar mogelijk, gecompenseerd
zodat de versnippering per saldo niet toeneemt.

De emissieplafonds gelden voor de jaren 2000 en 2010. Voor de
bewaking van de ontwikkelingen tot 2000 zijn voor 1994 ijkpunten
aangegeven. Als het ijkpunt 1994 niet wordt gehaald, leidt dit tijdig tot
het overwegen en voorbereiden van aanvullend beleid.

Ukpunten voor het emissiebeleid

NOX personenverkeer'
NOX vrachtautoverkeer1

COz'"
geluidshinder ernstig2

geluidshinder in enige mate3

1986

163
122

24000
260 000

2 000 000

1994

100
110

26000
1 90 000

1 900 000

2000

40
72

24000
130000

1 800000

34 NMP. p. 195.

Op de volgende punten wordt het beleid verder geïntensiveerd ten
opzichte van het structuurschema:

- technische maatregelen: onder andere ontwikkeling van schonere
motoren voor vrachtauto's, bevorderen van de aanscherping van
uitlaatgaseisen en invoering van een handhavingssysteem;

- mobiliteitsmaatregelen gericht op het ontmoedigen van autogebruik:
verhoging van de variabele autokosten (verhoging brandstofaccijns,
omzetting reiskostenforfait);

- mobiliteitsmaatregelen gericht op het aantrekkelijk maken van
andere vervoerswijzen: investeringen in de infrastructuur voor het
openbaar vervoer en het fietsverkeer; tarief– en kaartintegratie van het
openbaar vervoer; een extra bijdrage van 30 miljoen gulden per jaar in
de exploitatietekorten van het openbaar vervoer; stimulering van
samenwerking tussen in te stellen vervoerregio's;

- versterking van de concurrentiepositie van het goederenvervoer via
rail en water, vooral door het oplossen van infrastructurele knelpunten;

- aanscherpen van het ruimtelijke beleid: situering van woningbouw–
en bedrijfslokaties en openbare gebouwen nabij knooppunten van
openbaar vervoer.
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Het NMP wijst op de noodzaak van verschuivingen tussen
vervoerswijzen, van de auto naar de fiets en het openbaar vervoer en van
het vliegtuig naar de trein.

De effectiviteit van het pakket mobiliteitsmaatregelen in het NMP kan
als volgt worden weergegeven:

1994 2000 2010

SVV II prognose
(ongewijzigd
beleid
SVV-II beleid
pakket NMP
mobiliteitsontwikkeling
met NMP-pakket

124

120
3

117

140

126
-6

120

172

156
-8

148

Het NMP stelt dat de doelstellingen voor NOX in de jaren 2000 en
2010, uitgaande van de huidige inzichten in de technische ontwikkeling
van voertuigen en de ontwikkeling van het autogebruik, net haalbaar is.
Wat de COa-emissie betreft wordt een afname met 5 procent verwacht;
de doelstelling (afname met 10 procent in 2010) wordt dus niet gehaald.

Voorts leidt het geleidingspakket in het NMP ertoe dat op termijn - in
de tweede helft van de planperiode van het structuurschema, nadat de
achterstanden zijn weggewerkt– minder investeringen in wegen nodig
zijn1).

2.6 Het structuurschema tegen de achtergrond van de Vierde
Nota en het NMP

35 Zie NMP. p. 203 Het Ministerie van
Verkeer en Waterstaat spreekt over een
vermindering met 1.5 miljard gulden.
36 Vierde Nota. deel d. p 172

Het structuurschema is een sectornota die in het verlengde ligt van het
Bereikbaarheidsplan Randstad. Waar het Bereikbaarheidsplan betrekking
heeft op de korte en middellange termijn (tot 1995) heeft het
structuurschema 2010 als richtjaar. Bovendien heeft het
structuurschema betrekking op een breder beleidsterrein.

Het NMP en de Vierde Nota hebben een gelijke (2010) respectievelijk
een vergelijkbare (2015) tijdshorizon, maar zijn veel breder georiënteerd
dan het structuurschema (een sectornota). De Vierde Nota heeft de
concretisering van een aantal beleidsuitspraken doorgeschoven naar het
structuurschema36. In tegenstelling tot de Vierde Nota wordt in het
structuurschema wel inzicht gegeven in de omvang van de voorgenomen
investeringen, die vooral betrekking hebben op de verschillende
infrastructurele voorzieningen.

Het structuurschema biedt echter niet altijd de toegezegde
concretisering. Op onderdelen komt het structuurschema nauwelijks
verder dan de Vierde Nota. Zo ontbreken bijvoorbeeld bijzonderheden
over de aansluiting op de hoge-snelheidsspoorlijn
Parijs-Brussel-Amsterdam. In het algemeen moet overigens worden
geconstateerd dat het structuurschema heel weinig zegt over
hoge-snelheidslijnen. Ook lijkt op sommige onderdelen een andere
invulling plaats te hebben gevonden. Een voorbeeld vormt de
zogenoemde «Doorstroomroute» die in de Vierde Nota direct in verband
werd gebracht met elektronische tolheffing en als mogelijk project voor
publiek-private samenwerking (pps) werd aangemerkt. In het
structuurschema wordt de gedachte van een doorstroomroute nog wel
onderschreven (project 3), doch de idee van elektronische tolheffing is
hier van los gekoppeld. Over een mogelijke financiering op basis van de
pps-gedachte wordt niet meer gesproken.
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Het NMP is de eerste beleidsmatige vertaling van het in december
1988 verschenen rapport «Zorgen voor morgen». De uitkomsten van
deze nationale milieuverkenning konden nog niet in het in november
1988 gepubliceerde structuurschema worden verwerkt. Het NMP bevat
op een aantai punten ter zake van verkeer en vervoer
beleidsintensiveringen ten opzichte van het structuurschema. Deze
intensiveringen - die genoemd zijn in paragraaf 2.5.3 - zijn nodig om37:

- de onzekerheden weg te nemen die bestaan tussen de
aangekondigde maatregelen en de emissie-doelstellingen van het
structuurschema;

- het traject van het afremmen van de groei van het autogebruik
sneller in te zetten en meer geleidelijk te laten dalen, in plaats van eerst
een grote stijging «toe te staan»;

- een stap te zetten om tot verlaging van de COz-emissie te komen,
door middel van energiebesparing, zowel via het technische spoor als
door mobiliteitsbeperking.

37 NMP, p 197.
' In de betreffende figuur in bijlage 3 staat
bij het effect van de schonere motor het
getal 138 (= 80 procent van 1 72, de
uitstoot bij ongewijzigd beleid) en bij het
effect van de mobiliteitsgeleiding het getal
17 (= 10 procent van172) . Bi jde
additionele reductie van de N0x-uitstoot als
gevolg van de beperking van de groei van
het autoverkeer - het stukje onder de
stippellijn - hoort het getal 3,4 (= 2 procent
van 172) Het verschil tussen deze 3,4
respectievelijk 2 en de reductie van het
autoverkeer met 17 respectievelijk 10 wordt
gevormd door de in de tekst genoemde
factor 5, welke dus in feite weergeeft dat
uitgaande van een schoner autopark een
verdere reductie van de uitstoot een relatief
sterke reductie van het autoverkeer vereist

3. BEOORDELING OP ONDERDELEN

3.1 Kanttekeningen bij de analyse en onderbouwing van het
structuurschema

3.1.1 Samenhang tussen de maatregelen

Om een goed inzicht te krijgen in de betekenis van de cijfers die in het
structuurschema en in het NMP worden gegeven over de effecten van de
voorgestelde beleidsmaatregelen, is het van belang te onderkennen dat
bepaalde maatregelen elkaar in hun effecten beïnvloeden. Dit is in bijlage
3 (en dus in het structuurschema, waaraan die figuren zijn ontleend)
weergegeven door middel van de stippellijnen. In de tekst van het struc–
tuurschema komt dit niet altijd duidelijk tot uiting. Zo wordt in het struc–
tuurschema (p. 67) gesteld dat de beperking van de groei van de
automobiliteit met circa 10 procent ertoe leidt dat ook de verzuring door
N0xongeveer 10 procent lager zal zijn dan bij ongeremde groei. Elders
wordt gesteld dat minder voertuigkilometers rechtevenredig minder
emissie tot gevolg hebben (p. 66). Indien de effecten van de beperking
van de groei van het autoverkeer echter in samenhang worden bezien
met het technische spoor gericht op het schoner worden van de auto's,
wordt het beeld gecompliceerder. Naarmate meer werkzame instru–
menten worden ingezet, neemt de effectiviteit van de laatst toegevoegde
maatregel in termen van reductie van de uitstoot bij ongewijzigd beleid
af. Ter illustratie kan gewezen worden op het beleid gericht op reductie
van de N0x-uitstoot door personenauto's (zie bijlage 3). Uitgaande van
een 80 procent schoner autopark dient bedacht te worden dat een
verdere reductie van de uitstoot gerealiseerd moet worden door een
beperking van de groei van het schonere autoverkeer. Een beperking van
deze groei met circa 10 procent levert dan een reductie van de uitstoot
op met eveneens 10 procent, maar dan wel 10 procent van de uitstoot
die resulteert na het schoon worden van het autopark. Een beperking van
het aantal «schone» kilometers levert immers minder (additionele)
reductie van de uitstoot op dan een beperking van het aantal «vuile»
kilometers. In termen van de uitstoot bij ongewijzigd beleid gaat het
«slechts» om een additionele reductie van de uitstoot met 10 procent
van (100-80) is 2 procent (welk cijfer dus te vergelijken is met de 80
procent als gevolg van het technische spoor). Dit impliceert dat,
uitgaande van een 80 procent schoner autopark, een bepaalde
additionele reductie van de N0x-uitstoot (uitgedrukt als percentage van
de uitstoot bij ongewijzigd beleid) een beperking van het autoverkeer
vereist die een factor 5 groter is1. Deze vermenigvuldigingsfactor is
groter naarmate meer bereikt wordt via het technische spoor.
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2 Een probleem bij het verplicht stellen van
een katalysator voor het bestaande
wagenpark is dat niet alle motoren een
effectieve werking van de katalysator
toelaten.
3 Het IMMP spreekt overigens van een groei
van 56 procent na uitvoering van het struc
tuurschema.
4 Uitgaande van een emissie van 100 in
1986 wordt de emissie in 2010: 148/5 =
29,6, en dat is ruim 18 procent hoger dan
het streefbeeld van 25.
5 Door andere instanties zijn vragen gesteld
bij de verwachte groei van het autopark in
die zin dat de ramingen te hoog zouden zijn
(BOVAG/RAI) De raad kan hierover
uiteraard geen uitsluitsel geven, maar vat
deze discussie op als voorbeeld van de vele
onzekerheden rond de ramingen bij
ongewijzigd beleid
6 Centraal Planbureau, De Nederlandse
economie op langere termijn; drie
scenario's voor de periode 1985-2010,
Werkdocument nr 1, 's-Gravenhage, 1985
p.2.

De paradox is dus dat hoe meer wordt bereikt via het technische
spoor, des te «ineffectiever» een beperking van de groei van het
autoverkeer in termen van een verdergaande reductie van de uitstoot is.
Maar dat zegt nog niets over de noodzaak of wenselijkheid van die
reductie en van de inzet van het instrument «beperking van de groei van
het autoverkeer» voor het bewerkstelligen van die reductie. Wel zegt het
iets over de grote inspanningen die een verdergaande reductie van de
uitstoot vergt. Voor een goede beoordeling moet ook het volgende
worden bedacht:

- gegeven de doelstelling ten aanzien van de N0x-uitstoot, blijft
ondanks de paradox gelden dat er minder reductie van (de groei van) het
autoverkeer nodig is naarmate meer gerealiseerd wordt via het
technische spoor;

- ook als vanaf nu alleen schone (vracht)auto's zouden worden
verkocht, zou het schoner worden van het autopark - gelet op de gemid–
delde levensduur van (vracht)auto's - geruime tijd vergen2. De mobili–
teitsgeleiding zal dus gedurende vele jaren nog betrekking hebben op
een «vuiler» autopark en dus relatief veel effect hebben in termen van
reductie van de N0x-uitstoot;

- er zijn ook andere compcnenten van het leefbaarheidsprobleem
(CÜ2, geluid, veiligheid, versnippering, ruimtebeslag) waar de geleiding
van de mobiliteit veel «effectiever,, is. Zo wordt ten aanzien van de
CO^-uitstoot via het technische spoor gerekend op een 35 procent
zuinigere auto. Hier is dus sprake van een veel lagere «vermenigvuldi–
gingsfactor»;

- voor de verbetering van de bereikbaarheid en vermindering van het
congestieprobleem heeft de mobiliteitsgeleiding volledig effect.

Door uitvoering van het beleid in het structuurschema zal het aantal
autokilometers tussen 1986 en 2010 naar verwachting met 55 procent
(in plaats van met 72 procent bij ongewijzigd beleid) stijgen. Het NMP
bevat een aanvullend pakket van maatregelen, waardoor de groei van het
aantal autokilometers verder kan worden omgebogen tot 48 procent3.
Onduidelijk is hoe dan, uitgaande van gemiddeld 80 procent schonere
motoren, een emissiereductie tot 25 procent van het niveau in 1986 kan
worden bewerkstelligd4. De stelling in het NMP dat de N0x-doelstelling
net wordt gehaald lijkt alleen te kloppen als ervan uitgegaan wordt dat
via het technische spoor iets meer bereikt wordt dan volgens het struc–
tuurschema.

3.1.2 Enkele kanttekeningen bij de onderbouwing

De raad pretendeert niet een afgewogen beoordeling te kunnen geven
van de bij de analyse, welke ten grondslag heeft gelegen aan het struc–
tuurschema, gehanteerde modellen. Wel wil de raad enkele meer
algemene opmerkingen over de berekeningen maken5.

In de eerste plaats kan de vraag gesteld worden wat de betekenis is
van de ramingen bij ongewijzigd beleid (sterke groei autobezit en
–gebruik). Deze zijn gebaseerd op een van de lange-termijnscenario's van
het CPB. Benadrukt zij dat het daarbij om scenario's en niet zozeer om
prognoses ging6. In het structuurschema wordt desondanks gesugge–
reerd dat het hierbij om een prognose gaat, waarbij het middenscenario
(impliciet) als «meest waarschijnlijk» wordt gezien. Voor een dergelijke
interpretatie wil de raad waarschuwen, omdat aan de «prognose» bij
ongewijzigd beleid voor een periode van ruim twintig jaar niet te veel
absolute waarde mag worden gehecht. De raad maakt deze opmerking
zeker niet om de problemen van een groeiende automobiliteit te relati–
veren. De vele onzekerheden nopen echter tot voorzichtigheid. Als
voorbeeld van de onzekerheden kan erop worden gewezen dat uit de
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7 In dit verband is het de raad niet duidelijk
waarom de in paragraaf 2 3 2 beschreven
«overgang» in het structuurschema naar het
middenscenario nauwelijks effecten had.
8 In het NMP wordt de huidige hoge groei
van het aantal autokilometers gezien als
argument waaruit «nog meer de noodzaak
van het snel en adequaat treffen van
maatregelen» blijkt (NMP p. 194).

nadere informatie blijkt dat uitgaan van het lage of het hoge scenario in
het jaar 2010 een verschil in termen van het autobezit van 1,7 miljoen
auto's kan betekenen7. Deze kanttekening bij de ramingen bij
ongewijzigd beleid versterkt het belang van het «meten is weten»-spoor,
waarin de ontwikkelingen nauwgezet worden gevolgd en eventuele
gevolgen voor het beleid worden bezien.

Meer specifiek wil de raad wijzen op de nadere informatie over het
verloop van de groei van de automobiliteit. Er blijkt sprake te zijn van een
relatief sterke groei in de afgelopen drie jaren (circa 5 procent per jaar).
Dit hoeft niet te betekenen dat de (lange-termijn)raming bij ongewijzigd
beleid aanpassing zou behoeven. Het kan een uiting zijn van een zekere
fluctuerende ontwikkeling rond een lange-termijntrend of wijzen op een
«groeicurve» die een in de loop van de tijd enigszins afnemende groei
impliceert. Dergelijke informatie is voor het beïeid uiteraard van groot
belang, omdat de problemen daardoor juist in de eerstkomende jaren
relatief sterk kunnen toenemen8. In dit verband verdient ook de raming
van de groei van het goederenverkeer extra aandacht. Er wordt
uitgegaan van een groei bij ongewijzigd beleid, waarbij een inschatting is
gemaakt van de effecten van de realisering van de interne markt in 1992.
Het is niet uitgesloten dat ook hier de nadruk in de groei op het eerste
deel van de beschouwde periode ligt.

Ook wil de raad wijzen op de veronderstelling met betrekking tot de
ontwikkelingen bij ongewijzigd beleid dat er geen (verdere) ruimtelijke
decentralisatie optreedt. Die veronderstelling had met name betrekking
op (het beleid ten aanzien van) woonlocaties. Maar ook de locaties van
bedrijven zijn van groot belang. Dat raakt in feite ook de werking van het
congestiemechanisme in het Landelijk Model. In dit verband wil de raad
erop wijzen dat de opgetreden verschuivingen van economische activi–
teiten van de binnenstad naar de stadsrand en van de Randstad naar
andere regio's (Noord-Brabant, Gelderland) niet geheel los te zien zijn
van de congestieverschijnselen in de steden en in de Randstad. Daar het
ongewijzigd beleid een verviervoudiging van de congestieproblematiek
toont, lijkt een verdergaande ruimtelijke decentralisatie als gevolg
daarvan niet uitgesloten. De raad kan overigens niet overzien wat de
eventuele gevolgen voor de (auto)mobiliteit hiervan zouden zijn.

De raad vraagt zich in dit verband meer in het algemeen af of de
werking van het congestiemechanisme niet te zwak verondersteld is,
waarbij zelfs een verviervoudiging van de congestieproblematiek
optreedt zonder dat het gebruik van het openbaar vervoer toeneemt.

De opmerkingen van de raad over de beleidsvoorstellen en daarmee
over het in het structuurschema geschetste beeld bij «gewijzigd beleid»
komen in de verschillende paragrafen van dit hoofdstuk en in hoofdstuk
4 nog (uitgebreider) aan de orde. Daaraan voorafgaand wil de raad meer
specifiek naar aanleiding van de in het voorgaande geschetste onder–
bouwing van het structuurschema het volgende naar voren brengen.

Hierboven heeft de raad al gewezen op de mogelijke ruimtelijke
gevolgen van congestie, welke in de aan het structuurschema ten
grondslag liggende analyse nauwelijks aan de orde zijn gekomen. In het
verlengde hiervan kan worden opgemerkt dat ook het toepassen van het
prijsmechanisme ruimtelijke gevolgen kan hebben, vooral ook als sprake
is van differentiatie onder andere naar plaats. Dit kan dan ook gevolgen
hebben voor de (groei van de) automobiliteit. In dit hoofdstuk wordt nog
nader op ruimtelijke-ordeningsaspecten ingegaan.

In het voorgaande is naar voren gekomen dat uitgegaan wordt van een
gering «pull»-effect van verbetering van het openbaar vervoer. Hoewel
de raad wel zelfstandige effecten verwacht van een aanzienlijke kwantita–
tieve en kwalitatieve verbetering, blijft gelden dat een verbetering van
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9 Ten aanzien van de vrachtautomobiliteit is
wel het effect afzonderlijk weergegeven.
10 Zie bijvoorbeeld P M. Blok en A C. P
Verster, Beheerste mobiliteit, economie en
ruimte in het SW-II. in ESB. nr. 3699. 22
maart 1989, p 284
" Het is zelfs mogelijk dat een toenemend
milieubewustzijn mede bepalend is voor de
reacties op kostenverhogingen.
'! Het lijkt niet uitgesloten dat een
verhoging van de variabele autokosten niet
alleen de groei van het autogebruik, maar
ook van het autobezit zal afremmen Met dit
laatste effect wordt in het structuurschema
geen rekening gehouden.

het openbaar vervoer effectiever zal zijn voor de mobiliteitsgeleiding,
naarmate dit gepaard gaat met andere maatregelen. Daarbij gaat het
vooral om een verhoging van de (variabele) kosten van het autorijden.
Deze relatie geldt dan naar de mening van de raad ook andersom. Een
effectief geleidingsbeleid vereist dat prijsverhoging gepaard gaat met
verbetering van het openbaar vervoer (of van andere alternatieven, zoals
fietsvoorzieningen). Hoe minder hiervan sprake is, des te meer automobi–
listen bij een prijsverhoging naar andere manieren zullen zoeken om de
kostenstijgingen te minimaliseren (andere routekeuze, andere vertrek–
tijden, eventuele ruimtelijke gevolgen). Dat kan wellicht de congestie
verminderen door een grotere spreiding van de automobiliteit, maar
draagt niet bij aan een verbetering van de leefbaarheid. Bovendien is
hierbij de redelijkheid van het beleid in het geding.

Ten aanzien van de effectiviteit van het prijsbeleid (met name rekening
rijden) wil de raad ook op het volgende wijzen. In het structuurschema
zijn de effecten van de voorstellen gekwantificeerd. Cruciaal bij een
dergelijke kwantificering zijn de gehanteerde elasticiteiten. In dit verband
is van belang dat geen effecten zijn weergegeven van het prijsbeleid op
zich, maar van de combinatie van pnjsbeleid en verbetering van het
openbaar vervoer9. Nadere informatie van de zijde van het Ministerie van
Verkeer en Waterstaat heeft geleerd dat gerekend is met een elasticiteit
van circa -0,4. In dit verband wil de raad erop wijzen dat uit de literatuur
naar voren komt dat ten aanzien van relevante elasticiteiten veel kennis
nog ontbreekt, zeker als het gaat om een gedifferentieerd prijsbeleid10.
Bedacht zij hierbij dat de elasticiteit in feite een getal is dat alle gedrags–
reacties bij een verandering van de prijs samenvat, zoals overstap naar
het openbaar vervoer, «ontwijkingsgedrag» (andere routekeuze, andere
vertrektijden, ruimtelijke aanpassingen waaronder verhuisgedrag) en
mogelijke afwentelingsreacties11. De wel aanwezige gegevens in de
literatuur wijzen overigens niet op hoge waarden van de elasticiteiten. In
de aan het structuurschema ten grondslag liggende berekeningen is
uitgegaan van (op bepaalde plaatsen en tijden) een verhoging van de
variabele kosten met 50 procent. Daarbij gaat het dus niet bepaald om
marginale prijsveranderingen. Dit doet de vraag rijzen in hoeverre
beschikbare gegevens over elasticiteiten toepasbaar zijn. Afgezien van
de vragen rond de berekeningen in het structuurschema wil de raad erop
wijzen dat de eventuele uiteindelijke vormgeving van het rekening rijden,
waar voorlopig van wordt uitgegaan, heel wel anders kan zijn dan
hetgeen ter zake in de berekeningen is verondersteld. Zo bestaat er thans
nog onzekerheid over aantal en locaties van de meetpunten, de hoogte
van de tarieven, eventuele ontheffingen of verlaagde tarieven en derge–
lijke. De uiteindelijke vormgeving zal bepalend zijn voor de effecten in
termen van beperking van de groei van de automobiliteit. Dit alles brengt
de raad tot de conclusie dat een op mobiliteitsgeleiding afgestemd prijs–
beleid in zekere mate een «trial and error»-karakter zal hebben. Dit legt
een extra nadruk op het «meten is weten»-spoor.

Ten aanzien van het prijsbeleid en de effecten daarvan kan ook worden
gewezen op de «samenhang» met een andere ontwikkeling die de
(variabele) autokosten beïnvloedt. Er wordt immers van uitgegaan dat
auto's in het jaar 2010 35 procent zuiniger zullen zijn. Afhankelijk van de
ontwikkeling van de energieprijzen zal dit de variabele kosten verlagen,
wat op zich de automobiliteit kan bevorderen en de substitutie naar alter–
natieven kan ontmoedigen. In het structuurschema wordt op deze
samenhang niet ingegaan.

Voor het prijsbeleid zijn de variabele autokosten het belangrijkste
aangrijpingspunt. Daarbij kan worden opgemerkt dat er een zekere
spanning bestaat met de constatering dat juist de verwachte aanzienlijke
stijging van het autobezit een belangrijke oorzaak van de toenemende
automobiliteit is. Dit kan impliceren dat verhoging van de variabele
kosten weliswaar het meest effectieve instrument is, maar dat het belang
van de vaste kosten niet uit het oog verloren moet worden12.
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'3 Het NMP verschaft wel enige extra mfor
matie. vooral over het verloop van de (groei
van de) automobiliteit en enkele tussen
tijdse ijkpunten voor het emissiebeleid.

De raad ervaart het als een probleem dat de gegevens uit het struc–
tuurschema over de effecten van het voorgestane beleid zich vooral
beperken tot het eindjaar 2010. Dat bemoeilijkt een beoordeling van het
beleid. Een beter zicht op de ontwikkelingen binnen de periode
1988-2010 is gewenst. Dit geldt zowel voor gegevens over de
leefbaarheid als over het verloop van de situatie op het gebied van de
bereikbaarheid en de congestie. Dit is zeker relevant gezien de consta–
tering dat de groei van de automobiliteit de eerste jaren relatief hoog kan
zijn13.

Ten slotte wil de raad nog een opmerking maken over eventuele
latente-vraageffecten als gevolg van de investeringen in het wegennet.
Uit de nadere informatie van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat is
naar voren gekomen dat hiermee rekening is gehouden in de bereke–
ningen. Het gaat hierbij onder meer om een automobiliteitsverhogend
effect van investeringen in het wegennet. De raad wil benadrukken dat
dit een belangrijke factor is waarmee in het beleid uitdrukkelijk rekening
gehouden dient te worden.

3.2 Internationale beleidsaspecten

3.2.1 Inleiding

De kern van het structuurschema is de noodzaak van evenwichtige
afwegingen tussen drie wenselijkheden: individuele vrijheid, bereik–
baarheid en leefbaarheid. Deze afwegingen kunnen niet puur nationaal
worden gemaakt; daarvoor zijn de grensoverschrijdende effecten te
belangrijk. Bovendien moet op een aantal terreinen rekening worden
gehouden met Europese regelgeving. Schematisch kunnen de volgende
internationale beleidsaspecten worden onderscheiden:

1. Een deel van de milieuproblematiek heeft een grensoverschrijdend
karakter, waardoor de effectiviteit van het beleid in meer of mindere
mate afhankelijk is van de inzet van andere landen. De verzuring is een
voorbeeld van een grensoverschrijdend, continentaal milieuprobleem op
het terrein van verkeer en vervoer. De verandering van klimaat door
CCh-emissies is een mondiaal probleem. Gelet op het feit dat Nederland
verantwoordelijk is voor 0,7 procent van de wereldemissie (waarvan 20
procent afkomstig is van het verkeer en vervoer) zou een eenzijdige
inspanning van ons land weinig gewicht in de schaal leggen. Tegelij–
kertijd dient men te realiseren dat wanneer de CCh-uitstoot per lid van de
wereldbevolking even hoog zou zijn als momenteel per hoofd van de
bevolking in Nederland, de mondiale uitstoot 21/2 maal zo groot zou
worden.

2. Door de toenemende Europese integratie lekt nationaal handelings–
vermogen weg en moet nationaal beleid ingepast worden in bestaand of
toekomstig EG-beleid. In het kader van dit advies is vooral EG-regel–
geving met betrekking tot de indirecte belastingen, het vervoer en het
milieu van belang.

3. De internationale concurrentiepositie wordt mede beïnvloed door
eigen (verdergaand of minder vergaand) beleid en door Gemeenschaps–
beleid op het gebied van het milieu. Dit geldt voor het Gemeenschaps–
beleid voor zover dit door verschillen in economische structuur een
verschillende uitwerking op de lidstaten heeft. Gelet op de intensiteit van
de Nederlandse handel met andere EG-lidstaten en gelet op het, in
verhouding tot de Nederlandse economie, relatief gesloten karakter van
de EG ligt het voor de hand de ontwikkeling van de Nederlandse concur–
rentiepositie primair in een Europese context te bezien.

4. De voltooiing van de interne markt heeft ook gevolgen voor de aard
en omvang van handels– en vervoersstromen van en naar Nederland.

5. De mate waarin aan de bereikbaarheidsdoelstelling wordt voldaan
zal in belangrijke mate worden afgemeten aan de kwaliteit van (de
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" Uitgaande van de situatie per 1 april
1987 zou de dieselaccijns in plaats van
f 25,46 per hectoliter f41.36 gaan
bedragen.
15 SER, Commissie ISEA. Advies fiscale
aspecten van de interne markt EG. publika–
tienr 87/23, 's-Gravenhage, 1987, p 65
16 Ibid.. p. 53.
17 De nieuwe richtsnoeren van de Europese
Commissie ter zake zijn gepubliceerd in
Europe Documents. nr. 1564, 6 juli 1989, p.
7

aansluiting op) het Europese infrastructuurnetwerk. Die kwaliteit heeft
Nederland ten dele zelf in de hand, ten dele is men afhankelijk van en
dient men in te spelen op initiatieven in het ons omringende buitenland
(zoals de aanleg van de Kanaaltunnel).

Uit deze opsomming wordt duidelijk dat het zwaartepunt van de inter–
nationale beleidsaspecten ligt bij de EG. Alleen bij de CCh-problematiek
kan niet worden volstaan met een Eurjpese aanpak. In het vervolg van
deze paragraaf wordt op een aantal Europese beleidsaspecten wat dieper
ingegaan. De aspecten 1, 2 en 3 komen in paragraaf 3.2.2 aan de orde.
Paragraaf 3.2.3 is aan het vierde aspect gewijd. Het vijfde aspect komt in
paragraaf 3.6 en vooral in bijlage 4 aan de orde, waarin (het beleid ten
aanzien van) de verkeers– en vervoerssector op een aantal punten met
enkele omringende landen wordt vergeleken. Ook wordt kort ingegaan op
mogelijke gevolgen van de Kanaaltunnel.

3.2.2 EG-beleid

In de Europese Akte is de doelstelling vastgelegd om de interne markt
uiterlijk in 1992 te voltooien. De interne markt is een ruimte zonder
binnengrenzen waarin het vrije verkeer van goederen, personen, diensten
en kapitaal is gewaarborgd volgens de bepalingen van het EEG-verdrag.
Diezelfde Europese Akte heeft het communautaire beleid met betrekking
tot het milieu een constitutionele basis gegeven. In deze subparagraaf
worden de voorstellen van de Europese Commissie met betrekking tot de
fiscale harmonisatie en met betrekking tot het vervoer kort beschreven
en wordt enige informatie gegeven over het EG-milieubeleid.

A. Harmonisatie van de indirecte belastingen
In haar voorstellen van augustus 1987 heeft de Europese Commissie

zich uitgesproken voor harmonisatie van de btw-tarieven en voor unifi–
catie van de accijnstarieven (op het al dan niet gewogen gemiddelde van
de EG-lidstaten). De voorgestelde tarieven voor minerale oliën zouden
voor Nederland stabilisatie van de benzine-accijns, verhoging van de
dieselaccijns14 en invoering van een accijns op LPG inhouden. De
Commissie ISEA heeft in haar advies van november 1987 geconcludeerd
dat accijnstariefunificatie inderdaad noodzakelijk is: «Zonder tariefunifi–
catie blijft de interne markt buiten bereik»15. Daarbij heeft de Commissie
ISEA zich onthouden van een oordeel over de hoogte van de afzonder–
lijke voorgestelde tarieven en uitgesproken dat deze nog onderwerp van
discussie dienen te vormen16.

Onlangs heeft de Europese Commissie wijzigingen in de aanvankelijke
voorstellen aangebracht. Ten aanzien van de accijnzen wordt de lidstaten
in vergelijking met de oorspronkelijke tariefvoorstellen meer flexibiüteit
gelaten. Daarnaast wil de Europese Commissie overwegingen van milieu
en volksgezondheid zwaarder laten wegen bij de vaststelling van de
hoogte van de tarieven17.

B. Het vervoersonderdeel van het interne-marktprogramma
Dit onderdeel is er onder meer op gericht dat uiterlijk in 1992 een vrije

markt zonder kwantitatieve beperkingen in de sector van het intracom–
munautaire goederenverkeer over de weg tot stand wordt gebracht.
Daarnaast dienen mededingingsdistorsies te worden opgeheven en dient
een oplossing te worden gevonden voor het probleem van communautair
douanevervoer door derde landen teneinde discriminatie tussen
vervoersondernemers van de verschillende lidstaten te vermijden.

Drie soorten maatregelen kunnen worden onderscheiden:

1. opheffing van de huidige communautaire, bilaterale en transitocontin–
genten vóór 1 januari 1993; «grens»overschrijdend wegvervoer zal vanaf
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18 Commissie van de Europese Gemeen–
schappen, Voorstel voor een richtlijn van de
Raad betreffende de toerekening van de
kosten van vervoersinfrastructuur aan zware
vrachtwagens , COM(87)716 def , Brussel,
19 februari 1988
19 Zie SER-commissie Vervoersvraag–
stukken, Advies EG-harmonisatie motorrijtui–
genbelastingen en tolgelden bedrijfsvoer–
tuigen, 10 juni 1988.
20 Commissie van de Europese Gemeen–
schappen, Mededeling van de Commissie
aan de Raad, Invoering van het territoriali–
teitsbeginsel voor het aan zware vracht–
wagens toerekenen van vervoersinfrastruc–
tuurkosten, COM(88)683 def., Brussel, 8
februari 1989.
21 Gedacht wordt aan de volgende alterna–
tieven: een «vehicle journey data recorder»;
een systeem voor automatische voertuig–
identificatie en voor automatische
debitering voor de betaling van tolgeld; een
systeem waarbij toekomstige
geo-stationaire satellieten de plaats waar
voertuigen zich bevmden, registreren.
Dergelijke systemen zijn voorlopig nog niet
operationeel
2 2 Gedacht wordt aan drie componenten:

1 de jaarlijkse afstand die in iedere
lidstaat wordt afgelegd (per voertuigcate
gorie) en dus de overeenkomstige kosten
voor het gebruik van de infrastructuur;

2. de tijdens de referentieperiode
betaalde brandstofaccijns;

3. het tijdens de referentieperiode
betaalde tolgeld

die datum volkomen vrij zijn. Toegang tot de markt van grensover–
schrijdend goederenvervoer over de weg zal dan afhankelijk zijn van een
stelsel van communautaire vergunningen die worden verleend op basis
van kwalitatieve criteria;

2. opheffing van de beperkingen in het wegvervoer in andere lidstaten
(cabotage); toegang tot de nationale markt voor niet in de desbetref–
fende lidstaat gevestigde ondernemingen zal mogelijk worden;

3. omslag van de infrastructuurkosten over de diverse voertuigen (i.c.
zware vrachtwagens) naar rato van het gebruik dat van de infrastructuur
in de Gemeenschap wordt gemaakt. Een voorstel hiertoe is door de
Europese Commissie begin 1988 ingediend18. Kern hiervan is enerzijds
een harmonisatie van onder andere de grondslag van de motorrijtuigen–
belasting in de fase tot 1992 en anderzijds de overschakeling op een
toerekeningssysteem van de infrastructuurkosten naar rato van het
werkelijke gebruik vanaf 1 januari 1993. Volgens de Europese Commissie
dient hiertoe het territorialiteitsprincipe te worden gevolgd in plaats van
het huidige nationaliteitsprincipe waarbij de motorrijtuigenbelasting in
het eigen land wordt betaald terwijl in het buitenland - op basis van
wederkerigheid - vrijstelling wordt verleend19.

Definitieve voorstellen over de invulling van het territorialiteitsprincipe
zijn gepland voor juli 1989. Een mededeling van de Europese Commissie
van februari 1989 geeft echter al enig inzicht in de gedachten van de
commissie20. Duidelijk wordt gemaakt dat het de opzet is de heffingen
(motorrijtuigenbelasting, brandstofaccijnzen en tolgelden) in overeen–
stemming te brengen met de door het gebruik van de infrastructuur in de
Gemeenschap teweeg gebrachte kosten (exclusief externe effecten).

Op dit moment bestaat, volgens de Europese Commissie, die overeen–
stemming voor voertuigen waarmee dikwijls buiten het land van
inschrijving wordt gereden niet; de motorrijtuigenbelasting gaat uit van
het gebruik van de nationale infrastructuur terwijl tolheffingen slechts
beperkt plaatsvinden. Om nu evenwicht te verwezenlijken is het, aldus de
Europese Commissie, nodig een extra heffing in te voeren voor
voertuigen die het land van inschrijving verlaten. Deze heffing komt
overeen met de kosten van het gebruik van de Europese infrastructuur
die nog niet door de bestaande heffingen worden gedekt. De heffing is
gelijk aan nul indien de motorrijtuigenbelasting, de brandstofaccijns en
het betaalde tolgeld de kosten van het gebruik van de communautaire
infrastructuur al volledig dekken.

De berekening van de extra heffing kan plaatsvinden per afzonderlijk
voertuig of als vast bedrag voor iedere voertuigcategorie. Bij bepaling
per voertuig wordt gedacht aan de ontwikkeling van nieuwe elektro–
nische heffingsystemen21. Bij bepaling per categorie wordt gedacht aan
een vignet. Dit vignet geeft als het ware het recht om van de weginfra–
structuur buiten het eigen land gebruik te maken. De prijs hiervan
- derhalve de extra heffing - dient te worden bepaald op basis van via
enquêtes te verkrijgen informatie22. De opbrengst van de afgifte van
vignetten dient tussen de lidstaten verevend te worden of te worden
bestemd voor de financiering van infrastructuurvoorzieningen die voor de
Gemeenschap van vitaal belang zijn.

C. Het EG-milieubeleid
Artikel 130R tot en metTvan de Europese Akte heeft het communau–

taire milieubeleid een constitutionele basis gegeven. De drie doelstel–
lingen van dit specifieke milieubeleid zijn het behouden, beschermen en
verbeteren van de kwaliteit van het milieu, het bijdragen tot de
bescherming van de gezondheid van de mens en het zorgdragen voor
een behoedzaam en rationeel gebruik van de natuurlijke hulpbronnen.
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23 Europese Commissie. Zestiende verslag
over het mededingingsbeleid, Brussel.
1987, punt259.
!" SER, Advies «Our Common Future»,
publikatienr 89/06, 's-Gravenhage, 1989,

paragraaf 5.2.6.
25 Zie: SER, Advies «Our Common Future» ,
paragraaf 4 3 1

Naast het specifieke milieubeleid zijn er interne-marktmaatregelen
met milieu-aspecten (krachtens artikel 100 of 100A). Het nieuwe artikel
100A opent de mogelijkheid van besluitvorming op basis van
meerderheid. In lid 3 van dit artikel wordt gesteld dat de Europese
Commissie bij haar voorstellen inzake de interne markt van een hoog
beschermingsniveau uitgaat, onder andere op het gebied van het milieu.
Daarnaast wordt in lid 4 de mogelijkheid geboden aan lidstaten om ook
na harmonisatie maatregelen toe te passen die onder andere vanuit een

oogpunt van milieubescherming te rechtvaardigen zijn.
Het grote belang dat door de EG wordt gehecht aan milieube–

scherming in relatie tot de voltooiing van de interne markt, komt tot
uitdrukking in het zogenoemde integratieprincipe en in de uitzonderings–
situatie die voor steunverlening ter verbetering van het milieu is
gecreëerd. Het integratieprincipe houdt in dat milieubeschermingseisen
onderdeel van de andere takken van het EG-beleid uitmaken. Wat steun–
verlening betreft stelt de Europese Commissie dat de beginselen,
waartoe gezien de verslechterde milieusituatie in de Europese Akte
besloten is, een ander licht werpen op de gedachte dat zuiver sprake zou
zijn van overgangsregelingen die gericht zijn op het inhalen van een
grote achterstand binnen een beperkte periode23. In verband met het
meer structurele karakter van de problematiek heeft de Europese
Commissie een herziening van de toepassing van het beginsel dat de
vervuiler betaalt, ter hand genomen. In afwachting van deze herziening
heeft de Europese Commissie besloten het bestaande communautaire
kader voor nationale steunmaatregelen voor milieubescherming te
verlengen tot 1992.

De raad heeft in zijn advies «Our Common Future» de formele en
materiële grenzen van eigen, nationaal milieubeleid afgetast24. De
juridische mogelijkheden voor het voeren van een eigen specifiek milieu–
beleid zijn afhankelijk van twee factoren:

1. de verdeling van bevoegdheden tussen Gemeenschap en lidstaten.
Artikel 130R lid 4 geeft het politieke richtsnoer van een verdeling
conform het subsidiariteitsbeginsel;

2. de mate waarin de Gemeenschap van haar bevoegdheden gebruik
heeft gemaakt.

De formele ruimte voor eigen specifiek milieubeleid is het kleinst als
de EG bevoegdheden heeft en deze ook uitoefent. Maar ook dan bestaat
er krachtens artikel 1301de mogelijkheid om maatregelen voor een
verdergaande bescherming te handhaven en te treffen, mits aan een
aantal voorwaarden is voldaan, waaronder niet-strijdigheid met de
algemene regels van het Verdrag.

De formele beleidsruimte bij zogenoemde interne-marktmaatregelen
met milieu-aspecten is afhankelijk van de mate waarin de Gemeenschap
van haar bevoegdheden gebruik heeft gemaakt. Zolang de EG de desbe–
treffende bevoegdheid niet heeft gebruikt, kunnen lidstaten onder
bepaalde voorwaarden25 hun eigen milieuwetgeving hanteren, ook al gaat
die tegen bepaalde vrijhandelsregels van de EG in (deze bepaling geldt
overigens ook voor het specifieke milieubeleid). Wanneer er wel harmo–
nisatierichtlijnen tot stand komen, kunnen de lidstaten een beroep doen
op artikel 100A lid 4 en daarmee op hun vitale nationale milieubelangen.
In dat geval kunnen lidstaten nationale maatregelen ter bescherming van
het milieu treffen, mits deze geen middel tot willekeurige discriminatie
zijn noch een verkapte beperking van de handel tussen de lidstaten
vormen.

Afrondend kan worden vastgesteld dat er een zekere formele ruimte
voor eigen beleid bestaat. Deze ruimte is niet helder gedefinieerd. De
interpretatie in de praktijk van artikel 100A lid 4 en jurisprudentie van het
Hof zijn van groot belang. De raad vindt het gewenst dat de formele
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beleidsruimte voldoende groot is voor het voeren van een naar nationaal
inzicht noodzakelijk beleid.

De materiële mogelijkheden voor eigen milieubeleid worden mede
bepaald door de gevolgen voor de concurrentiepositie en voor het
integratieproces en door doelmatigheidsoverwegingen. De totstand–
koming van een krachtig Europees milieubeleid moet prioriteit nummer
één zijn. Eigen beleid past slechts als de noodzaak ervan evident is: bij
Nederlandse milieuproblemen die worden veroorzaakt door Nederlandse
omstandigheden en bij grensoverschrijdende milieuproblemen die niet
adequaat door Gemeenschapsbeleid kunnen worden opgelost. In dit
laatste geval is de raad van mening dat de mogelijkheid van compensatie
(uit de algemene middelen) voor het optreden van wezenlijke concurren–
tienadelen aanwezig moet zijn.

Het NMP borduurt voort op de in het Brundtland-advies uitgezette lijn.
Het stelt dat het onder bepaalde omstandigheden nodig kan zijn dat
Nederland tijdelijk voorop loopt door het nemen van nationaal verder–
gaande maatregelen, met inachtneming van het Gemeenschapsrecht.
Het NMP noemt daarbij de volgende overwegingen26:

- het voorkomen van te grote risico's voor het milieu, waar Nederland
direct of indirect belang bij heeft;

- de aanpak van typisch Nederlandse problemen of problemen die
worden veroorzaakt door specifieke Nederlandse omstandigheden;

- de verwachte signaalwerking die uitgaat van eigen beleidsmaatre–
gelen op andere landen, waardoor deze op termijn zullen kunnen worden
overgehaald om dezelfde maatregelen te nemen.

Het NMP wijst erop dat het milieubelang, dat gediend is met verder–
gaande maatregelen, moet worden afgewogen tegen het risico van
verslechtering van de concurrentiepositie van het Nederlandse bedrijfs–
leven en/of tegen het risico van andere onevenredige schade, maar ook
tegen de kansen die een tijdelijk vooroplopen van Nederland het Neder–
landse bedrijfsleven dat kan inspelen op nieuwe ontwikkelingen, biedt. In
de afweging moeten ook mogelijkheden voor minder vergaande, doch
communautaire maatregelen worden betrokken.

Ook in zijn advies over het NMP gaat de raad in op de relatie tussen
nationaal en internationaal beleid. Daarbij is er door de raad op gewezen
dat bij het voeren van een milieubeleid door Nederland nadrukkelijk
onderscheid gemaakt moet worden tussen enerzijds nationale milieupro–
blemen met hoofdzakelijk nationale oorzaken (dus vooral lokale
problemen) en anderzijds nationale milieuproblemen met een grensover–
schrijdend karakter. In het verkeer en vervoer gaat het om zowel
nationale/lokale als grensoverschrijdende leefbaarheidsproblemen.

Als «typisch nationaal probleem» van de verkeers– en vervoerssector
zou het feit gezien kunnen worden dat in samenhang met de kleine
oppervlakte en hoge bevolkingsdichtheid van Nederland internationaal
gezien sprake is van een relatief hoge auto– en wegendichtheid (zie
bijlage 4), waardoor niet alleen een relatief klein oppervlak veel grens–
overschrijdende vervuiling veroorzaakt, maar ook lokale leefbaarheids–
problemen relatief sterker optreden (gezondheidsproblemen, geluid,
stank, versnippering en ruimtebeslag). Gezien ook de nogal hoge groei–
verwachting ten aanzien van het (vracht)autoverkeer is, naast andere
maatregelen, ook een zekere mate van geleiding op zijn plaats. Wel moet
hierbij opgemerkt worden dat in bepaalde regio's in andere landen
dezelfde problemen spelen, soms zelfs in nog intensievere vorm. Met
betrekking tot de verzuring kan ook worden opgemerkt dat de problemen
ter zake als gevolg van het (vracht)autoverkeer cumuleren met het

NMP. pp 184 en 185 Nederlandse verzuringsprobleem in de landbouw.
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27 Artikel 130Tvan het EEG-Verdrag geeft
de lidstaten ruimte om verdergaande milieu–
maatregelen te treffen en te handhaven op
voorwaarde dat deze verenigbaar zijn met
de algemene regels van het Verdrag.
28 Dergelijke steunregelingen vereisen
instemming van de Europese Commissie die
hieraan een aantal voorwaarden verbindt
Zie SER, Advies «Our Common Future» , p
41, (voetnoot 3).

Voor een aantal belangrijke milieuproblemen is, door het grensover–
schrijdende karakter ervan, een internationale aanpak, met name in
EG-verband, van groot belang (door onder meer internationale
normstelling, internationale toepassing van het beginsel «de vervuiler
betaalt»). Het milieubeleid wordt daardoor effectiever en problemen met
betrekking tot de internationale concurrentiepositie kunnen daardoor
worden verkleind of voorkomen.

Gelet op de openheid van de economie, de grote bevolkingsdichtheid
en de kwetsbare ligging heeft Nederland in het bijzonder belang bij
spoedige totstandkoming van een krachtig en afdwingbaar EG-milieu–
beleid. Voor ons land staan vitale belangen op het spel. De Nederlandse
regering dient zich door een «actieve milieudiplomatie» maximaal in te
spannen voor een versterking van het EG-milieubeleid. In zijn advies over
het NMP gaat de raad uitvoerig in op de te voeren milieudiplomatie. Een
actieve «milieudiplomatie» houdt in dat op tal van terreinen in het buiten–
landse beleid van Nederland het vitale belang van een goed milieubeleid
tot uiting moet komen. Wanneer het EG-beleid naar het inzicht van de
Nederlandse regering onvoldoende tot stand komt, is het wenselijk dat zij
optimaal gebruik maakt van de formele en materiële ruimte voor het
voeren van een naar nationaal inzicht noodzakelijk milieubeleid.

Het realiseren van een krachtig EG-milieubeleid kan de nodige tijd en
inspanningen kosten. Met name de grote verschillen in ontwikkelings– en
welvaartsniveau binnen de EG kunnen - voorlopig - een belemmering
vormen voor een slagvaardige aanpak van bepaalde milieuproblemen.
Nederland moet dan niet het tempo laten bepalen door de traagst reage–
rende lidstaat, maar dient zo goed rnogelijk gebruik te maken van
bestaande of nog te scheppen kleinere internationale verbanden voor het
gezamenlijk maken van stringentere milieu-afspraken27. Bepaalde grens–
overschrijdende problemen kunnen het best in die verbanden worden
aangepakt. Daarnaast kan door in kleiner verband verdergaand milieu–
beleid te voeren een signaal richting andere landen worden gegeven en
kan navolging worden uitgelokt, met als uiteindelijk resultaat het bewerk–
stelligen van een doorbraak in het EG-milieube!eid. Een goed voorbeeld
daarvan is de subsidiëring van de driewegkatalysator.

Het structuurschema heeft een strategisch karakter. De nota kijkt
twintig jaar vooruit. Gelet op het feit dat diverse andere Europese landen
met milieuproblemen te kampen hebben die vergelijkbaar zijn met die
van ons land en gezien het ook toenemend milieubesef, mag ervan
worden uitgegaan dat op termijn in ieder geval de meeste EG-lidstaten
de benodigde ingrijpende milieumaatregelen zullen nemen. Voor een
strategische nota voor een periode van twintig jaar lijkt dit zelfs een
verstandige veronderstelling. De mogelijke nadelige gevolgen van een
tijdelijk verdergaand milieubeleid voor de internationale concurrentiepo–
sitie gelden dan waarschijnlijk alleen op de korte termijn. Bovendien kan
een tijdelijk intensiever milieubeleid dan in het buitenland, de «milieu–
sector» op de internationale markt een voorsprong geven. Verder zij
bedacht dat ook aan het handhaven c.q. verbeteren van de internationale
concurrentiepositie door het niet in rekening brengen van milieukosten,
economische risico's zijn verbonden. Op enig moment wordt de rekening
van een slecht milieubeheer namelijk toch gepresenteerd.

Voor zover een - ten opzichte van het buitenland - intensiever Neder–
lands beleid ten aanzien van milieuproblemen met een grensover–
schrijdend karakter uiteindelijk zal leiden tot het optreden van wezenlijke
concurrentienadelen moet - op voorwaarde dat de gewenste aanpas–
singen in het produktieproces worden doorgevoerd - de mogelijkheid van
tijdelijke compensatie uit de algemene middelen aanwezig zijn28.
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3.2.3 De invloed van de integratie op vervoersbewegingen

29 Zie L. A. Geelhoed, De interveniërende
staat, Publikatie vanuit het project reorgani–
satie rijksdienst, Ministerie van Binnen–
landse Zaken, Staatsuitgeverij, 's-Gra–
venhage. 1983, pp. 6-9.
Geelhoed onderscheid vier functies van de
staat de ordenende, de presterende, de
sturende en de arbitrerende functie. De
laatste is m de jaren zestig sterk naar voren
getreden: «Door de groei van bevolking en
welvaart. die beslag legde of dreigde te
leggen op meer aan ruimte, landschaps–,
historische en andere waarden dan
beschikbaar was, werd de staat meer en
meer de arbitrage opgedragen tussen
conflicterende en divergente belangen In
het moderne ruimtelijke en milieubeleid (in
ruime zin) komt de arbitrerende functie
duidelijk naar voren».

De voltooiing van de interne markt wordt qua impuls op de handels–
stromen wel eens vergeleken met het effect teweeggebracht door de
implementatie van het Verdrag van Rome. Op basis van de CPB-studie
«Nederland en Europa '92» wordt voor Nederland als gevolg van de
voltooiing een extra volumestijging van de in– en uitvoer verwacht van
circa 5 procent (gecumuleerd over een zesjaars periode). Het betreft een
«eenmalige», zij het in de loop van een aantal jaren tot stand komende,
extra impuls. Of deze stijging in handelsstromen van en naar Nederland
gepaard gaat met een vergelijkbare toename in verplaatsingen van
vervoermiddelen zal mede afhangen van de mate van inefficiënties in het
vervoer (met name lage beladingsgraad door de contingenten en het niet
mogelijk zijn van cabotagevervoer). Zowel het Cecchini-rapport als de
CPB-studie verwachten zelfs dat door het verwijderen van de belemme–
ringen de produktiviteit van het vervoer met 5 procent kan toenemen. Per
saldo kan de invloed van de voltooiing van de interne markt op de
omvang van vervoersbewegingen beperkt zijn. Of het Nederlandse
wegvervoer, dat een marktaandeel van 20 procent heeft in het grens–
overschrijdende EG-vervoer, ondanks deze «stabilisatie» marktwinst kan
boeken, wordt door het CPB positief ingeschat. De achtergrond hiervan
is de hoge kwaliteit van Nederlandse wegvervoerders. Marktverlies in
Nederland door het vervallen van de belemmeringen wordt meer dan
goed gemaakt op de buitenlandse markten. Wel zal extra aandacht
dienen te worden gegeven aan scholing en aan kwaliteitsverhogende
maatregelen (zoals op het gebied van informatiesystemen).

3.3 Conflicterende belangen en majeure keuzen

Een centraal element in het structuurschema is de afweging tussen
conflicterende belangen. Gesteld kan worden dat op het gebied van
verkeer en vervoer, vooral door de ruimtelijke en milieu-aspecten ervan,
onder andere de «arbitrerende functie» van de overheid aan de orde is29.
De eerste majeure keuze betreft het zo goed mogelijk omgaan met het
spanningsveld tussen individuele vrijheid, bereikbaarheid en
leefbaarheid. De gevolgen van onevenwichtige keuzen worden aan de
hand van «schrikbeelden» geïllustreerd. In de kern is het voorgestelde
beleid gericht op het verbeteren van de bereikbaarheid en de
leefbaarheid onder het zoveel mogelijk handhaven van de individuele
vrijheid.

Heel globaal gesteld wordt de bereikbaarheidsdoelstelling vooral
nagestreefd met infrastructurele investeringen en met instrumenten die
gericht zijn op geleiding van de mobiliteit (afremming van de groei van
de personenautomobiliteit). Ter realisering van de leefbaarheidsdoel–
stelling wordt in de eerste plaats een «technisch spoor» (schonere
auto's) gevolgd, terwijl ook hier de mobiliteitsgeleiding een belangrijke
rol speelt. De geleiding van de (personen)mobiliteit neemt derhalve een
belangrijke plaats in. Zonder deze geleiding kan volgens het structuur–
schema de gewenste verbetering van de leefbaarheid niet worden gerea–
liseerd en wordt het economisch schadelijke bereikbaarheidsprobleem
niet opgelost. Juist op het punt van deze geleiding is het belang van de
individuele vrijheid aan de orde. De individuele vrijheid wordt zo veel
mogelijk gehandhaafd door de geleiding niet via regulering in de vorm
van ge– en verboden, maar via «push»-factoren (prijsbeleid) en
«pull»-factoren (aantrekkelijker maken van het alternatief, vooral het
openbaar vervoer) vorm te geven.

In het structuurschema worden streefbeelden voor de leefbaarheid en
de bereikbaarheid weergegeven. Met het voorgestelde beleid wordt op
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30 N. J. M. Nelissen, Leefbaarheid;
mobiliteit, verkeer en milieu, in ESB , nr.
3699, 22 maart 1989 (pp. 285-288) Door
deze auteur wordt er tevens op gewezen dat
waar het structuurschema stelt dat streef
beelden wel realiseerbaar zijn, een goede
onderbouwing van die stelling veelal
ontbreekt.
31 In paragraaf 3.1 1 heeft de raad
overigens een kanttekening geplaatst bij de
conclusie dat het NOX streefbeeld in het
NMP zou worden gehaald.

basis van de huidige inzichten - waarbij op vele onzekerheden wordt
gewezen - het streefbeeld voor de terugdringing van de verzuring
evenwel niet gehaald. In dit verband kan op de volgende passage in het
structuurschema worden gewezen (p. 68): «Als door deze onzekerheden
de streefbeelden niet worden gehaald zal het instrumentarium moeten
worden aangescherpt. Mocht een technische doorbraak bij de vrachtau–
tomotor niet mogelijk blijken en er geen overeenstemming te bereiken
zijn over de aanscherping van de emissie-eisen, dan zal vanuit deze
problematiek gezien de mobiliteit aanzienlijk verder moeten worden
beperkt dan nu wordt voorgesteld. Dat kent echter economische en
maatschappelijke grenzen.» Dit suggereert dat de eerste majeure keuze
nog niet definitief is gemaakt. Wat is uiteindelijk randvoorwaarde voor
wat?

Naast het feit dat het streefbeeld voor verzuring niet wordt gehaald is
ook de vraag van belang of de streefbeelden wel stringent genoeg zijn. In
dat verband kan worden opgemerkt dat de streefbeelden voor verschil–
lende aspecten van de leefbaarheid (verzuring, energieverbruik/
C02-emiss ie, geluid) minder ver gaan dan overeen zou komen met de
visie van de Centrale Raad voor de Milieuhygiëne30. Ook getoetst aan het
rapport «Zorgen voor morgen» van het RIVM gaan de streefbeelden
minder ver.

In het NMP heeft enige aanscherping van de streefbeelden plaats
gevonden. Voor de reductie van de uitstoot van NOX en koolwaterstoffen
is het streefbeeld voor het jaar 2010 gehandhaafd (– 75 procent), maar
dit moet voor de personenauto reeds in het jaar 2000 gerealiseerd zijn.
Het streefbeeld ten aanzien van de CCh-uitstoot in 2010 is stringenter :
- 10 procent in plaats van een stabilisatie op het huidige niveau.
Rekening houdend met het in het NMP voorgestelde additionele beleid
gaat het NMP ervan uit dat de N0x-doelstelling wordt gehaald. Gecon–
stateerd wordt echter dat de nagestreefde reductie van de CCh-uitstoot
maar voor de helft wordt gerealiseerd (– 5 procent). Verder wordt in het
NMP geconstateerd dat de streefbeelden/doelstellingen nog niet
voldoende zijn om een duurzame ontwikkeling te realiseren. Als treffende
illustratie hiervan kan het feit genoemd worden dat bij uitvoering van het
NMP slechts 20 procent van de Nederlandse bossen kan worden
beschermd (NMP, p. 133).

Uit het structuurschema komt naar voren dat het streefbeeld ten
aanzien van de bereikbaarheid, althans op grond van de aan het struc–
tuurschema ten grondslag liggende berekeningen, grosso modo wel
wordt gerealiseerd. Daarbij staan het zakelijk verkeer en het goederen–
vervoer centraal. Een belangrijk streefbeeld daarbij is dat voor dit verkeer
de congestiekans per wegvak kleiner zal zijn dan 2 procent. Dat betekent
dat de files en daarmee de wachttijdkosten aanzienlijk zullen zijn
afgenomen. Niet duidelijk is evenwel wanneer dat streefbeeld zal zijn
bereikt.

In het structuurschema zijn goede aanzetten voor het bereiken van een
evenwicht in het spanningsveld tussen enerzijds bereikbaarheid en
anderzijds de leefbaarheid gedaan door de leefbaarheid, naast de bereik–
baarheid, een groot belang toe te kennen bij het verkeers– en vervoers–
beleid. Uit het voorafgaande is echter gebleken dat in het structuur–
schema niet aan alle streefbeelden voor de leefbaarheid wordt voldaan.

Voor het NMP geldt min of meer hetzelfde. Het NMP heeft daarbij het
«gat» verlegd van het N0x-probleem naar het COz-probleem31. De eerste
majeure keuze heeft de bereikbaarheids– en leefbaarheidsdoelstellingen
niet geheel kunnen verenigen, hetgeen vooralsnog ten koste van de
leefbaarheidsdoelstelling gaat. Bij de inschatting van de mogelijkheden
van het technische spoor is overigens rekening gehouden met een
«technische doorbraak» in de ontwikkeling van schonere vrachtautomo–
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toren. Dit betekent onder meer dat voor een beoordeling van het voorge–
stelde beleid de vraag relevant is of enige inschatting mogelijk is van
toekomstige technische mogelijkheden ter zake en of/in hoeverre het
gerechtvaardigd is in het voorgenomen beleid te anticiperen op techno–
logische ontwikkelingen.

Het structuurschema spreekt over een afweging van conflicterende
belangen. De raad wil er in dit verband op wijzen dat het niet om geheel
gelijkwaardige belangen gaat, hetgeen de vraag oproept naar de
vrijheden in deze afwegingen en met name ook naar het karakter van de
leefbaarheidsdoelstelling. Het «afwegen» van bereikbaarheid en
leefbaarheid wil overigens niet zeggen dat er altijd sprake is van een
spanning of strijdigheid tussen economische groei (in de traditionele
betekenis van BNP-groei) en leefbaarheid. Zo wordt steeds meer erkend
dat het milieu onder omstandigheden een produktiefactor is en als
zodanig een element van de economische structuur vormt (bijvoorbeeld
schoon water als input van produktieprocessen). Bovendien kan het niet
beperken of voorkomen van milieuschade in de toekomst tot hogere
kosten leiden. Ook mag niet vergeten worden dat het in de economie
uiteindelijk gaat om de behoeftebevrediging, waarbij de behoefte aan
een kwalitatief verantwoord milieu - nu en in de toekomst - steeds
indringender wordt erkend. Milieu en milieu-eisen zijn derhalve vanuit
sociaal-economische optiek minder exogeen dan wel eens is gedacht.

Dat is ook een van de kernpunten uit het Brundtland-rapport en het
recent daarover door de raad uitgebrachte advies32. Het daarin onder–
schreven begrip «duurzame ontwikkeling» impliceert in essentie dat juist
het niet voldoen aan milieurandvoorwaarden op langere termijn een
gunstige economische ontwikkeling kan schaden. Van groot belang is
daarom een integratie van economische en ecologische belangen. In het
genoemde advies wordt erop gewezen dat de relatie tussen economische
groei en milieu tweeledig is. Enerzijds biedt economische groei meer
ruimte voor een goed milieubeleid. Anderzijds dient economische groei
ecologisch verantwoord of inpasbaar te zijn.

Volgens dat advies is het nodig dat milieu-aspecten in de normale
economische afwegingen worden betrokken (internalisering). Vrijwillig
beleid van het bedrijfsleven en overheidsbeleid (en aanpassing van het
consumentengedrag) zijn daarbij onmisbaar. Het is daarnaast de taak van
de overheid de te bereiken milieudoelstellingen - zoveel mogelijk in
overleg - te formuleren. In zijn advies over het Brundtland-rapport heeft
de raad ook enkele beleidsprioriteiten aangegeven. Daartoe behoort
onder andere het beperken van de personenautomobiliteit. Ook de
ontwikkeling van schone technologie wordt als prioriteit aangemerkt. Ten
slotte is de raad in bedoeld advies ook ingegaan op de instrumenten van
het overheidsbeleid. Er is een aantal uitgangspunten geformuleerd
waaraan deze instrumenten moeten voldoen en tevens is een algemene
voorkeursrangorde van geschikte instrumenten weergegeven: administra–
tieve voorschriften, regulerende heffingen, retoursystemen, eventueel
(tijdelijke) subsidies en (directe) volumemaatregelen als ultimum
remedium.

Theoretisch is het maatschappelijke optimum (prijs en hoeveelheid)
voor een bepaalde activiteit, bijvoorbeeld het autoverkeer, te bepalen
door de marginale maatschappelijke kosten en baten met elkaar te
confronteren. Het verloop van de betreffende curven is echter in de
praktijk nauwelijks of niet te bepalen, waarbij de kwantificering van de
milieukosten niet het geringste probleem vormt. In dat geval is het
politieke besluitvormingsmechanisme nodig om normen voor milieuscha–
delijke activiteiten te formuleren bijvoorbeeld in de vorm van gewenste

32 SER, Advies «Our Common Future». (reducties in) emissieniveau's. Deze fungeren vervolgens als randvoor–
pubiikatienr 89/06. 's-Gravenhage. 1989 waarden voor het economisch proces, waarbij marktconforme instru–
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33 Zie voor een uitwerking van een derge
lijke gedachtengang W J Baumol en W. E.
Oates. The use of standards and prices for
protection of the environment. in: P. Bohm
en V. E. Kneese (red.), The Economics of
Environment. Londen, 1971.
35 Verwezen zij in dit verband ook naar de
adviezen van de raad over het Brundtland–
rapport en het NMP.
36 Op vaarwegen heeft het goederenvervoer
prioriteit boven het recreatieve verkeer Met
betrekking tot de spoorwegen wordt in het
structuurschema niet gesproken over
conflicterende belangen c q een pnonteits–
tellmg, hoewel dit in feite voor alle vervoers–
motieven maar vooral voor het
woon werkverkeer aantrekkelijker moet
worden

menten (prijsbeleid) ot administratieve voorschriften ingezet kunnen
worden om het proces «binnen de randvoorwaarden te houden»33.

Het bovenstaande neemt niet weg dat het milieu vanuit
sociaal-economische optiek ook meer het karakter van een harde,
exogene randvoorwaarde kan krijgen. Dat is het geval indien het regene–
ratievermogen van de natuur in het geding komt. Dan gaat het om de
voorwaarden voor het bestaan van planten, dieren en mensen en dus om
de «fundamentele infrastructuur» voor alle menselijke activiteit, inclusief
de economische. De eigenschappen en grenzen van dat regeneratiever–
mogen worden primair bepaald op basis van natuurwetenschappelijk
onderzoek. Bovendien zijn met betrekking tot de toelaatbaar geachte
belasting van het milieu ook ethische aspecten in het geding.

Voor de afweging tussen bereikbaarheid en leefbaarheid geldt voor de
raad het streven naar duurzame ontwikkeling als uitgangspunt. Dat
betekent dat het uiteindelijke effect van het gezamenlijke economische
handelen op het milieu dient te blijven binnen de begrenzing van wat het
milieu kan verdragen35. Ook het verkeer en vervoer dient zijn bijdrage te
leveren aan het streven naar duurzame ontwikkeling. Geconstateerd kan
worden dat de streefbeelden van het struotuurschema voor de
leefbaarheid in het NMP zijn aangescherpt. Volgens het NMP zijn die
streefbeelden nog niet voldoende om een duurzame ontwikkeling te
realiseren en moeten zij als eerste stap in die richting worden
beschouwd. Tegen die achtergrond is het zorgelijk dat de streefbeelden
naar huidige inzichten niet geheel gerealiseerd lijken te worden.

De raad aanvaardt de streefbeelden voor de leefbaarheid als inzet voor
het beleid voor de eerstkomende jaren, waaraan in principe OD de
verschillende beleidsniveaus een taakstellend karakter moet worden
toegekend. Uitgaande van die taakstellende inzet dient het bereikbaar–
heidsprobleem met kracht te worden aangepakt. Een gebrekkige bereik–
baarheid kan in eerste instantie de transport– en distributiefunctie en
daarmee samenhangende economische activiteiten van Nederland
negatief beïnvloeden, maar kan ook meer in het algemeen het functio–
neren van de economie bemoeilijken en de aantrekkelijkheid van
Nederland als vestigingsplaats aantasten. Overigens dient ook de bereik–
baarheid met het oog op andere verplaatsingsmotieven dan zakelijk
verkeer en goederenvervoer adequaat te zijn. Een efficiënt verkeers– en
vervoerssysteem en een daarbij behorende goede verkeers– en vervoers–
infrastructuur vormen een belangrijke «produktiefactor». Bij de
vormgeving daarvan dienen sociaal-economische en leefbaarheids–
aspecten een rol te spelen.

In paragraaf 3.2 heeft de raad erop gewezen dat de afweging van
conflicterende belangen mede in een internationale context moet
worden bezien. Daarbij is vooral ook de relatie tussen nationaal in inter–
nationaal (EG-)beleid bij de aanpak van milieuproblemen van belang. In
dit verband wil de raad hier nog eens nadrukkelijk verwijzen naar het ter
zake gestelde in paragraaf 3.2.2.

De afweging tussen individuele vrijheid, bereikbaarheid en
leefbaarheid heeft in het structuurschema geleid tot twee strategieën,
namelijk een voor het personenverkeer en een voor het goederenvervoer.
In het structuurschema wordt dit de tweede majeure keuze genoemd,
hoewel dit nauwelijks te scheiden is van de eerste majeure keuze. Het
accent ligt bij deze tweede majeure keuze op een onderscheid naar (en
conflicterende belangen van) de verschillende vervoersmotieven. Dit
geldt met name voor het wegverkeer. Daarbij wordt prioriteit gegeven
aan het zakelijk verkeer en het goederenvervoer36. Dit wordt vooral
nagestreefd door meer te voorzien in de bereikbaarheidsbehoefte van het
niet-zakelijke personenverkeer via het openbaar vervoer. Verbetering van
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37 Centraal Planbureau, Nederland en
Europa '92 , Werkdocument nr 28,
's-Gravenhage. 1989
38 Hiermee is nog geen uitspraak gedaan
over de omvang van het investeringspro–
gramma. Het gaat om een prioriteit binnen
een nog nader te bepalen investeringspro–
gramma

het openbaar vervoer en - in samenhang daarmee - geleidingsmaatre–
gelen staan hierbij centraal. De prioriteit voor het zakelijke verkeer en het
goederenvervoer komt ook tot uiting in de introductie van voor dit
verkeer belangrijke hoofdtransportassen, waarop de hoogste kwaliteit
wordt geboden en knelpunten met voorrang zullen worden aangepakt.
Het gaat hier vooral om de (nationale en internationale) bereikbaarheid
van de belangrijkste zee– en luchthavengebieden en de stedelijke knoop–
punten. Waar sterke menging van verkeersstromen optreedt zal korte– en
lange-afstandsverkeer fysiek worden gescheiden, terwijl ten aanzien van
overbelaste randwegen in de stadsgewesten, waar een dergelijke
scheiding niet mogelijk is, het voornemen is nieuwe randwegen met
minder aansluitingen aan te leggen. Overigens wordt ook nagestreefd
dat het aandeel van het goederenvervoer per spoor en over water en van
gecombineerd vervoer toeneemt. Niet alleen vereist (het handhaven van)
de rol van Nederland als distributieland en als produktieland een
gevarieerd en hoogwaardig pakket vervoersmogelijkheden, maar ook in
het licht van de verbetering van de leefbaarheid is dit gewenst.
Overigens mag men volgens het structuurschema hiervan geen
overspannen verwachtingen hebben.

De raad erkent het economisch belang van een goede bereikbaarheid
voor het zakelijke verkeer en het goederenvervoer. De vervoerssector
levert een belangrijke bijdrage aan het nationale inkomen en de werkge–
legenheid. In dit licht is ook van belang dat de realisering van de interne
markt in 1992 groeikansen voor deze sector met zich brengt. Volgens
een studie van het CPB naar de effecten van de realisering van de interne
markt treden positieve effecten op in termen van het produktievolume.
Overigens wordt als gevolg van aanzienlijke verbeteringen van de
arbeidsproduktiviteit per saldo wel enige vermindering van werkgele–
genheid in deze sector verwacht3'. Het belang van verkeer en vervoer
blijft niet beperkt tot de vervoerssector. Daarnaast zijn vervoerskosten
(en –snelheid) van groot en toenemend gewicht in produktieprocessen en
dus medebepalend voor de kosten en daarmee de concurrentiepositie
van het bedrijfsleven in het algemeen. Ook bij de (finale) afzet speelt het
vervoer een belangrijke rol, zodat vervoerskosten veelal in de afzetprijzen
zijn verwerkt of anderszins aan de koper in rekening worden gebracht.
Ten slotte kan de bereikbaarheid meer in het algemeen een rol spelen bij
de vestigingsplaatskeuze van (internationale) bedrijven.

De raad onderschrijft in algemene zin een beleid dat prioriteit voor het
zakelijk verkeer en het goederenvervoer tracht te realiseren door het
uitlokken van substitutieprocessen bij andere weggebruikers en door
aanpassingen in de vooral voor het zakelijke verkeer en goederenvervoer
belangrijke weginfrastructuur38. Belangrijke voorwaarde voor een
dergelijk beleid is uiteraard wel dat de bereikbaarheid voor die andere
weggebruikers door goede alternatieven wordt gewaarborgd.

De raad wil hierbij wel enkele kanttekeningen plaatsen.

- Een belangrijk uitgangspunt van het structuurschema is het ook in
de toekomst ten volle blijven benutten van de rol van Nederland als
distributieland. In de Vierde Nota wordt de distributiesector in ruime zin
(bijvoorbeeld ook de samenhangende zakelijke dienstverlening) als
kansrijke sector aangemerkt. In dit licht is in een commentaar op het
structuurschema vooral ten aanzien van de fysieke goederenstroom naar
voren gebracht dat daarbij niet de vraag is gesteld of dit macro-econo–
misch gezien en vanuit het perspectief van de leefbaarheid op termijn
een juiste keuze is. Gezien de hoge bevolkingsdichtheid en het reeds
aanzienlijke ruimtebeslag en de milieubelasting is enige voorzichtigheid
geboden bij het bevorderen van Nederland als transitoland, met name als
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39 P. M. Blok en A. C P. Verster. Beheerste
mobiliteit; economie en ruimte in het
SVV-II, in ESB , nr 3699, 22 maart 1989. p
282.
40 Er bestaan zelfs ideeën over alternatieve
transportwijzen, zoals vervoer van
(bepaalde) goederen via buisleidingen. De
raad kan de mogelijkheden hiervan niet
beoordelen, maar acht aandacht hiervoor de
moeite waard.
41 Zie in dit verband ook het rapport van de
commissie Van der Plas, Goed(eren) op het
spoor , strategie voor het goederenvervoer
per spoor, Rotterdam, juli 1989.
42 Het KIMOV acht het beleidsmatig zelfs
juister, gezien het economische belang. het
winkelend en toeristisch autoverkeer onder
te brengen bij het zakelijk verkeer. Zie het
Commentaar van het KNOV op Tweede
Structuurschema Verkeer en Vervoer,
Rijswijk. maart 1989 (pp. 4 en 5).
43 De beoordeling van dit specifieke prijsin–
strument komt in paragraaf 3 5 aan de orde

het wegverkeer daarbij een belangrijke rol wordt toegedacht39. Daarbij
spelen niet in de laatste plaats de problemen die er bestaan met
betrekking tot het «schoon krijgen» van de vrachtautomotor een rol. In
een strategische nota die ingaat op het beleid voor ruim twee decennia is
aandacht voor een dergelijke vraag gewenst. Prioriteit voor het zakelijk
verkeer en het goederenvervoer mag niet betekenen dat alle randvoor–
waarden vervallen.

- Prioriteit voor het zakelijk verkeer en goederenvervoer over de weg
kan samengaan met een zekere geleiding van dit verkeer in de vorm van
het ook hierbi] nastreven van substitutieprocessen in de richting van
alternatieve (schonere) vervoerwijzen. De genoemde prioriteit op de weg
neemt niet weg dat een hoger aandeel van vervoer per spoor en over
water en van gecombineerd vervoer wenselijk is40. Ook het zakelijk
verkeer zou wellicht meer dan nu vruchtbaar gebruik kunnen maken van
(verbeterd) openbaar vervoer. Bovendien zijn er ook meer zelfstandige
redenen om alternatieve vervoerwijzen te bevorderen. Zo duiden interna–
tionale ontwikkelingen op een toenemend belang van het goederen–
vervoer per spoor (zie ook bijlage 4). Nederland dient bij deze ontwik–
keling aan te sluiten om een aantasting van de transport-en distributie–
functie te voorkomen41.

- In het structuurschema wordt een wat simpel onderscheid gemaakt
tussen zakelijk verkeer en goederenvervoer enerzijds en het overige
verkeer anderzijds. Dit suggereert een onderscheid in termen van
«produktief» versus «consumptief» verkeer of, toegespitst op het
wegverkeer, tussen noodzakelijk en niet-noodzakelijk verkeer. Alleen al
het bestaan van woon-werkvergoedingen door werkgevers wijst erop dat
het woon-werkverkeer niet louter als consumptief verkeer is aan te
merken. Wel is het zo dat het niet noodzakelijk om autoverkeer hoeft te
gaan, zeker als er redelijke verhuismogelijkheden en/of openbaar-vervoe–
ralternatieven zijn. Ook zijn het zakelijk verkeer en woon-werkverkeer qua
begrip niet duidelijk te scheiden42. Meer in het algemeen kan worden
opgemerkt dat het structuurschema niet ingaat op de (moeilijke)
afbakening van wat «zakelijk verkeer» is. De raad wil er in dit verband op
wijzen dat gewaakt moet worden voor een interpretatie van «produktief»
en «consumptief» verkeer in termen van (economisch) belangrijk en
minder belangrijk verkeer. Dat is een onterechte verenging van het
economisch belang. Het uiteindelijke doel van de economische activiteit
is immers de consumptie. Het gaat erom de op verschillende vervoers–
motieven gebaseerde verkeersstromen zo efficiënt mogelijk, mede gezien
ruimtelijke en milieu-aspecten, vorm te geven. Prioriteit voor het zakelijke
verkeer en goederenvervoer over de weg is in dit licht gebaseerd op de
inschatting dat voor andere vervoersmotieven alternatieve vervoerwijzen
meer mogelijkheden kunnen bieden en niet op de gedachte dat de
bereikbaarheid voor de ene verkeerscategorie belangrijker is dan voor de
andere. Tevens zijn voor het goederenvervoer de prijs en kwaliteit, mede
in internationaal perspectief van groot belang. Dit is wellicht voor andere
verkeersmotieven minder het geval. In principe moet juist een goede
bereikbaarheid voor alle vervoersmotieven worden nagestreefd.

- In het verlengde hiervan dient een duidelijk onderscheid gemaakt te
worden tussen het prioriteit geven aan en het bevoordelen van het
zakelijk verkeer en het goederenvervoer. Dit is bijvoorbeeld relevant voor
de vraag of dit verkeer ook onder het voorgestelde rekening-rijdenin–
strument dient te vallen43. Als het prijsmechanisme wordt gehanteerd om
de (marginale) maatschappelijke kosten van het wegverkeer meer in de
individuele kosten tot uiting te laten komen (congestie–, milieukosten),
dan is er in principe geen reden het zakelijk verkeer en het goederen–
vervoer hiervan uit te sluiten. Voor zover het prijsmechanisme de
verkeersdruk op wegen vermindert staan er overigens lagere wachttijd–
kosten tegenover. Een ontheffing of een verlaagd tarief zou dan in feite
een vorm van selectieve subsidiëring zijn. Hoewel het structuurschema
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hier niet uitgebreid op ingaat, wordt wel gesteld dat het de bedoeling is
dat er geen sectoren zullen worden uitgezonderd. Wel zal bij het tarief
voor vrachtauto's «rekening worden gehouden met de internationale
aspecten zowel op het gebied van het milieu als ten aanzien van de
positie van ons land op vervoergebied» (p. 59). De raad is van mening
dat, indien of zolang een prijsbeleid niet in internationaal verband vorm
krijgt, de internationale concurrentlepositie een motief kan zijn voor een
dergelijke «selectieve subsidiëring»44. De raad denkt daarbij vooral aan
het goederenvervoer. Enerzijds omdat hier het meest direct sprake is van
een internationaal concurrentieprobleem en anderzijds omdat een onder–
scheid tussen zakelijk en niet-zakelijk personenverkeer in de praktijk
bijzonder moeilijk zal zijn. Daarmee zijn alle mogelijke problemen vanuit
internationale-concurrentieoverwegingen nog niet verdwenen. Voor het
zakelijk verkeer treden immers ook kostenstijgingen op. Ook is het
mogelijk - maar niet gewenst - dat het duurder worden van het
woon-werkverkeer via afwenteling tot kostenstijgingen leidt. Dit kan
evenwel beperkt worden door compenserende lastenverlagingen.

De raad wil hierbij nog opmerken dat het gestelde ten aanzien van het
goederenvervoer niet hoeft te betekenen dat in die sector geen enkele
prijsverhoging mogelijk zou zijn. Daarbij speelt een rol dat het beleid
gericht is op een «verbeterd produkt» voor het goederenvervoer over de
weg, waardoor bijvoorbeeld wachttijdkosten kunnen afnemen. Ook kan
een zekere prijsverhoging het gebruik van alternatieve vervoerwijzen
(spoor, water, gecombineerd) als «push»-factor mogelijk stimuleren. Het
gaat er echter om dat de internationale concurrentiepositie grenzen kan
stellen aan het prijsbeleid voor het goederenvervoer. Dit neemt overigens
niet weg dat ook het vrachtautoverkeer dient bij te dragen aan de reali–
sering van de leefbaarheidsdoelstellingen.

3.4 Enkele opmerkingen over het financiële beeld van het struc–
tuurschema

"" Hierbij zij bedacht dat het mee laten
betalen door buitenlanders de gevaren met
het oog op de internationale concurrentie–
positie niet wegneemt In dat geval zou wel
een mogelijke concurrentiedistorsie tussen
Nederlandse en buitenlandse vervoerders
verdwenen zijn, maar het risico blijft
bestaan dat vervoersstromen worden
verlegd, omdat vervoer in en door
Nederland duurder wordt

3.4.1 Algemeen

In het structuurschema is een financieel plaatje opgenomen, waarin de
met het beleid gemoeide bedragen zijn opgenomen (zie bijlage 5). Hierin
zijn gemiddelde bedragen over de gehele periode 1988-2010
opgenomen. De raad is van oordeel dat dit slechts een beperkt inzicht
verschaft. Enig inzicht in het verloop van de betreffende uitgaven is van
belang, zowel om de beleidsinspanningen in de eerstkomende jaren te
beoordelen als met het oog op de inpassing van het beleid in het
(middellange-termijn)begrotingsbeleid. Een beter inzicht in het financiële
plaatje is ook gewenst, omdat onduidelijkheid bestond over de
samenhang tussen de in het kader van het structuurschema genoemde
bedragen en bijvoorbeeld de in het Bereikbaarheidsplan Randstad
genoemde bedragen (eveneens in bijlage 5 weergegeven). Dit leidde tot
de vraag hoeveel middelen nu precies beschikbaar zijn voor het verkeers–
en vervoerbeleid, met name in de komende jaren.

In overleg met het Ministerie van Verkeer en Waterstaat is hiervan een
overzicht gemaakt. Daarbij bleek niet alleen dat de financiën tamelijk
ingewikkeld in elkaar zitten, maar ook dat het nogal lastig is om een
«herkenbaar» financieel beeld te presenteren. Dit laatste wordt vooral
ook veroorzaakt doordat het structuurschema, het Bereikbaarheidsplan
Randstad en de traditionele meerjarencijfers (Meerjarenprogramma
Personenvervoer (MPP) en Meerjarenprogramma Scheepvaartwegen)
vanuit verschillende invalshoeken zijn opgesteld in die zin dat daarin niet
steeds dezelfde uitgaven(categorieën) zijn opgenomen. Zo is het finan–
ciële beeld in het structuurschema vooral opgezet vanuit de optiek dat
het daarbij primair gaat om (infrastructurele) projecten waarbij de rijks–
overheid een belangrijke inbreng en verantwoordelijkheid heeft. In dat
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45 Hierbij is in het structuurschema
uitgegaan van een groei van ruim 2 procent
per jaar. Dit is onder andere gebaseerd op
de veronderstelling dat de groei van het
autobezit niet geremd wordt door de
nagestreefde beperking van de groei van
het autogebruik Is dit terecht?
46 Mede als gevolg daarvan is het extra
bedrag voor infrastructuur openbaar vervoer
in het kader van het structuurschema de
eerste jaren iets lager dan de genoemde
228 miljoen gulden per jaar
47 In termen van het structuurschema gaat
het om de posten «aanleg openbaar–
vervoerinfrastructuur» en «bijdrage stede–
lijke verkeersvoorzieningen» De extra
middelen blijken wel in de eerstgenoemde
post verwerkt te zijn, zij het uitgesmeerd
over de gehele periode (als gevolg van het
werken met gemiddelde jaarlijkse
bedragen), maar niet in de tweede post

beeld is bijvoorbeeld in tegenstelling tot het MPP niet de Wet uitkering
wegen opgenomen, omdat de lagere overheden hiervan de besteding
geheel bepalen. Het financiële plaatje van het bereikbaarheidsplan is
enerzijds breder dan het structuurschema, omdat het ook «eigen
bijdragen» (lagere overheden, NS) en particuliere financiering omvat en
anderzijds beperkter, omdat het alleen projecten in de Randstad bevat.
Dit laatste impliceert dat hetgeen in termen van het bereikbaarheidsplan
als «extra» is te beschouwen niet «extra» hoeft te zijn in termen van het
structuurschema (regionale herschikking of herschikking in de tijd). Dit
betekent ook dat het financiële plaatje uit het structuurschema niet
aangeeft wat er in totaal in Nederland op het gebied van de infra–
structuur zal gaan gebeuren. Zo blijft ten onrechte geheel buiten beeld
wat de lagere overheden zullen doen. Uit een en ander volgt dat de
cijfers uit de meerjarenramingen, het structuurschema en het bereikbaar–
heidsplan niet direct met elkaar zijn te vergelijken.

Met betrekking tot het financiële beeld dient ook nog te worden
opgemerkt dat het cijfermateriaal, zeker voor zover de beschouwde
periode verder reikt dan de periode waarvoor meerjarencijfers worden
opgesteld, slechts indicatieve waarde heeft. Dit geldt dus in sterke mate
voor de in het structuurschema opgenomen bedragen. Formeel hebben
alleen in de Begrotingswet opgenomen bedragen rechtskracht.

3.4.2 Een financieel beeld voor de middellange termijn

De basis voor de uitgaven in de komende jaren vormen de meerjaren–
cijfers conform de ontwerp-begroting 1989. In het kader van het struc–
tuurschema zijn eerst deze ramingen geëxtrapoleerd naar de toekomst.
De beschikbare middelen voor aanleg en onderhoud van wegen nemen in
de loop van de tijd toe als gevolg van de groei van de motorijtuigenbe–
lasting (MRB), althans voor zover deze groei ten goede komt aan het
Rijkswegenfonds (RWF)45. Ook de uitgaven voor aanleg en onderhoud
van vaarwegen vertonen enige groei. De overige uitgaven blijven globaal
constant.

Ten opzichte daarvan heeft de besluitvorming geleid tot de volgende
extra inspanningen op het gebied van verkeer en vervoer:

1. de motie-De Vries/Voorhoeve heeft geleid tot 100 miljoen gulden
extra uitgaven in 1989 (vaarwegen, infrastructuur openbaar vervoer en
wegen);

2. vanaf 1990 is een bedrag van 400 miljoen gulden per jaar
beschikbaar gesteld, welk bedrag thans is ingevuld. De invulling bevat in
de eerste jaren ook de doorwerking van de 100 miljoen gulden uit
198946, welke dan ook te zien is als voorloper van het 400-miljoenpakket.
Het kabinet heeft besloten voor uitvoering van het in het structuur–
schema gepresenteerde beleid per jaar maximaal 325 miljoen gulden
beschikbaar te stellen. Het restant van de 400 miljoen gulden is bestemd
voor:

- investeringsimpuls lagere overheden met name ook ter dekking van
hun inspanningen in het kader van het bereikbaarheidsplan (37,5 miljoen
gulden per jaar structureel);

- extra uitgaven voor infrastructuur openbaar vervoer in het kader van
het bereikbaarheidsplan (13 miljoen gulden per jaar in de periode
1991-1995);

- bijdrage ten behoeve van de stormvloedkering (de eerste jaren 17,5
miljoen gulden, later wat meer);

3. in het kader van het Bereikbaarheidsplan Randstad gaat het,
afgezien van herschikkingen en «eigen bijdragen», om twee financie–
ringsbronnen die leiden tot extra investeringsinspanningen in de eerste
zeven jaren:

- het tijdelijke Mobiliteitsfonds (MF) brengt ruim 1 miljard gulden op
(verhoging MRB), dat besteed wordt aan infrastructuur openbaar vervoer
en investeringen in het «onderliggend wegennet»47;
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48 De stelling dat er als gevolg van de
private financiering «ruimte vrijkomt» voor
andere projecten is mede afhankelijk van
een beoordeling van de private financiering
Hierop wordt in paragraaf 3.4.4 ingegaan.
49 Het is de bedoeling ook een vijfde tunnel
privaat te financieren. Deze was evenwel
nog niet opgenomen in de programmerïng
van het rijkswegenfonds, zodat ook niet
gesproken kan worden van een extra
«vrijval» Deze investering heeft ook
betrekking op de periode na 1995.
Uiteraard is het effect van de beslissing om
ook deze tunnel privaat te financieren niet
anders dan van de eerste vier tunnels.
50 Buiten beschouwing zijn gebleven: stimu–
leringsrnaatregelen en studie/ontwikkeling.
51 Bij de meerjarencijfers gaat het om
gemiddelde bedragen in de vijfjaarsperiode
1989-1993 Bij het structuurschema gaat
het om gemiddelde bedragen in de periode
1988-2010 Dit noopt tot enige voorzich–
tigheid bij de vergelijking van de bedragen.

- de beslissing om vier reeds in de programmering van het RWF
opgenomen tunnels privaat te financieren geeft ruimte binnen het RWF
voor extra projecten48. Het gaat om een bedrag van circa 1,2 miljard
gulden49;

Het betreft derhalve een «extra» ruimte van meer dan 2 miljard gulden
in een periode van zeven jaar, die wordt gecreëerd door een tijdelijke
lastenverhoging en door private financiering. De eerste jaren gaat het
dus om een extra inspanning in termen van projecten waarmee
gemiddeld zo'n 300 miljoen gulden per jaar gemoeid is.

De privaat gefinancierde tunnels zijn buiten het financiële plaatje van
het structuurschema gehouden. Ze maken echter wel onderdeel uit van
het structuurschema. Buiten beeld blijft echter ook de vergoeding die de
overheid aan de particuliere tunnelexploitanten zal moeten gaan betalen.
In de ioop van de tijd kan dit oplopen (onder andere afhankelijk van de
ontwikkeling van de rentestand) tot zo'n 200 miljoen gulden of meer per
jaar. Tevens zal het systeem van rekening rijden tot jaarlijkse kosten
leiden (50 a 100 miljoen gulden per jaar), hetgeen eveneens niet in het
financiële plaatje is opgenomen. Het beleid is er op gericht dat deze
uitgaven zullen worden gedekt door de opbrengst van het rekening
rijden.

In onderstaande tabel is globaal aangegeven wat de beschreven
besluitvorming tot gevolg heeft gehad voor de beschikbare middelen c.q.
investeringen en andere uitgaven voor verkeer en vervoer in de zeven–
jaarsperiode 1989-1995 (de periode waarop het bereikbaarheidsplan
betrekking heeft). Daarbij zijn de belangrijkste posten uit het structuur–
schema bezien50. De particulier gefinancierde tunnels zijn in tegenstelling
tot in het structuurschema wel in de tabel opgenomen. Het betreft dus
niet alleen rijksuitgaven. Boven de streep betreft het infrastructurele
investeringen. Onder de streep zijn, eveneens in tegenstelling tot in het
structuurschema, de overheidsvergoeding aan de tunnelexploitanten en
de systeemkosten van het rekening rijden weergegeven. In de tweede
kolom is de financieringswijze van de betreffende uitgaven aangegeven.
In de derde kolom zijn de betreffende bedragen conform de meerjaren–
cijfers 1989 weergegeven. Ter vergelijking is een vierde kolom toege–
voegd die de gemiddelde bedragen conform het structuurschema
weergeeft51.

Tabet 4. Voorgenomen uitgaven c.q. bestedingen van het rijk 1989-1995; gemiddelde
jaarlijkse bedragen, in miljoenen guldens

uitgaven/ gefinancieerd meerjaren (SVV)
bestedingen uit cijfers

1.

2.

3.

4.

5.
6.

aanleg wegen
onderhoud wegen
tunnelaanleg
aanleg OV-infrastructuur (pers.
en goederen)
aanleg vaarwegen
verbetering vaarwegen
onderhoud vaarwegen
bijdragen OPL
stedelijke
verkeersvoorzieningen
onderliggend wegennet
kosten rek. rijden (RR)
overheidsverg. tunnels

815
725
165

600
130

35
265

27

75
50
35
45

RWF
RWF
privaat
MF en alg.
middeien
alg. midd.
alg. midd
alg. midd.
alg. midd.

alg. midd.
MF
RR
RR

790
715

-
280

120
35

255
28
42

-
-
-

(830)
(870)
(165)
(565)

(130)

(309)"
( 26)
( 78)

-
-
-

onderhoud en verbetering
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Ter toelichting kan het volgende worden opgemerkt.

Ad 1. Met betrekking tot de RWF uitgaven dient te worden opgemerkt
dat in de meerjarencijfers (en dus ook in de eerste kolom) een in principe
tijdelijk bedrag van 100 miljoen gulden per jaar is verwerkt, dat samen–
hangt met de eveneens in principe tijdelijke verhoging van de benzineac–
cijns, waartoe in 1986 is besloten. Dit bedrag komt voor verreweg het
grootste deel ten goede aan wegenaanleg. Dit geeft een verklaring voor
het geringe verschil bij de wegenaanleg met het gemiddelde bedrag uit
het structuurschema. Het met de tunnelaanleg gemoeide bedrag
(gemiddeld 165 miljoen gulden per jaar) heeft betrekking op de vier
oorspronkelijk in de RWF-planning opgenomen tunnels. Na de
beschouwde periode wordt nog een tunnel met particuliere financiering
gebouwd. Ten opzichte van de meerjarencijfers is sprake van een extra
inspanning in de beschouwde periode vooral als gevolg van de «vrijval
tunnels».

Ad 2. Dit bedrag is als gevolg van de diverse besluiten aanzienlijk
verhoogd. Ten opzichte van de meerjarencijfers (gemiddeld circa 280
miljoen gulden) is in de beschouwde periode sprake van meer dan een
verdubbeling. Ook blijkt dat de inspanning in de betreffende jaren hoger
is dan het gemiddelde over de gehele periode van het structuurschema.

Ad 4. In het kader van het Bereikbaarheidsplan Randstad wordt
cumulatief in deze periode 350 miljoen gulden aangewend ten gunste
van het onderliggend wegennet. Dit wordt gefinancierd uit het Mobili–
teitsfonds (MF), dat wordt gevoed uit een tijdelijke verhoging van de
MRB. Deze uitgaven waren niet verwerkt in het SVV en zijn additioneel
ten opzichte van de meerjarencijfers. Ten opzichte van de meerjaren–
cijfers heeft bovendien een aanzienlijke intensivering plaats gevonden
voor de stedelijke verkeersvoorzieningen.

Ad 5. De kosten van het rekening rijden lopen op in de tijd. Schat–
tingen over het structurele niveau van de jaarlijkse kosten: 50 a 100
miljoen gulden.

Ad 6. De overheidsvergoeding start in 1992 (bijna 40 miljoen gulden).
In 1995 gaat het naar raming om een bedrag van 120 miljoen gulden.
Raming van het structurele jaarlijkse bedrag: 200 a 300 miljoen gulden.

Uit het geschetste financiële beeld kan worden geconcludeerd dat het
beleid erop gericht is de komende jaren aanzienlijk meer infrastructurele
projecten te realiseren dan volgens de meerjarencijfers uit de begroting
1989 mogelijk zou zijn geweest. Daar komt nog bij dat in het kader van
het NMP in samenhang met een aanscherping van het geleidingsinstru–
mentarium opnieuw extra middelen beschikbaar zijn gesteld voor infra–
structurele investeringen:

- 40 miljoen gulden per jaar voor verbetering van railvoorzieningen
voor het goederenvervoer;

- 30 miljoen gulden per jaar voor verbetering van vaarwegvoorzie–
ningen voor het goederenvervoer;

- extra middelen voor de infrastructuur openbaar personenvervoer
(niet gekwantificeerd) als onderdeel van de mogelijke aanwending van de
opbrengst van het eventueel afschaffen en omzetten van het reiskosten–
forfait.

In het voorgaande stonden de beschikbare middelen voor infrastruc–
turele projecten centraal. Vanuit een andere optiek kan ook bezien
worden hoe het «financiële plaatje» voor bedrijven en burgers er uitziet.
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52 Afgezien van de weergegeven maatre–
gelen ondervindt de sector verkeer en
vervoer ook de gevolgen van de verhoging
van de algemene brandstofheffing (WABM)-
53 Daarbij zijn de PM-posten tegen elkaar
weggestreept en zijn de invullmg van het
paaspakket en de verhoging van de
WABM-heffing buiten beschouwing
gebleven.
" In paragraaf 3 5 en hoofdstuk 4 gaat de
raad in op het beleidsvoornemen de exploi–
tatie-subsidies aan het openbaar vervoer op
het huidige niveau te handhaven.

De besluitvorming heeft immers ook tot extra lasten voor bedrijven en
burgers c.q. hogere inkomsten voor de overheid geleid, veelal ter finan–
ciering van extra voorzieningen:

- de tijdelijke verhoging van de MRB als voeding van het Mobiliteits–
fonds (circa 150 miljoen gulden per jaar);

- de introductie van het rekening-rijdeninstrument. Ter dekking van de
kosten van het systeem en van de overheidsvergoeding aan de tunnelex–
ploitanten moet dit minimaal 250 a 400 miljoen gulden per jaar
opbrengen. Dezs cijfers zijn gebaseerd op nadere informatie van het
Ministerie van Verkeer en Waterstaat. Het structuurschema zelf noemt in
dit verband een bedrag van 500 miljoen gulden. Er bestaan derhalve nog
aanzienlijke onduidelijkheden c.q. onzekerheden over deze budgettaire
effecten. Over de aanwending van een eventuele meeropbrengst heeft
nog geen besluitvorming plaatsgevonden. Dit kan zowel gaan om extra
voorzieningen voor verkeer en vervoer als om bijvoorbeeld een verlaging
van de MRB. Voor zover de aanwending plaatsvindt in de vorm van een
lastenverlichting nemen de lasten voor bedrijven en burgers (macro) per
saldo niet toe (250 a 400 miljoen + PM per jaar);

- de extra beschikbaar gestelde (maximaal) 400 miljoen gulden per
jaar komt uit de algemene budgettaire ruimte. Dit bedrag paste in de
budgettaire kaders die het kabinet zich gesteld had. Derhalve kan hierbij
moeilijk gesproken worden over een verhoging van lasten voor burgers
en bedrijven;

- een stringent parkeerbeleid kan via hogere parkeergelden tot hogere
kosten voor burgers en bedrijven leiden. Er is geen kwantificering bekend
(het gaat vooral om gemeentelijk beleid; +PM per jaar).

In het kader van het NMP gaat het om de volgende additionele maatre–
gelen52:

- een verhoging van de dieselaccijns (280 miljoen gulden per jaar) en
van de LPG-toeslag (70 miljoen gulden per jaar), waarmee een nog
openstaande taakstelling uit het «paaspakket» wordt ingevuld;

- een (verdere) verhoging van de dieselaccijns (oplopend tot 190
miljoen gulden per jaar). Dit bedrag wordt aangewend in de vorm van
bijdragen voor de introductie van schonere vrachtauto's en bussen en
voor de hierboven reeds genoemde additionele voorzieningen voor het
goederenvervoer per rail en over water;

- de eventuele afschaffing en omzetting van het reiskostenforfait
impliceert hogere premie-opbrengsten (350 miljoen gulden per jaar) en
hogere belastingopbrengsten (650 miljoen gulden per jaar). De eerste
component wordt via premieverlaging gecompenseerd. Over de
aanwending van de extra belastinginkomsten heeft nog geen besluit–
vorming plaatsgevonden. Wel wordt een «mogelijk pakket» gepresen–
teerd (onder andere OV-kaarten, infrastructuur OV-personenvervoer,
exploitatiesubsidies OV en lastenverlichting). Het gaat dus per saldo om
hogere kosten voor de doelgroep ter grootte van 650 miljoen gulden –PM
per jaar. Thans wordt een en ander door een tripartiete werkgroep
bezien.

Globaal gaat het derhalve in totaal per saldo om een bedrag van 1,2 a
1,4 miljard gulden aan hogere kosten voor bedrijven en burgers53.

3.4.3 Enkele opmerkingen over het financiële beeld

Uit de gepresenteerde cijfers komt naar voren dat het beleid gericht is
op het realiseren van aanzienlijk meer infrastructurele projecten op het
gebied van verkeer en vervoer. Mede gezien ook zijn Advies econo–
mische infrastructuur uit 1987 waardeert de raad deze beleidsintensi–
vering. Een belangrijke vraag is of het voorgestelde beleid voldoende zal
zijn om de doelstellingen te bereiken54. Daarbij gaat het om een drietal
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deelvragen. Ten eerste gaat het daarbij om de vraag of de beschikbare
middelen voldoende zijn om de voorgenomen projecten te realiseren.
Ten tweede is de vraag van belang of de voorgenomen projecten
voldoende zijn in het licht van de huidige problemen en de gestelde
doelen. Ten slotte is het de vraag of er op korte en middellange termijn
voldoende gebeurt om de problemen, mede gezien de huidige
knelpunten en relatief snelle groei van het autoverkeer en de al in gang
zijnde ontwikkelingen in het buitenland, ook binnen een redelijke termijn
op te lossen. De raad acht zich niet het geschikte forum om over afzon–
derlijke projecten te oordelen, zodat exacte, gekwantificeerde uitspraken
niet mogelijk zijn.

In dit verband wil de raad erop wijzen dat in het structuurschema zelf
wordt opgemerkt dat er ten aanzien van de wegen en vaarwegen sprake
is van een faseringsprobleem in die zin dat er, gezien de huidige achter–
standen, in de wegensector op korte termijn sprake is van een tekort en
voor de vaarwegen tot 1995 per jaar meer nodig is dan het over de
gehele periode gemiddeld benodigde bedrag. Bij dat laatste kan
overigens worden opgemerkt dat in het kader van het NMP tot een
versnellmg is besloten.

Ook wil de raad erop wijzen dat er bepaalde risico's aan de finan–
ciering van het beleid zijn verbonden. Zo wordt een deel van de extra
middelen verkregen uit particuliere financiering van de tunnels. Los van
de inhoudelijke beoordeling hiervan, waarop de raad in de volgende
subparagraaf ingaat, betekent dit wel een mogelijk risico, omdat de
financiering afhankelijk is van de (blijvende) bereidheid van de particu–
liere sector om deze middelen - tegen redelijke voorwaarden -
beschikbaar te stellen. Hierbij kan ook gewezen worden op de financie–
ringsclausule in het structuurschema en het NMP met betrekking tot de
TGV. Die impliceert dat, indien geen externe financiering voor aanleg van
infrastructuur voor de hoge-sneïheidslijn wordt gevonden, de verbete–
ringen van de infrastructuur alleen worden uitgevoerd voor zover ze
passen in het investeringsprogramma van het structuurschema.

In relatie met de particuliere financiering van de tunnels speelt nog een
onzekerheid een rol. Het is de bedoeling de overheidsvergoeding aan de
particuliere financiers te bekostigen uit de opbrengst van het rekening
rijden. Invoering van dat instrument lijkt echter nog lang niet zeker,
terwijl dat zeker niet op korte termijn mogelijk is. Bovendien kan het
systeem van rekening rijden - na eventuele invoering - met zoveel
problemen gepaard gaan, dat de vereiste opbrengst wellicht niet wordt
gerealiseerd.

De zorg voor een goede infrastructuur is primair een taak van de
overheid die daarvoor voldoende middelen beschikbaar moet stellen. De
raad wil ervoor pleiten aanzienlijk meer middelen te reserveren voor de
verkeers– en vervoersinfrastructuur. Zeker ook voor de komende jaren is
een extra financiële impuls gewenst. Bij de besteding van deze
additionele middelen ziet de raad een zekere prioriteit - binnen de
technische en organisatorische grenzen - voor het openbaar vervoer,
fietsvoorzieningen en voor (weg–, water– en spoorjverbindingen die ook
internationaal van belang zijn en de achterlandverbindingen van de
belangrijke lucht– en zeehavens vormen. Extra aandacht daarbij
verdienen de (internationale) goederenrailverbindingen55.

Ten aanzien van de benodigde middelen wil de raad ook wijzen op het
belang van voldoende onderhoud. In zijn Advies economische infra–
structuur uit 1987 heeft de raad geconstateerd dat het wegwerken van
bestaande en voorkomen van nieuwe achterstanden een aanzienlijk
bedrag aan financiële middelen vereist.

55 De commissie-Van der Pias heeft geadvi– ln paragraaf 3.4.2 is ook naar voren gekomen dat het voorgenomen
seerd hiervoor aanzieniijke extra bedragen beleid (structuurschema en NMP) hogere kosten voor burgers en
uittetrekken bedrijven met zich brengt. Het gaat daarbij globaal om een bedrag van
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per saldo 1,2 a 1,4 miljard gulden. Bij een beoordeling hiervan dient het
volgende te worden bedacht.

In ieder geval voor een deel56 is op zich sprake van een verhoging van
de (macro) collectieve-lastendruk. Gegeven de door het kabinet gehan–
teerde beleidsdoelstelling ten aanzien van de collectieve-lastendruk, is
het afhankelijk van andere ontwikkelingen in deze grootheid of het niveau
van de lastendruk binnen die doelstelling blijft. Dit is op macroniveau dus
niet los te zien van de economische ontwikkeling en het macrobudget–
taire beleid.

Daarbij moet worden opgemerkt dat de ceteris paribus optredende
stijging van de collectieve-lastendruk weinig zegt over de gevolgen op
meso-/doelgroep– en microniveau. Het gaat immers om doelgroepge–
richte kostenverhogingen. In dat licht moet bedacht worden dat de
kostenverhogingen in het beleid juist ook bewust bedoeld zijn op grond
van het principe «de vervuiler betaalt» en als geleidingsinstrument. Het
gaat onder meer om de nagestreefde substitutie in de «modal split»57.
Indien het alleen om de reguleringsfunctie van kostenverhogingen gaat,
zou het inkomenseffect in principe dienen te worden gecompenseerd. De
meeste kostenverhogende maatregelen hebben in de voorstellen echter
ook een financieringsfunctie. Tegenover de kostenverhogingen staan dan
extra voorzieningen en subsidies, soms voor dezelfde doelgroep. Ten
slotte is voor een beoordeling van belang dat de verhoging van de diesel–
accijns toch al in het verschiet lag met het oog op de realisering van de
interne markt.

56 Het is de vraag of de opbrengst van
rekening rijden tot de collectieve lastendruk
wordt gerekend
57 Voor zover die substitutie tot stand komt
treedt (op microniveau) de betreffende
kostenstijging in het geheel niet op
5S Een investeringsimpuls is te zien als een
rijksbijdrage in de rente en aflossing van
investeringen van de lagere overheden
(gescheiden gewone en kapitaaldienst) De
mogelijk gemaakte investeringen zijn
derhalve in principe groter dan het bedrag
van de investeringsimpuls.
59 In een mondeling overleg van de vaste
Commissie voor Verkeer en Waterstaat met
de minister van Verkeer en Waterstaat werd
ook een meer principiële opmerking
gemaakt door de heer Van den Berg
(S.G.P ): «Wat zich (...) wreekt (...) is dat wij
nog nooit ten principale een heldere, duide–
lijke discussie hebben gehad over het
instituut publieke private samenwerking. In
mijn ogen had dit hieraan vooraf moeten
gaan» Zie Bereikbaarheidsplan Randstad,
Tweede Kamer, vergaderjaar 1988-1989,
20389, nr. 21, p. 13

In het structuurschema staan het beleid en de inkomsten en uitgaven
van het rijk op het gebied van het verkeer en vervoer centraal. Ook de
lagere overheden vervullen op dit terrein echter een belangrijke functie.
De samenhang blijkt heel duidelijk uit het Bereikbaarheidsplan Randstad.

De (financiële) gevolgen van het totale voorgestelde beleid voor de
lagere overheden zijn moeilijk te achterhalen. Wel kan gesteld worden
dat het bij de stedelijke verkeersvoorzieningen en voor een deel bij de
infrastructuur openbaar vervoer gaat om niet-kostendekkende bijdragen
van het rijk, zodat hier sprake moet zijn van complementaire inspan–
ningen van de lagere overheden. Daarnaast is in het kader van het
bereikbaarheidsplan een extra inspanning van de lagere overheden
overeen gekomen, waartegenover een extra investeringsimpuls staat58.
Eventuele andere consequenties voor de lagere overheden zijn moeilijk in
kaart te brengen. De raad wil hiervoor echter wel nadrukkelijk aandacht
vragen.

3.4.4 Particuliere tunnelfinanciering

Een belangrijk onderdeel van de beleidsvoornemens betreft de voorge–
nomen particuliere financiering van vijf tunnels. Het gaat daarbij in totaal
om een investering van circa 1,8 miljard gulden. Deze tunnels hoeven
dan niet meer het budget van het Rijkswegenfonds te belasten, waardoor
volgens het structuurschema ruimte vrijkomt voor andere infrastructurele
investeringen. Per saldo is dan sprake van een extra inspanning op het
gebied van de economische infrastructuur. Thans is de particuliere finan–
ciering van het eerste tunnelproject (onder de Noord) rond; het contract
met de Postbank en Société Générale is afgesloten en de eerste paal is
inmiddels geslagen. Dat wil overigens niet zeggen dat de merites van
een dergelijke (financierings)constructie algemeen worden onder–
schreven. Hierbij speelt ook de nauwe relatie tussen de particuliere
financiering en het rekening-rijdeninstrument een rol. De Tweede Kamer
is dan ook niet zonder aarzelingen en kritische kanttekeningen akkoord
gegaan59.

In zijn Advies over de economische infrastructuur uit 1987 is de raad
al ingegaan op een eventuele rol hierbij voor de particuliere sector (in
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60 SER, Advies economische infrastructuur,
publikatienr. 87/03. 's-Gravenhage,
hoofdstuk 4.
61 Daarbij werd er wel op gewezen dat een
nadelig gevolg kan zijn dat maatschappehjk
rendabele projecten via kostendekkende
prijzen voor de gebruikers wel financieel
rendabel worden, maar dat de baten van het
project een veel grotere groep ten goede
kunnen komen. Juist in de vaak moeilijk te
internaliseren externe effecten zag de raad
duidelijk grenzen aan de mogelijkheden
voor het profijtbeginsel, hetgeen niet
wegnam dat de raad het de moeite waard
achtte bepaalde mogelijkheden (onder
andere bij bruggen en tunnels) nader te
onderzoeken.
62 De commissie-Le Blanc wees er daarbij
op dat de visie van de rijksoverheid was dat
het risico van aanleg, fmanciering en exploi–
tatie in principe voor rekening van de parti–
culiere investeerder diende te komen
63 Deze bijdragen zouden overigens lager
kunnen zijn naarmate de overheid en/of
private partijen bereid zouden zijn (a fonds
perdu) bij te dragen in de mvesterings–
kosten Tevens werd in dit kader gesteld dat
de hoogte van de gebruikersbijdragen bi jge–
steld zou moeten kunnen worden indien
overheidsbeleid gedurende de concessie–
termijn in aanzienlijke mate het belang van
de exploitant zou schaden Ook m het
betreffende advies van de raad werd reeds
gewezen op de noodzaak van een regeling
in verband met dit soort «politieke nsico's»
84 Uit nadere informatie blijkt dat bij de
«meerwaarde» onder meer gedacht wordt
aan het feit dat particuhere financiers/
exploitanten ervaring kunnen opdoen met
dergelijke proiecten hetgeen tot voordeel
kan strekken bij toekomstige proiecten, ook
in het buitenland Dit zegt echter nog niets
over de vraag of er bijvoorbeeld
efficiency-voordelen optreden ten opzichte
van fmanciermg en exploitatie (de overheid
kan ook zelf gebruikersbi|dragen vragen
voor door haar gefmancierde investermgen)
door de overheid

samenhang met toepassing van het profijtbeginsel)60. Daarbij ging het
overigens niet om een afgewogen beleidsoordeel, maar om een aantal
overwegingen die rond het vraagstuk van eventuele (mede)financiering
door de particuliere sector een rol spelen. Particuliere (mede)financiering
verruimt in principe de mogelijkheden voor infrastructurele investeringen
gegeven de budgettaire grenzen van de overheid. Ook werd gewezen op
de mogelijke behoefte van met name institutionele beleggers aan
(nieuwe) beleggingsmogelijkheden. Daarnaast werden onder meer de
volgende elementen genoemd die bij de beoordeling een rol kunnen
spelen:

- de mogelijke efficiency-verbeteringen door medebetrokkenheid van
de particuliere sector, waarbij werd opgemerkt dat de rol van de particu–
liere sector dan verder moet reiken dan alleen de (mede)financiering
(bijvoorbeeld ook aanleg, planning, beheer);

- de mate waarin de particuliere sector (mede) de risico's van het
project draagt; hierbij werd ook ingegaan op de relaties met de huidige
wijze van begrotingsnormering, en

- de mogelijkheden tot toepassing van het profijtbeginsel (gebruikers–
bijdragen), hetgeen de mogelijkheden voor particuliere financiering kan
vergroten doordat projecten dan (meer) financieel rendabel kunnen
worden61.

Ook de commissie-Le Blanc heeft een aantal overwegingen c.q.
voorwaarden geformuleerd, waaraan bij particuliere (mede)financiering
voldaan zou moeten zijn. Daarbij gaat het onder andere ook om de
voorwaarde dat de particuliere sector de risico's van het project mede
moet dragen62. Tevens werd gesteld dat gebruikersbijdragen onont–
beerlijk zijn voor particuliere financiering. In feite gaat het derhalve om
de combinatie van particuliere financiering en exploitatie63.

Tegen deze achtergrond wil de raad enige opmerkingen maken over de
richting die het beleid ingeslagen is met de beslissing om een aantal
tunnels particulier te financieren en de kosten hiervan te dekken uit een
systeem van gebruikersbijdragen (rekening rijden), welke beslissing thans
voor één tunnel concreet gestalte heeft gekregen.

1. De raad is van mening dat de zinvolheid van publiek-private samen–
werking mede gelegen dient te zijn in een eventuele «meerwaarde»
waartoe een dergelijke samenwerking zou kunnen leiden, bijvoorbeeld de
al genoemde mogelijke efficiency-voordelen. De raad vraaqt zich af of in
het geval van de tunnels wel sprake is van een dergelijke «meerwaarde».
Er ontstaat geen beter produkt en er lijkt ook geen sprake te zijn van een
zelfde produkt tegen lagere kosten. Bij aanleg, beheer en onderhoud
blijft de invloed van de overheid (Rijkswaterstaat) groot64.

2. Het is de bedoeling de exploitatiekosten te dekken uit gebruikersbij–
dragen. Er is echter geen directe koppeling meer tussen de passageprijs
voor de gebruikers (wel voor de overheidsvergoeding) en de financie–
rings– en exploitatiekosten van de tunnels. De beleidsvoornemens
worden thans zo geformuleerd dat de opbrengst van het veel breder
toegepaste systeem van rekening rijden mede wordt aangewend voor de
dekking van de kosten van de tunnels. Het is de vraag in hoeverre dan
nog gesproken kan worden van particuliere exploitatie van deze
projecten.

3. Het enige belangrijke risico dat de particuliere financier/exploitant
lijkt te lopen is het exploitatierisico samenhangend met de ontwikkeling
van het aantal passages. Daarbij dient te worden opgemerkt dat hier in
feite sprake is van een gedeeld risico. Als het aantal passages tegenvalt
derft de exploitant inkomsten. Als het aantal passages hoger is dan
verwacht, heeft de exploitant hogere inkomsten, die het rijk evenwel
moet betalen. De inkomsten voor het rijk uit het rekening rijden kunnen
dan wel hoger zijn, maar dit hoeft elkaar niet te compenseren, omdat de
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65 Dit in tegenstelling tot eerdere suggesties
van de minister van Verkeer en Waterstaat
Zie Bereikbaarheidsplan Randstad, Tweede
Kamer, vergaderjaar 1988-1989, nr 19 (lijst
van vragen en antwoorden). pp 6 en 7 Dit
kamerstuk is meer algemeen een belang–
rijke informatiebron voor dit advies
geweest.
66 Het is niet duidelijk of er dan ook sprake
zal zijn van een aanpassing van de tarieven
van rekening rijden
67 Afgezien van het risico voor de exploitant
en de andere schuldvorm wordt eigenlijk
voor de tunnels het stelsel van de
gescheiden lopende en kapitaaldienst
geïntroduceerd om zo een «liquiditeitspro–
bleem» op te lossen.

passageprijs voor de overheid niet overeen hoeft te komen met de
passageprijs voor de gebruiker (zie punt 2; hiervoor). Hier ligt dus ook
een risico (en een open-einderegeling) voor de overheid. Bovendien is de
overheid een betalingsverplichting aangegaan, zonder dat de inkomsten
via gebruikersbijdragen al zeker gesteld zijn. In ieder geval lijkt de
dekking gedurende de eerste jaren uit andere middelen te moeten
komen. Dit brengt naar de mening van de raad met zich dat de
overheidsvergoeding als relevante rijksuitgave moet worden
beschouwd65. Het is de raad niet duidelijk geworden in hoeverre de
beleidsvrijheid voor de rijksoverheid (bijvoorbeeld om de mobiliteit
sterker te geleiden) gehandhaafd blijft zonder dat dit tot een of andere
vorm van schadeloosstelling (en dus een financieel risico voor de
overheid) leidt.

4. Met betrekking tot de risicoverdeling kan verder opgemerkt worden
dat de exploitant nog wel enkele andere risico's loopt (startdatum,
openstelling, exploitatie-/beheerskosten in engere zin). Verder loopt de
exploitant een risico in verband met de rente-ontwikkeling gedurende de
looptijd, zij het dat er periodiek wel een aanpassing van het (door de
overheid betaalde) passagetarief in verband met de rente-ontwikkeling
plaatsvindt. Hier is derhalve sprake van een gedeeld risico66. De
exploitant loopt echter geen risico ten aanzien van de bouwkosten en de
onderhoudskosten. Er is sprake van een ex ante vooraf vastgesteld
bedrag dat particulier wordt gefinancierd en dat de exploitant aan
onderhoud betaalt. Hier loopt de overheid - en wat de bouw betreft ook
voor een deel de aannemer - de risico's.

5. De particuliere financiering is duurder dan «traditionele» finan–
ciering via het rijksbudget. Volgens de minister van Verkeer en Water–
staat gaat het daarbij om een «fractioneel» duurdere financieringswijze
(circa 15 miljoen gulden). Hierover bestaat overigens nog steeds
discussie, waarbij een rol speeit dat de keuze van de gehanteerde
disconteringsvoet van grote invloed lijkt te zijn op de uitkomst van de
kostenvergelijking. Onafhankelijk van de vraag hoe de «juiste» bereke–
ningen luiden, kan gesteld worden dat een particuliere
financier/exploitant een hogere rendementseis zal stellen dan de
rentevoet op staatsobligaties.

De raad trekt hieruit de conclusie dat hij nog niet overtuigd is van de
maatschappelijke voordelen van de beslissing om de tunnels particulier
te financieren. Het overheersende motief lijkt het gebrek aan budgettaire
ruimte te zijn. Zo is er geen sprake van een duidelijke «meerwaarde». In
die zin moet het wellicht beschouwd worden als een noodoplossing,
welke als gevolg van het duurder zijn tegen een bepaalde prijs gekocht
moet worden. De raad betreurt dit in het licht van de primaire verant–
woordelijkheid van de overheid voor een goede infrastructuur.

De vraag is ook hoe een en ander zich verhoudt tot de (huidige) begro–
tingsnormering. In de uitwerking van dit beleid is gezocht naar een
vormgeving die ertoe leidt dat de particuliere financiering niet
beschouwd wordt als «debudgettering» en daardoor alsnog relevant zou
zijn voor de rijksbegroting. Hierbij is vooral de verdeling van risico's
relevant. Het is waar dat de exploitant risico's loopt, maar het is evenzeer
waar dat ook de overheid nog aanzienlijke risico's draagt. Daarbij speelt
ook een rol dat de overheid niet alleen als «incassobureau» fungeert,
maar ook een betalingsverplichting op zich heeft genomen. In zekere zin
is (de contante waarde van) die verplichting op te vatten als overheids–
schuld. De aanwezigheid van risico voor de exploitant leidt ertoe dat er
geen sprake is van een «echte» debudgettering. Elementen van debud–
gettering lijken echter wel degelijk aanwezig. Het beleid bevindt zich wat
dit betreft in een grijs gebied67.
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68 SER, Advies sociaal-economisch beleid
op middellange termijn 1988-1990, 1988,
publikatienr 88/10, hoofdstuk 3.
69 SER, Advies sociaal-economisch beleid
op middellange termijn 1986-1990, 1986,
publikatienr. 86/10, hoofdstuk 3 en bijlage
5.1.
70 Zie voor een historisch overzicht bijvoor–
beeld: K. Bron en H. L. van der Kolk, Sturing
van personenvervoer, Instituut voor
Onderzoek van Overheidsuitgaven, Reeks nr
24, 's-Gravenhage, 1988 (pp. 81-85).
71 Bij de negatieve externe effecten valt te
denken aan het ruimtebeslag en versnip–
pering van natuur en landschap, geluid
hinder, onveiligheid en de emissie van
milieubelastende stoffen Ook congestie
wordt veelal genoemd. Daarbij moet wel
bedacht worden, dat dit een probleem van
wat andere orde is, omdat de kosten
daarvan in zekere zin geïnternaliseerd zijn
(de (wachttijd)kosten worden door de
verkeersdeelnemers zelf gedragen) Verder
zij bedacht dat ook het openbaar vervoer
negatieve externe effecten kent, zij het
minder dan het autoverkeer. Dit betekent
dat verkeer in het algemeen negatieve
externe effecten met zich brengt. Overigens
kunnen er ook positieve externe effecten
aan het verkeer verbonden zijn.
72 In het structuurschema wordt niet
expliciet ingegaan op de motieven voor
subsidiëring van het openbaar vervoer. Er
wordt ter zake slechts –vooral op financiële
gronden - gesteld dat de exploitatiesub
sidies niet mogen stijgen Naast de exploita–
tiesubsidies neemt de overheid ook de
uitgaven aan infrastructurele investeringen
ten behoeve van het openbaar vervoer voor
zijn rekening
73 In dit verband wordt wel de term
«vervoersarme» groepen gebruikt Enerzijds
betreft dat personen die geen auto kunnen
of mogen rijden (kinderen, gehandicapten,
bejaarden), anderzijds gaat het om
personen die zich geen auto kunnen permit–
teren.

3.5 Micro-economische aspecten: subsidiëring, prijsmecha–
nisme en marktwerking

3.5.1 Expliciete en impliciete subsidiëring

In het in 1988 uitgebrachte middellange-termijnadvies heeft de raad
erop gewezen dat een (hernieuwde en) kritische afweging van de baten
en kosten van subsidies en fiscale regelingen gewenst is om te bezien of
en in hoeverre op dit punt aanpassingen mogelijk zijn die de econo–
mische ontwikkeling uiteindelijk ten goede kunnen komen68. De kosten
van deze regelingen zijn enerzijds gelegen in het feit dat ze gefinancierd
moeten worden en dus tot hogere belasting– en premietarieven kunnen
leiden (met de economische gevolgen vandien) en anderzijds in meer
direct met de regelingen samenhangende negatieve effecten (zoals
mogelijke allocatieve verstoringen en de - soms aanzienlijke - uitvoe–
ringskosten en complexiteit).

Hiermee werd in meer algemene zin voortgeborduurd op een
onderdeel uit het middellange-termijnadvies uit 1986, in welk kader ook
expliciet aandacht werd geschonken aan de rol van subsidies en fiscale
regelingen in het verkeer– en vervoerbeleid69. Via dergelijke regelingen,
maar ook bijvoorbeeld via heffingen, via het investeringsbeleid (in vaar–,
spoor– en landwegen) en via het ruimtelijke ordeningsbeleid beïnvloedt
de overheid de markt voor verkeer en vervoer. Daarbij gaat het zowel om
het totaal aantal verplaatsingen, de verplaatsingsafstanden als de
vervoerswijze (zoals de «modal split» in het woon-werkverkeer).
Daarnaast wordt die markt beïnvloed door niet-beleidsmatige factoren
als de bevolkingsgroei, de toenemende bedrijvigheid, de welvaartsgroei
en autonome (niet door het beleid geïnduceerde) ruimtelijke ontwikke–
lingen. Daaraan kan worden toegevoegd dat ook secundaire arbeidsvoor–
waarden (reiskostenvergoedingen, auto van de zaak en dergelijke) hierbij
een rol kunnen spelen.

Vooral ook als gevolg van de welvaartsgroei is het autobezit en
–gebruik de afgelopen decennia sterk toegenomen. Lange tijd werd dit
versterkt door een ruimtelijk ordeningsbeleid gericht op deconcentratie
(groeikernen) en een accommoderend investeringsbeleid voor de wegin–
frastructuur70. Dit heeft een belangrijke impuls gegeven aan het
woon-werkverkeer in het algemeen - met name ook over langere
afstanden - en het woon-werkverkeer per auto in het bijzonder.

Vooral onder invloed van het besef van de negatieve externe effecten
van een sterk groeiende verkeersmobiliteit en met name van het
groeiende autogebruik zijn de opvattingen over de gewenste ruimtelijke
ordening aanzienlijk veranderd en werden een minder grote voortva–
rendheid bij het investeren in wegen en een beperking (van de groei) van
het autogebruik onder meer door een wijziging van de modal split als
elementen in het verkeers– en vervoersbeleid ingebracht71.

In het middellange-termijnadvies uit 1986 is mede tegen deze achter–
grond ingegaan op de subsidiëring (in ruime zin) van het verkeer en
vervoer.

Voor de subsidiëring van het openbaar vervoerz\\r\ door de overheid
de volgende motieven aangevoerd72:

- de maatschappelijke functie die het openbaar vervoer heeft voor het
functioneren van de steden en stadsgewesten als centra van econo–
mische, sociale en culturele activiteiten;

- het bieden van een mogelijkheid tot mobiliteit aan degenen die niet
over een auto (kunnen) beschikken73;

- de gunstige milieu-aspecten van het openbaar vervoer ten opzichte
van de auto.
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'* Zie bijvoorbeeld K Bron en H L van der
Kolk, Sturing van personenvervoer, Instituut
voor Onderzoek van Overheidsuitgaven,
Reeks nr 24, 's-Gravenhage, 1988 (pp.
121-123). Er zij op gewezen dat het hier
dus gaat om de fiscale behandeling van
deze secundaire arbeidsvoorwaarden.
Daarnaast kan de vraag gesteld worden of
deze vormen van secundaire arbeidsvoor
waarden zelf niet de mobiliteit en met name
de personenautomobiliteit bevorderen.
75 H. L. van der Kolk, Auto in balans ,
Instituut voor Onderzoek van Overheidsuit–
gaven, memorandum nr 26. 's Gravenhage,
1989 Dit betreft een studie op verzoek van
de Stichting Natuur en Milieu

Het ontstaan van de tekorten van het openbaar vervoer en daarmee
van de subsidiëring zijn vooral te verklaren uit enerzijds het toegenomen
bezit van eigen vervoermiddelen en de stadsverdunning en anderzijds
een terughoudend tarievenbeleid om de substitutie naar eigen vervoer
- vooral de auto - te beperken en de mobiliteit van «vervoersarme»
groepen niet in gevaar te brengen. Het terughoudende tarievenbeleid
hing dus mede samen met de ontwikkeling van de kosten van het
autogebruik. Deze kosten zijn - per kilometer - in de afgelopen decennia
reëel min of meer gelijk gebleven. Ook de openbaar-vervoertarieven
ontwikkelden zich globaal in lijn met de kosten van levensonderhoud. De
(loon)kosten van het openbaar vervoer stegen evenwel - ook gerelateerd
aan de ontwikkeling van de arbeidsproduktiviteit - sterker, hetgeen resul–
teerde in een stijging van de tekorten.

Ook in een aantal fiscale regelingen kunnen subsidie-elementen zitten.
Zo wordt het reiskostenforfait gemotiveerd op grond van het feit dat het
zou gaan om een vorm van verwervingskosten. Het is evenwel de vraag
in hoeverre hier sprake is van noodzakelijke kosten. Door de vrijheid van
woonplaatskeuze hebben deze kosten ook een element van vrije
besteding in zich. Daarbij moet overigens wel bedacht worden dat
bijvoorbeeld de woongelegenheid bij werkconcentraties te kort kan
schieten in kwantitatieve en/of kwalitatieve zin, hetgeen de genoemde
vrijheid begrenst. Ook het onbelast of beperkt belast zijn van reiskosten–
vergoedingen (voor woon-werkverkeer en voor zakelijk verkeer) en de
«auto van de zaak» kunnen in zekere zin een subsidie-element bevatten.
In dit verband moet worden opgemerkt dat de «Oort-operatie» tot veran–
deringen in deze regelingen ingaande 1990 leidt.

Daarnaast kan worden opgemerkt dat dergelijke regelingen in meer of
mindere mate prikkels bevatten die een beperking van het autogebruik
niet bevorderen of het autogebruik juist stimuleren (bijvoorbeeld als voor
het privégebruik van de auto van de zaak slechts een vast bedrag aan de
werkgever betaald moet worden, terwijl vervolgens alle variabele kosten
ten laste van de werkgever komen: het tegengestelde van de «variabili–
satie»-idee)7*.

Met betrekking tot het wegverkeer (personen– en vrachtauto) consta–
teerde het middellange-termijnadvies uit 1986 dat grosso modo geldt
dat de directe kosten van het wegverkeer (naast uitgaven voor aanleg en
onderhoud van wegen ook bijvoorbeeld de uitgaven voor politie-inzet in
verband met het wegverkeer) worden gedekt door de overheidsin–
komsten van het wegverkeer. Dat impliceert dat de negatieve externe
effecten van het wegverkeer niet (voldoende) in rekening worden
gebracht. Hoewel de omvang van deze effecten moeilijk te bepalen is,
wijzen schattingen op een kostenpost van enkele miljarden guldens. De
opbrengst van de aan het wegverkeer opgelegde milieuheffing (thans de
brandstofheffing, die de luchtverontreinigings– en geluidshinderheffing
heeft vervangen) weegt hier bij lange na niet tegen op. Geconcludeerd
werd dat ten aanzien van het wegverkeer sprake is van impliciete subsi–
diëring. Deze conclusie uit het middellange-termijnadvies van 1986
wordt globaal bevestigd door een recent onderzoek van het Instituut voor
Onderzoek van Overheidsuitgaven dat helderheid trachtte te geven
omtrent schijnbaar tegenstrijdige uitspraken die worden gedaan met
betrekking tot de financiële relatie tussen automobilist en overheid.
Enerzijds wordt wel gesteld dat de auto een «melkkoe» van de overheid
is, terwijl ook wordt beweerd dat de automobilist onvoldoende de
rekening gepresenteerd krijgt van de kosten die hij veroorzaakt75. Uit het
onderzoek komt naar voren dat hoe meer rekening gehouden wordt met
de externe kosten van het autorijden des te meer de laatste bewering
opgaat.
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In het onderzoek is vanuit een viertal gezichtspunten gekeken naar de
(financiële) relaties tussen automobilist en overheid c.q. maatschappij.

1. De overheid wordt gezien als «nutsbedrijf infrastructuur». Aan de
uitgavenkant van de overheid (rijk en lagere overheden) staan de speci–
fieke uitgaven voor de weginfrastructuur (inclusief de hierop betrekking
hebbende apparaatskosten). De inkomstenkant betreft hier de heffingen
die specifiek voor de wegeninfrastructuur zijn bedoeld: de betreffende
toeslag op de MRB en de tolheffing op enkele tunnels/bruggen. Dit
gezichtspunt benadrukt de ruilrelatie tussen aanbieder (overheid) en
gebruiker (automobilist). Confrontatie van deze uitgaven en inkomsten
leidt tot de conclusie dat de zorg voor de infrastructuur in de praktijk niet
op een dergelijke bedrijfseconomische wijze is georganiseerd. De
uitgaven overtreffen de inkomsten met ruim 4 miljard gulden.

2. In de tweede benadering staat de automobilist centraal. De hier
opgevoerde inkomsten en uitgaven betreffen alle directe voor– en
nadelen die de automobilist heeft van de overheid. De inkomsten
betreffen in dat geval alle heffingen die specifiek ten laste van de
automobilist komen: accijnzen, MRB (hoofdsom, provinciale toeslag en
toeslag RWF), bijzondere verbruiksbelasting (BVB) en brandstofheffing.
Bij de uitgaven gaat het naast de uitgaven voor de weginfrastructuur om
onder andere politiekosten voor zover toe te rekenen aan het
wegverkeer, reiskostenvergoedingen aan onderwijsvolgende burgers,
belastinguitgaven in verband met het autoverkeer (onder andere het
reiskostenforfait), apparaatskosten belastingdienst in verband met de
heffingen, aan het wegverkeer toe te rekenen delen van de budgetten
voor stadsvernieuwing, regionaal beleid en landinrichting en een deel van
de uitgaven voor verkeersveiligheid.

De vanuit dit gezichtspunt bepaalde uitgaven zijn circa 1,5 miljard
gulden lager dan het totaal van de specifiek op de automobilist
drukkende heffingen.

De volgende twee gezichtspunten betrekken ook de negatieve externe
effecten in het beeld. Gezien de meet– en waarderingsproblemen bij de
externe effecten zijn de bedragen minder hard en krijgen daardoor een
meer indicatief karakter.

3. Hierbij worden wat de uitgaven betreft de uitgaven conform
gezichtspunt 2 aangevuld met de uitgaven die de overheid doet ter
voorkoming, bestrijding of compensatie van de negatieve externe
effecten van het autogebruik. Het betreft dus de uitgaven die wel het
gevolg zijn van het autogebruik, maar waarvan de automobilist niet zelf
(direct) voordeel heeft. Onder andere gaat het om een deel van de
uitgaven voor rechtspraak en rechtshulp, een aan het autoverkeer toe te
rekenen deel van de uitgaven voor milieubeheer, uitgaven voor ruimte–
lijke ordening, het resterende deel van de uitgaven voor verkeersvei–
ligheid en een deel van de uitgaven voor volksgezondheid. De uitgaven
voor openbaar vervoer zijn als p.m.-post opgenomen. Deze uitgaven zijn
immers relevant voor zover deze worden gemotiveerd door de negatieve
externe effecten van het autogebruik (zie hiervoor). Omdat er ook andere
motieven voor deze uitgaven zijn, is het relevante deel moeilijk af te
bakenen. De inkomsten verschillen in deze benadering niet van die bij
gezichtspunt 2 (alle specifieke heffingen voor de automobilist).

Uit een confrontatie van de uitgaven en inkomsten blijkt dat in deze
benadering de uitgaven 0 a 2 miljard gulden hoger zijn dan de inkomsten
uit de heffingen.

4. Bij dit gezichtspunt worden ook de externe effecten in beeld
gebracht die niet hun weerslag hebben in de overheidsuitgaven. Het gaat
hierbij derhalve om een indicatie van de (totale) maatschappelijke kosten
van het autoverkeer. Belangrijke (additionele) kostenposten hebben
hierbij onder andere betrekking op luchtverontreiniging (welke voor een
deel slechts als p.m.-post opgenomen konden worden, namelijk de
C02-uitstoot/broeikaseffect), verkeersonveiligheid (onder andere produk–
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tieverlies; menselijk leed: p.m.) en congestiekosten beroepsverkeer. Ook
in deze benadering zijn de inkomsten gelijk aan die van gezichtspunt 2
(en 3). De totale kosten blijken nu 4 a 8 miljard hoger te zijn dan de
inkomsten uit de heffingen.

In onderstaande tabel wordt een en ander samengevat.

Tabel 1. Uitgaven en inkomsten vanuit verschillende invalshoeken (1987, miljarden
guldens)

I

II
III

IV

«nutsbedrijf
weginfrastructuur»
de automobilist centraal
publieke uitgaven en
ontvangsten
publieke rekening en
externe effecten

uitgaven

5,6
8,8

10 a 12

14 a 19

inkomsten

1,3
10,3

10,3

10,3

verschil

4,3

- 1,5
O a 2

4 a 8

onzekerheid

verwaarloosbaar

beperkt
groter

groot

76 Hiertegenover kan worden gesteld dat
een deel van de externe kosten via verzeke–
ringspremies alsnog in rekening wordt
gebracht bij de automobilisten.
77 Hierbij wordt verwezen naar Centraal
Planbureau, Investeren in Nederland,
memorandum nr 17, 1986.

In het rapport worden met name ten aanzien van het laatste
gezichtspunt enkele kanttekeningen gemaakt. In de eerste plaats konden
niet alle negatieve externe effecten worden gekwantificeerd76. In de
tweede plaats zijn eventuele positieve externe effecten van het
autoverkeer buiten beschouwing gebleven. Ter zake stelt het rapport: «Of
er ook positieve externe effecten aan het autoverkeer zijn toe te kennen
is niet duidelijk. De bijdrage van de sector wegvervoer in de nationale
bestedingen of de relatie tussen investeringen en infrastructuur en de
economische groei zijn geen goede indicatoren voor de positieve
effecten, omdat deze relaties in ieder geval voor een belangrijk deel via
het marktmechanisme tot stand komen. Bovendien is er onduidelijkheid
over de richting van de causale relaties tussen investeringen en groei77.
De onduidelijkheid over de positieve externe effecten neemt niet weg dat
deze er wel kunnen zijn». Niettemin wordt geconcludeerd dat een aantal
(financiële) nadelen van het autoverkeer niet bij de automobilist in
rekening wordt gebracht en dus hooguit beperkt in zijn afwegingen wordt
betrokken. Hieraan wil de raad als kanttekening toevoegen dat het
buitengewoon gecompliceerd is, en ook voor een deel arbitrair, om alle
(positieve en negatieve) externe effecten te kwantificeren. Als illustratie
hiervan kan dienen dat de overheid er in het verleden niet in is geslaagd
een «verkeers– en vervoersrekening» te ontwikkelen, waarin onder meer
deze effecten zouden moeten zijn opgenomen. Een pragmatische aanpak
is dus nodig voor dit soort problemen.

De eerder genoemde gematigde ontwikkeling van de autokosten in de
afgelopen decennia is dus mede te zien als het resultaat van het niet
(volledig) in rekening brengen van de negatieve externe effecten. Deze
ontwikkeling noopte tot (toenemende) subsidiëring van het openbaar
vervoer. Aldus kan er een verband worden gelegd tussen de impliciete
subsidiëring van het wegverkeer en de expliciete subsidiëring van het
openbaar vervoer en is een situatie ontstaan waarin het verkeer als
zodanig wordt gesubsidieerd. Zou de andere weg zijn gekozen door de
negatieve externe effecten wel zo goed mogelijk in rekening te brengen,
dan volgt uit het voorgaande dat ook de subsidies aan het openbaar
vervoer lager hadden kunnen zijn, althans vanuit de optiek van dergelijke
externe effecten als subsidiemotief.

3.5.2 Marktwerking en prijsmechanisme

Het voorgaande maakt de vraag naar de kosten van (impliciete en
expliciete) subsidiëring in het verkeer– en vervoerbeleid zeer actueel,
zeker gezien het gegroeide inzicht in en de toegenomen aandacht voor
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78 Er zij op gewezen dat dergelijke misallo–
caties ook in andere sectoren dan het
verkeer en vervoer kunnen optreden. Er
wordt in ieder geval niet gesuggereerd dat
deze sector in dit opzicht «uniek» zou zijn.
79 Zie Staatscourant, 2 februari 1989,
Hogere overheidsbijdrage openbaar vervoer
nodig, weergave van de bijdrage van R
Gerritse op het symposium «Vervoersbeleid
gevraagd» van de Initiatiefgroep Wijs op de
Weg d.d. 31 januari 1989 en R Gerritse en
H L. van der Kolk, Verkeer en vervoer:
tussen kosten en prijzen, in Openbare
Uitgaven, 1989, nr. 2, pp. 77-86.
80 In dat licht wordt in bedoeld commentaar
ook zeer kritisch ingegaan op de tendens tot
gratis beschikbaarstelling van OV-kaarten
(studenten, soldaten): «Dat zijn allemaal
budgettaire trucjes en het is buitengewoon
onverstandig beleid. Alsof we met z'n allen
nog niet genoeg op stap zijn en alsof het er
niet toe doet mensen met de noodzaak van
keuze te confronteren».
81 Daarmee komt de Grote Ruil heel dicht
bij «balansverkorting» Het gaat dan om een
«balansverkorting» waarbij ook impliciete
subsidiëring wordt betrokken
82 Het is de vraag in hoeverre «vervoer–
sarme» groepen subsidiëring van het
openbaar vervoer vereisen. Beschikbaarheid
van openbaar vervoer hoeft niet per
definitie ook subsidiëring ervan te impli–
ceren. Subsidiëring van het openbaar
vervoer met het oog op huishoudens met
lagere inkomens is minder efficiënt, omdat
voor een bepaalde groep het openbaar
vervoer over de gehele linie wordt gesubsi–
dieerd

de aantasting van het milieu en de toegenomen congestieproblematiek.
Naast de noodzakelijke belastingheffing om de (expliciete) subsidies te
financieren gaat het daarbij ook om onder meer mogelijke allocatieve
verstoringen. Maatschappelijk gezien - dus ook rekening houdend met
externe effecten - lijkt hiervan zeker sprake te zijn78. De conclusie dat in
feite het verkeer als zodanig wordt gesubsidieerd maakt het aannemelijk
dat de omvang van het totale verkeer is gestimuleerd. Maar zeker ook
het autoverkeer is daardoor gestimuleerd ten opzichte van een situatie
waarin de negatieve externe effecten ervan in de kosten van het
autorijden zouden zijn geïnternaliseerd. In een van de commentaren op
het structuurschema wordt gesteld dat er met betrekking tot het verkeer
en vervoer sprake is van een «heuse stortplaats .... van onbetaalde
rekeningen, en daarmee eigenlijk een warboel van maatschappelijk niet
efficiënte beslissingen»79. Zowel in het particulier als in het openbaar
vervoer wordt maar een deel van de maatschappelijke kosten aan de
deelnemers in rekening gebracht en dus in de afweging betrokken. In dat
commentaar wordt ondermeer een «Grote Ruil tussen heffingen en
prijzen over de markten van verkeer en vervoer» bepleit: meer (gediffe–
rentieerde) heffingen in de sfeer van het particuliere vervoer en meer
(eveneens gedifferentieerde) prijzen in de sfeer van het openbaar
vervoer80. Daaraan wordt in bedoeld commentaar toegevoegd dat op
deze wijze budgettaire ruimte vrijkomt die aangewend zou kunnen
worden voor lastenverlichting81.

Een betere marktwerking in de zin van het meer confronteren van de
deelnemers met de werkelijke (maatschappelijke) kosten van mobiliteit
zou de allocatie maatschappelijk efficiënter kunnen maken (enige vermin–
dering van mobiliteit, substitutie van auto naar openbaar vervoer).
Daarbij moet ook in de afweging betrokken worden dat (auto)mobiliteit
op zich positieve externe effecten kan hebben. Daarbij wordt onder
andere gewezen op het belang van mobiliteit voor het functioneren van
de arbeidsmarkt. Overigens geldt dat naarmate het openbaar vervoer een
beter alternatief vormt voor het woon-werkverkeer (en het zakelijke
verkeer) per auto ook het openbaar vervoer voor die positieve externe
effecten voor het functioneren van de arbeidsmarkt kan zorgen. Maar
ook al zou het meer in rekening brengen van de kosten van mobiliteit tot
enige beperking van deze positieve externe effecten leiden, dan moet dat
afgewogen worden tegen de winst van minder negatieve externe
effecten, zoals minder belasting van het milieu. Eerder is er al op
gewezen dat het identificeren van positieve externe effecten problema–
tisch is. Dit neemt echter niet weg dat kostenverhogingen voor het
wegverkeer, afhankelijk van "vormgeving, eventuele compensaties en
ontwikkelingen in het buitenland/de EG, negatieve gevolgen voor de
internationale concurrentiepositie en de economische ontwikkeling
kunnen hebben. Dat dient uiteraard ook bij de afwegingen te worden
betrokken, vooral met betrekking tot het goederenvervoer (zie ook
paragraaf 3.2 en 3.3). Het gaat hierbij dus niet zozeer om externe
effecten, maar om indirecte economische effecten. In dat verband kan
ook worden gewezen op het feit dat een substitutie van auto naar
openbaar vervoer voor de betreffende huishoudens een daling kan
betekenen van de vervoersuitgaven, omdat het openbaar vervoer in het
algemeen goedkoper is. Een ander economisch effect kan optreden,
indien sprake zou zijn van afwentelingsreacties.

Met betrekking tot een verhoging van de kosten van de mobiliteit
dienen ook de meer sociale en inkomenspolitieke gevolgen in de
afweging te worden betrokken. Het gaat daarbij onder meer om de
inkomenseffecten in het algemeen en gevolgen voor de «vervoersarme»
groepen in het bijzonder82.
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83 R. Gerritse en H. L. van der Kolk, Verkeer
en vervoer: tussen kosten en prijzen, in
Openbare Uitgaven , 1989, nr. 2, pp 79-81,
waarin ook enkele gegevens over de kosten
en opbrengsten zijn weergegeven
84 In het NMP (p 203) wordt wel een lichte
verhoging van de exploitatiebijdrage (met
name in het streekvervoer) mogelijk geacht
in het kader van een «mogelijk pakket»
(additionele) mobiliteitsgeleidende maatre–
gelen samenhangend met en gefinancierd
uit de eventuele afschaffing van het reiskos–
tenforfait Dit wordt vooral gemotiveerd met
het argument dat dan sprake is van
geleiding op korte termijn die in de tijd
voorloopt op de noodzakelijke, effi– ciency–
verbeterende investeringen in het openbaar
vervoer
85 In een wat ouder maar in feite niet
minder actueel artikel gaat Wolfson in op de
merites van het prijsmechanisme in de
sector van het verkeer en vervoer Zie D.J.
Wolfson, Het verkeer in de binnenstad: een
oplosbaar probleem, in De Economist ,112,
nr. 10, 1964, pp 649-691. Duidelijk is het
volgende citaat «Uit de erkenning van de
mateloze gecompliceerdheid van weder–
kerige externe relaties in de verkeerssituatie
binnen stedelijke agglomeraties volgt ook
een instrumentele moraal: een dwingende
eis tot eerherstel van het prijsmechanisme
in een poging om door middel van een prijs–
zetting op grond van de marginale kosten
een richtsnoer uit het doolhof te vinden».
Het prijsmechanisme is nodig als «noemer
om botsende belangen op te herleiden» Dat
komt toch heel dicht bij de «conflicterende
belangen» uit het structuurschema.

Met betrekking tot de subsidiëring van het openbaar vervoer is in het
voorgaande een zeker verband geconstateerd met de «impliciete» subsi–
diëring van het autoverkeer. De vraag kan gesteld worden in hoeverre
een verhoging van de kosten van het autoverkeer gepaard zou kunnen
gaan met een vermindering van deze subsidiëring. In dit verband dient
ook bedacht te worden dat uit het structuurschema naar voren komt dat
het voor de periode tot het jaar 2010 bij de exploitatiesubsidies
- uitgaande van een jaarlijks gelijkblijvend subsidiebedrag - om meer dan
70 miljard gulden gaat, hetgeen meer is dan het gehele investeringspro–
gramma (wegen en openbaar vervoer) in die periode. Een subsidiever–
mindering is in principe mogelijk door efficiency-verbeteringen, een
groter openbaar-vervoergebruik voor zover de extra inkomsten de
(marginale) kosten ervan overtreffen of door tariefverhogingen. Een veel
gehoord kritiekpunt op het structuurschema is dat het beleid gericht op
een groter gebruik van het openbaar vervoer slechts mogelijk zal zijn met
een verhoging van de exploitatiesubsidies. Dit zal inderdaad het geval zal
zijn en dan met name voor het stads– en streekvervoer, indien wordt
uitgegaan van de huidige kosten– en opbrengstenstructuur83. Van belang
in dit verband is mede dat het voorgestelde beleid juist het openbaar–
vervoergebruik in de piektijden zal vergroten. De taakstelling uit het
structuurschema (gelijkblijvende subsidies bij hoogstens een relatief
bescheiden tariefverhoging84) is slechts haalbaar als het investeringspro–
gramma met betrekking tot het openbaar vervoer een aanzienlijke
verhoging van de factorproduktiviteit tot stand brengt. Uit nadere infor–
matie van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat blijkt dat daar in
essentie van wordt uitgegaan. Op basis van de huidige inzichten ter zake
wordt deze veronderstelling in het structuurschema aanvaardbaar
geacht. Om uitgaande van deze (nog wel nader onderzochte) veronder–
stelling en het overige beleid uit het structuurschema een stap verder te
gaan en te streven naar een vermindering van de subsidies zou zeer
waarschijniijk (verdergaande) tariefverhogingen vereisen. De ruimte
hiervoor is onder meer afhankelijk van de prijsverhoging van het
autorijden, omdat de prijsverhouding tussen auto (met name de variabele
kosten) en openbaar vervoer van belang is voor de nagestreefde substi–
tutie. In dit verband kan worden opgemerkt dat een gelijkblijvend subsi–
diebedrag bij een fors toenemend openbaar-vervoergebruik een
afnemende subsidie per reizigerskilometer impliceert. In die zin is dan
dus al sprake van een «afnemende» subsidiëring.

De raad is voorstander van een aanzienlijke uitbreiding van het
openbaar-vervoergebruik. Ook acht de raad het een goed streven om
terughoudend te zijn met het subsidie-instrument. De raad kan niet
beoordelen of de veronderstelling ten aanzien van produktiviteitsstijging
terecht is. Het realiseren van dergelijke produktiviteitswinsten zal echter
wel de nodige tijd kosten. In dat licht lijkt het de raad onvermijdelijk dat
een bevordering van het openbaar-vervoergebruik in ieder geval op
kortere termijn hogere exploitatiesubsidies zal vereisen. Voorkomen moet
worden dat de eis van constante subsidies de uitbreiding van het
openbaar vervoer gaat belemmeren.

Uit het voorgaande trekt de raad de conclusie dat het zeer de moeite
waard is om te bezien in hoeverre het prijsmechanisme de «warboel van
maatschappelijk niet-efficiënte beslissingen» in een meer efficiënte
richting kan ombuigen85. Dat impliceert dat meer dan nu de (marginale)
maatschappelijke kosten van het verkeer in de kosten van de
reiziger/vervoerder tot uiting komen. Het gaat daarbij om een (vorm van)
internalisering van de negatieve externe effecten, waarover de raad zich
in zijn Advies «Our Common Future» in beginsel positief heeft uitgelaten.
Een belangrijke vraag is dan hoe dit kan of dient te gebeuren, uiteraard in
samenhang met andere maatregelen.

Tweede Kamer, vergaderjaar 1989-1990, 20 922, nrs. 5-6 254



86 Ministerie van Verkeer en Waterstaat,
Project rekening rijden. Voortgangsrap–
portage nr. 1, maart 1989
87 Het is uiteraard niet zo dat rekening
rijden het enige instrument is om deze
doelstellingen te bereiken. Het gaat hier dus
niet zozeer om een probleem met de «regel
van Tinbergen».

In het structuurschema vormt het «prijsbeleidspoor» een belangrijk
element bij de geleiding van de (personen)automobiliteit. Naast een
marktgericht tariefbeleid voor het openbaar vervoer, een stringent
parkeerbeleid, en een aanpassing van het fiscale regime - dat overigens
in het structuurschema geen enkele nadere invulling heeft gekregen -
staat vooral het rekening rijden centraal. Het gaat daarbij in essentie om
een verhoging van de variabele autokosten, waarbij een vergaande
(tarief)differentiatie mogelijk is, vooral naar tijd en plaats, maar ook bij–
voorbeeld naar soort voertuig. Gedacht wordt aan een relatief hoog tarief
in de spits - een verhoging van de variabele kosten met 50 procent - en
een nadruk op vooral de verstedelijkte gebieden en, zeker in eerste
instantie, op de Randstad. Het structuurschema schat in dat dit
instrument te zamen met de voorgenomen verbeteringen van het
openbaar vervoer de groei van de (personen)automobiliteit landelijk
gezien met bijna 10 procent kan beperken, terwijl de beperking in de
spits in de verstedelijkte gebieden 15 a 20 procent zal zijn. Voor een
belangrijk deel gaat het daarbij om een substitutie naar het openbaar
vervoer, vooral van woon-werkverkeer. De uit beide instrumenten resulte–
rende toename van het openbaar-vervoergebruik bedraagt ruim 50
respectievelijk bijna 70 procent.

Overigens heeft het project rekening rijden net de ontwerp-fase
bereikt. Er bestaan nog vele vragen en onzekerheden rond dit instrument.
Er is een programma van eisen geformuleerd en voorlopig één variant
geselecteerd86, maar daarmee is nog geen goed systeem gegarandeerd.

De raad wil de volgende kanttekeningen maken met betrekking tot het
rekening-rijdeninstrument.

1. Gezien de nog bestaande onzekerheden heeft de raad de indruk dat
het structuurschema te snel het rekening rijden als het centrale
instrument naar voren schuift. De raad mist een duidelijke afweging van
alternatieve (prijs)instrumenten. Daarbij komt dat rekening rijden pas in
de loop van de jaren negentig effectief zou kunnen worden, zodat de
geleiding van de mobiliteit in de eerstkomende jaren gering zal zijn.

2. De raad wil erop wijzen dat met het instrument rekening rijden in
feite verschillende doeleinden worden nagestreefd87. Het heeft zowel een
financieringsfunctie (dekking van de jaarlijkse vergoeding van de
overheid aan de particuliere financiers/exploitanten van de tunnels) als
een reguleringsfunctie (reduceren van de groei van de personenautomo–
biliteit). Bovendien gaat het bij de reguleringsfunctie in feite om
regulering vanuit twee verschillende invalshoeken. In de eerste plaats is
een bijdrage nodig ter vermindering van het bereikbaarheidsprobleem en
in de tweede plaats dient de regulering bij te dragen aan de oplossing
van het leefbaarheidsprobleem. Daarbij moet bedacht worden dat uiteen–
lopende functies verschillende eisen kunnen stellen aan de vormgeving
van het toe te passen prijsinstrument. Die vermenging van functies is
overigens mede toe te schrijven aan de «geschiedenis» van het rekening
rijden. In eerste instantie ging het zuiver om de financieringsfunctie,
namelijk om het mogelijk te maken dat een aantal tunnels particulier
gefinancierd zouden worden, waarbij de gebruikers van de tunnels de
kosten in rekening gebracht zouden worden (in eerste instantie werd dan
ook gesproken van «toltunnels»). In het kader van de (voorbereidingen
voor) het Bereikbaarheidsplan Randstad, waarin de particuliere finan–
ciering van de tunnels is opgenomen, werd de reguleringsfunctie daaraan
toegevoegd en wel primair vanuit de invalshoek van congestievermin–
dering. Dat staat immers centraal in het Bereikbaarheidsplan, hoewel ook
milieu-aspecten daarbij een rol hebben gespeeld. Rekening rijden zou
dan ook een bredere toepassing moeten krijgen dan alleen bij de tunnels.
In het structuurschema heeft de leefbaarheidsdoelstelling een veel
zwaarder accent gekregen en dient de regulering via rekening rijden
tevens te leiden tot een reductie van schadelijke emissies.
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88 Extreem gesteld: waarom zou de
autoforens in de Randstad moeten
opdraaien voor het algemene milieupro
bleem?
89 Overigens zou differentiatie naar mate
van vervuiling - gezien de mogelijkheden
voor schone motoren - tot relatief hoge
tarieven voor vrachtauto's en perso–
nenauto's, die op diesel rijden, kunnen
leiden
90 Het feit dat de kosten van de tunnels niet
meer exclusief door de tunnelgebruikers
hoeven te worden opgebracht, maar in feite
door de bredere toepassing van het
rekening rijden betaald worden door een
veel grotere groep automobilisten, maakt de
private exploitatie van de tunnels (op zich)
minder «zuiver» (zie ook paragraaf 34) Het
belang van de financierïngsfunctie blijkt ook
uit het feit dat het doorgaan met het parti–
culier financieren van de tunnels mede
afhankelijk is gesteld van het slagen van het
rekening-rijdenproject
91 Het Ministerie van Verkeer en Waterstaat
verwacht eerder een meeropbrengst dan
een tekort Over de aanwending van een
eventuele meeropbrengst is nog niets
besloten, behalve dat dit op een of andere
manier aan de weggebruiker ten goede
moet komen.
92 Wordt het lokale woon-werkverkeer
überhaupt wel bereikt via rekening rijden?

Gezien de vormgeving van rekening rijden lijkt dit instrument vooral
afgestemd te zijn op het oplossen van de congestieproblematiek. Het
gaat bij de toepassing immers met name om de verstedelijkte gebieden
(Randstad), waarbij de tarieven het hoogst zullen zijn in de spits. Bij deze
toepassing wordt derhalve vooral aansluiting gezocht bij het verloop van
de (marginale) congestiekosten. Het feit dat volgens de berekeningen
van het structuurschema de bereikbaarheidsdoelstelling grosso modo
wel, maar de leefbaarheidsdoelstelling (verzuring) niet wordt gereali–
seerd, versterkt de indruk dat regulering via rekening rijden primair
gericht is op de congestieproblematiek. Ook de stelling in de eerste
voortgangsrapportage van het Project rekening rijden dat verhoging van
de (benzine)accijns weliswaar aan een aantal gestelde eisen voldoet,
maar juist als nadeel heeft dat er geen differentiatie naar tijd en plaats
mogelijk is, bevestigt dit. Vanuit het leefbaarheidsprobleem ligt een
dergelijke differentiatie naar tijd en plaats echter minder voor de hand.
De milieu-aantasting door het autoverkeer is immers een landelijk (beter
nog: internationaal) probleem, waarbij een zo algemeen mogelijk
werkend prijsinstrument beter zou passen. Een algemeen werkend prijs–
instrument zou in dit verband ook de maatschappelijke acceptatie van
een prijsbeleid kunnen vergroten88. Een eventuele tariefdifferentiatie zou
vanuit leefbaarheidsoptiek dan eerder gebaseerd moeten worden op de
mate van vervuiling89. De financieringsfunctie wordt in het voorgestelde
beleid min of meer als randvoorwaarde gehanteerd: de opbrengst van
het rekening rijden moet minimaal voldoende zijn om de verplichtingen in
verband met de particulier gefinancierde tunnels (en de exploitatiekosten
van het systeem zelf) te kunnen dekken90. Ingeval uitgaande van een
tariefstelling op grond van de reguleringsdoelstelling een meeropbrengst
zou resulteren, is er in principe geen probleem, maar als de opbrengst
lager zou uitvallen, treedt er wel een spanning op91. Het lijkt de raad
goed om in ieder geval duidelijkheid te krijgen over de vraag waar het
rekening– rijdeninstrument primair op gericht zal zijn. Naar de mening
van de raad moet het om de reguleringsfunctie gaan.

3. Het programma van eisen bevat onder andere de eis dat een
kosten-batenanalyse moet uitwijzen dat het project de moeite waard zal
zijn. De uitkomsten van een dergelijke analyse zijn nog niet bekend. Het
gaat er daarbij om of de positieve effecten (opbrengst, reguleringsef–
fecten) opwegen tegen de kosten ervan. Daarbij gaat het niet alleen om
de ontwikkelings–, exploitatie–, beheers– en handhavingskosten, maar ook
om eventuele minder gewenste (neven)effecten. Daarbij zal ook, hoe
moeilijk ook, een afweging tussen doelmatigheid en rechtvaardigheid
moeten plaatsvinden. Wellicht maakt dat onderdeel uit van de gestelde
randvoorwaarde «maatschappelijke aanvaarding», maar duidelijk is niet
waar dat van afhankelijk gesteld is. Met betrekking tot de kosten-batena–
nalyse wil de raad ook wijzen op de vele onzekerheden die daarbij een rol
zullen spelen. Dit geldt bijvoorbeeld voor de inschatting van het regule–
ringseffect, dat volgens het structuurschema landelijk bijna 10 procent
(vooral relevant vanuit milieu-optiek) en in de spits in de verstedelijkte
gebieden 15 a 20 procent (vooral relevant vanuit congestie-optiek)
bedraagt. In het voorgaande heeft de raad hierbij al vraagtekens
geplaatst mede gezien het feit dat de tariefhoogte, aantal en locaties van
de meetpunten en de reikwijdte van een eventueel ontheffingenbeleid
nog niet vaststaan.

4. Tegenover het voordeel van een grote flexibiliteit van het systeem
(onder andere de differentiatie naar tijd en plaats met het oog op de
congestieproblematiek) staan ook nadelen, juist ook als gevolg van een
dergelijk selectiviteit van het instrument. Het lijkt onontkoombaar dat er
een zekere willekeur zal optreden, in die zin dat uitgaande van de huidige
spreiding van woon– en werklocaties de ene autoforens (veel) sterker
«getroffen» zal worden dan de andere92. Dit zal onder andere afhankelijk
zijn van het aantal en de locatie van de meetpunten en de mate waarin
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93 In zijn recente advies over het volkshuis–
vestingsbeleid heeft de raad daarvoor al
gepleit (in samenhang met een verhoging
van het huurwaardeforfait). Zie SER. Advies
volkshuisvesting , publikatienr 89/04,
's-Gravenhage. 1989

voor de individuele automobilist een redelijk openbaar-vervoeralternatief
(of een redelijke verhuismogelijkheid) aanwezig is. Hoe minder dit het
geval zal zijn des te meer zal gelden dat de automobilist de keus heeft
tussen een - soms aanzienlijke - kostenverhoging en een - eveneens
soms aanzienlijke - vermindering van de reiskwaliteit (snelheid, gemak,
flexibiliteit). Vanuit milieu oogpunt is de selectiviteit, zoals in het
voorgaande al is gebleken, eveneens een probleem.

5. Uit het voorgaande punt komt naar voren dat een verbetering van
het openbaar vervoer en mogelijkheden voor een gunstiger spreidingspa–
troon van wonen en werken belangrijke voorwaarden zijn voor het
rekening rijden en eigenlijk ook voor toepassing van het prijsmechanisme
in het algemeen. In navolging van de Vierde Nota maakt de concentratie
van wonen, werken en voorzieningen deel uit van het geleidingsinstru–
mentarium van het structuurschema. Dit zal vooral via nieuwbouw en het
beleid ten aanzien van bedrijfsterreinen plaatsvinden. De verwachte
effecten ervan zijn echter niet groot. Een vermindering van
verhuis«barrières», zoals een vermindering of afschaffing van de
overdrachtsbelasting, zou dit effect kunnen vergroten93. Op de relatie
met de ruimtelijke ordening wordt nader ingegaan in paragraaf 3.6,
waarbij ook de mogelijke ruimtelijke effecten van rekening rijden aan de
orde zullen komen.

6. Met betrekking tot de internationale aspecten kan onderscheid
gemaakt worden tussen een situatie waarin het buitenland niet of wel
een (vergelijkbaar) prijsbeleid voert. Indien dit niet het geval is, is er dus
alleen in Nederland sprake van een prijsverhoging. Van belang is dan of
buitenlanders al of niet moeten betalen indien zij in Nederland rijden. Het
structuurschema is daarover niet duidelijk. Formeel lijkt dit mogelijk
omdat geen sprake is van discriminatie van buitenlanders ten opzichte
van Nederlanders. Dan zou er geen directe concurrentieverstoring tussen
binnenlandse en buitenlandse vervoerders ontstaan. Wel blijft dan gelden
dat verkeer en vervoer in en door Nederland duurder wordt, waardoor bij
niet-marginale verschillen het gevaar van verlegging van vervoers–
stromen kan bestaan, tenzij de nagestreefde verbetering van de bereik–
baarheid (minder wachttijdkosten) - waarvan zowel de binnenlandse als
de buitenlandse vervoerders profiteren - dit kan compenseren.

In paragraaf 3.2 is evenwel aangegeven dat op EG-niveau gedacht
wordt aan een systeem om de kosten van de infrastructuur naar rato van
het werkelijke gebruik in rekening te brengen. Het is dan de vraag in
hoeverre het rekening rijden in een dergelijk systeem van vignetten en
later wellicht van «elektronische tolheffing» past. De vele onzekerheden
en onduidelijkheden impliceren overigens dat die vraag niet definitief te
beantwoorden is. Op het eerste gezicht lijken de systemen in beginsel
compatibel. Bij een vignetsysteem doen de buitenlanders waarschijnlijk
niet mee aan het rekening rijden, maar betalen via het vignet om in
Nederland te kunnen rijden. De in de toekomst mogelijke Europese
«elektronische tolheffing» en het Nederlandse rekening rijden kunnen in
elkaars verlengde liggen en wellicht bij voldoende technische
afstemming «in elkaar geschoven» worden. Van groot belang is evenwel
de tariefstelling. Indien de tariefstelling op Europees niveau lager zou zijn
dan de tarieven van het rekening rijden (bijvoorbeeld omdat in Nederland
de externe kosten meer in rekening worden gebracht), ontstaan dezelfde
soort problemen als in het geval dat in het buitenland geen (verge–
lijkbaar) prijsbeleid zou worden gevoerd. Bovendien is het dan wellicht
niet mogelijk om buitenlanders onder het regime van het rekening rijden
te brengen als zij al via een vignet betalen om in Nederland te rijden. Er
kan dan dus sprake zijn van een direct concurrentienadeel voor binnen–
landse vervoerders.

Overigens geldt, los van de vraag naar de compatibiliteit, dat de
overgang naar een op het territorïaliteitsbeginsel gebaseerd Europees
systeem aanpassingslasten voor de Nederlandse wegvervoerders met
zich zal brengen.
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Naast deze kanttekeningen en vragen kan ten slotte nog gewezen
worden op allerlei meer uitvoeringstechnische problemen rond het
rekening rijden. Uit het programma van eisen blijkt dat daar veel
aandacht aan wordt besteed. Het blijft echter nog onduidelijk in hoeverre
die aspecten op een redelijke manier vorm kunnen krijgen. Daarbij denkt
de raad onder andere aan de mogelijkheden om het systeem in redelijke
mate fraude-ongevoelig te maken, onveiligheid te voorkomen en het
zoeken naar sluipwegen te beperken. Ook wil de raad erop wijzen dat het
gevaar bestaat dat het een erg duur en ingewikkeld systeem wordt. Er
worden thans bedragen genoemd in de orde van grootte van 50 a 100
miljoen gulden per jaar. Hoe hoog de jaarlijkse kosten (inclusief ontwik–
kelingskosten) uiteindelijk zullen worden, is echter hoogst onzeker.

Gezien de nog vele bestaande vragen en onzekerheden rond het
rekening rijden is de raad niet in staat de merites van dit systeem thans
te beoordelen en wil hij volstaan met de weergegeven kanttekeningen.
Die kanttekeningen leiden er wel toe dat de raad zich thans uiterst terug–
houdend opstelt ten opzichte van het instrument rekening rijden. Het is
naar de mening van de raad in ieder geval ongewenst om thans alle
kaarten al zo sterk op het rekening rijden te zetten als in het structuur–
schema en de eerste voortgangsrapportage van het project rekening
rijden wordt gesuggereerd. Het bezien van en afwegen tegen andere
mogelijkheden voor een prijsbeleid, als element van het verkeers– en
vervoerbeleid in de komende periode, verdient de volle aandacht. Ook
vraagt de raad zich af of het niet de voorkeur verdient om de proeven
met elektronische systemen, die momenteel in EG-kader aan de orde
zijn, af te wachten.

In het NMP is het prijsbeleidspoor verder ingevuld om ten opzichte van
het structuurschema een grotere reductie van de groei van het
autoverkeer te realiseren. Het rekening-rijdeninstrument wordt daarin
nog eens benadrukt. In aanvulling daarop (en op bijvoorbeeld het
parkeerbeleid) wordt het volgende voorgesteld:

- een verhoging van de LPG-toeslag in de MRB. Hierbij zij opgemerkt
dat dit een verhoging van de vaste kosten betreft. Er wordt in het NMP
wel gewezen op (motieven voor) de mogelijkheid van een variabilisatie,
maar daarover zijn thans geen beslissingen door het kabinet genomen.
De opbrengst van deze maatregel wordt aangewend voor het nog niet
gedekte deel van het «paaspakket»;

- een verhoging van de dieselaccijns. De opbrengst hiervan wordt
aangewend voor een (tijdelijke) subsidieregeling gericht op een snellere
introductie van schonere vrachtauto's en bussen en voor een (verdere)
verbetering van rail– en vaarwegfaciliteiten voor het goederenvervoer.
Het resterende deel van de opbrengst heeft dezelfde aanwending als de
verhoging van de LPG-toeslag. Geconstateerd wordt dat de vehoging van
de dieselaccijns past in het communautaire beleid ten aanzien van de
accijnzen;

- de voorgenomen verhoging van de WABM-heffingen impliceert
eveneens een verhoging van de heffingen op benzine, diesel en LPG;

- specifiek gericht op het woon-werkverkeer wordt voorgesteld het
reiskostenforfait, eventueel gefaseerd, af te schaffen. Over de
aanwending van de opbrengst hiervan heeft het kabinet niet besloten,
maar zal eerst het oordeel van een tripartiete werkgroep worden
afgewacht. Wel heeft het kabinet een mogelijk pakket geschetst. Bij deze
maatregel kan worden opgemerkt dat deze zich specifiek richt op het
woon-werkverkeer. De afschaffing van het forfait maakt op zich het
woon-werkverkeer in het algemeen duurder. Dat kan een prikkel
betekenen om de mobiliteit te beperken (concentratie van wonen en
werken). Via de aanwending zou volgens het kabinet vervolgens ook een
substitutieprikkel ingebouwd kunnen worden om de modal split ten
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94 Zie ook bijlage 3 voor een weergave van
de verwachte effecten
95 In de Vierde Nota worden wat dit betreft
overigens geen duidelijke strategische,
ruimtelijke keuzen gemaakt. Zie ook H.
Priemus, Vierde Nota over de ruimtelijke
ordening: veel nota, weinig beleid, Socia–
lisme en Democratie , juli/augustus 1988, p
232

gunste van het openbaar vervoer te wijzigen en zou het inkomenseffect
gemitigeerd kunnen worden.

De raad is van oordeel dat elementen uit dit pakket het overwegen
waard zijn ter concretisering van een prijsbeleid, ook al op de korte
termijn (zie hoofdstuk 4).

3.6 Ruimtelijke-ordeningsaspecten van het verkeers– en
vervoersbeleid

In hoofdstuk 2 is reeds aangegeven dat de Vierde Nota over de ruimte–
lijke ordening het ruimtelijke kader biedt dat aan het structuurschema ten
grondslag ligt. Dit kader is voor een belangrijk deel gebaseerd op een
aantal maatschappelijke ontwikkelingen, waarbij de handhaving, c.q.
versterking van de Nederlandse positie in de internationale economie als
centraal uitgangspunt is gekozen. De keuzen die in de Vierde Nota zijn
gemaakt, vinden hun weerslag in de (beoogde) fysieke infrastructuur en
zijn als zodanig medebepalend voor de toekomstige economische
mogelijkheden. Met andere woorden, de ruimtelijke ordening biedt de
noodzakelijke voorwaarden voor de verdere economische ontwikkeling.

In termen van het structuurschema gaat het hierbij vooral om het
waarborgen van de - nationale en internationale - bereikbaarheid van de
economische centra en het geleiden van de mobiliteit van het personen–
vervoer.

De raad stelt vast dat de regering in het structuurschema op een
aantal punten (de aanzetten tot) een nadere uitwerking heeft gegeven
van hetgeen reeds in de Vierde Nota werd aangekondigd. De uitwerking
is het meest concreet op het gebied van de hoofdtransportassen. Wat de
raad opvalt is dat in het structuurschema slechts een gering oplossend
vermogen wordt toegedicht aan het instrumentarium van de ruimtelijke
ordening. Het gaat hierbij vooral om het locatiebeleid, dat gericht is op
het zoveel mogelijk concentreren van wonen, werken, recreëren en
voorzieningen. Uit het streefbeeld ter zake (Luik 2, spoor 8) blijkt dat
door concentratie van woon– en werklocaties bij halteplaatsen van het
openbaar vervoer, het woon-werkverkeer per auto in de stedelijke
gebieden in de spits slechts in beperkte mate zal afnemen ten opzichte
van ongewijzigd beleid94. Het verwachte effect lijkt gering gegeven de
verwachting dat tussen de jaren 1990 en 2015 in de vier westelijke
provincies circa een miljoen woningen gebouwd zullen worden95

- waarvan een niet onaanzienlijk deel waarschijnlijk op de hogere
inkomenscategorieën gericht zal zijn - en het aantal extra arbeids–
plaatsen in deze provincies naar verwachting zo'n 600000 zal bedragen.
De in de Vierde Nota geschetste trend van een «verkantorisering» van de
economie, die vooral in de stedelijke centra plaatsvindt, en de heront–
dekking van de stad als aantrekkelijk leef– en woonmilieu lijken hier toch
aanzienlijke mogelijkheden te bieden.

De raad is dan ook van mening dat het locatiebeleid een zwaarder
accent zou dienen te krijgen dan in de beleidsvoornemens het geval is.
De raad acht het van groot belang dat hierbij ook in sterke mate wordt
ingespeeld op autonome ruimtelijke ontwikkelingen.

Met betrekking tot de locatie van bedrijven en voorzieningen stemt de
raad in met het streven de bouw van bedrijfsgebouwen (inclusief veel
publiek trekkende openbare voorzieningen) op knooppunten van het
openbare vervoer te realiseren (streefbeeld project 65). In het algemeen
is de raad overigens van mening dat een optimale integratie van het
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ruimtelijke ordeningsbeleid en het openbaar-vervoerbeleid noodzakelijk
is. Wat de ruimtelijke ordening betreft vormt het openbaar-vervoer–
systeem in sterke mate een structuurbepalend element. De raad heeft
daarom met instemming kennis genomen van de voorgestelde
aanscherping van de planologische kernbeslissing inzake de Vierde Nota,
voortvloeiend uit het Nationaal Milieubeleidsplan, die betrekking heeft op
het vestigingsbeleid ten aanzien van bedrijven en voorzieningen zoals in
de beleidsbeslissing over de Vierde Nota (deel d) is aangegeven96. Doel
van de aanscherping is de rol van het openbaar vervoer in de bereik–
baarheid van bedrijven en voorzieningen verder te versterken. Daarbij
tekent de raad wel aan dat de schaalvergroting die de overheid op
verschillende terreinen nastreeft (bij voorbeeld op het gebied van het
onderwijs) tot een hogere mobiliteit kan leiden. In de overwegingen in
het kader van schaalvergroting of verplaatsing van voorzieningen spelen
de (hoge) maatschappelijke kosten van deze hogere mobiliteit in het
algemeen geen rol. De raad vindt het noodzakelijk dat ook deze kosten in
de beschouwing worden betrokken.

Wat het wonen betreft gaat het zeker niet alleen om de locatie van
nieuwe woningen, maar moet vooral ook het verhuizen naar de omgeving
van de werklokatie aantrekkelijker worden gemaakt. Diverse stimulerings–
maatregelen, bijvoorbeeld in de fiscale sfeer, zijn hierbij denkbaar.
Overigens onderkent de raad op dit punt wel enige problemen. Zo
bestaat de mogelijkheid dat een daling van het woon-werkverkeer ten
gevolge van een locatiebeleid tot een verhoging van het recreatief
verkeer zal leiden97. Verder zal, ook bij een teruglopende automobiliteit
van het woon-werkverkeer, in de woongebieden voldoende verkeers–
ruimte aanwezig moeten zijn om een gemeenschap met een (redelijk)
hoog welstandsniveau te kunnen herbergen98. Al met al komt het de raad
voor dat op een termijn van 20 a 25 jaar het effect van een adequaat
uitgevoerd locatiebeleid groter kan - en moet - zijn dan in het structuur–
schema wordt aangegeven.

Een tweede opmerking die de raad ten aanzien van de ruimtelijke
ordening wenst te maken, heeft betrekking op de ruimtelijke ontwikke–
lingen in relatie tot het beleid. Slechts een deel van de ruimtelijke
ontwikkelingen wordt door het ruimtelijke beleid geïnitieerd. Een aantal
ontwikkelingen vindt autonoom plaats, al dan niet beïnvloed door lokaal
beleid. Zo kan met betrekking tot de groei van middelgrote steden een
tweedeling worden gemaakt tussen een categorie steden die zonder
specifiek overheidsingrijpen op «spontane» wijze in bevolkingsomvang
zijn toegenomen (suburbs) en een categorie steden die onder invloed van
gericht beleid sterk is gegroeid (groeikernen)99. Met het oog op toekom–
stige ruimtelijke effecten mist de raad een analyse die inzicht verschaft in
de vraag in hoeverre het verkeersbeeld (met name congestie) heeft
bijgedragen tot de decentralisatie, die de afgelopen decennia vanuit de
grote steden in het bijzonder en de Randstad in het algemeen heeft
plaatsgevonden. De gedachte hierbij is dat de toegenomen congestie en
de daardoor afgenomen bereikbaarheid van sommige stedelijke centra
mede tot de opgetreden decentralisatie heeft bijgedragen en als zodanig
dus een ruimtelijk effect heeft gesorteerd. Inzicht in de relatie congestie
- decentralisatie acht de raad gewenst teneinde de mogelijke
(onbeoogde) ruimtelijke effecten op de lange termijn van het prijsmecha–
nisch rijden beter te kunnen inschatten100. Prijsmechanisch rijden zou
immers - net ais congestie - een versterkte impuls kunnen geven aan het
proces van decentralisatie, hetgeen een negatief effect zou kunnen
hebben op de plannen om in de grote steden een klimaat van interna–
tionale grootstedelijke allure te creëren.
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Gegeven het voorgaande betreurt de raad het dat in het structuur–
schema geen aandacht wordt besteed aan de ruimtelijke effecten van
het prijsmechanisch rijden, dat toch als een belangrijk instrument voor
de mobiliteitsgeleiding wordt gepresenteerd. Wanneer voor een dergelijk
systeem met een beperkt aantal meetpunten zou worden gekozen, dan
mag worden verondersteld dat - uitgaande van een aanzienlijke heffing -
dit niet alleen een remmende werking heeft op de automobiliteit, maar
dat tevens onbedoelde ruimtelijke neveneffecten zullen optreden.
Gewezen is al op mogelijke decentralisatie-effecten. Blok en Verster
merken op dat rekening rijden onder andere ook zou kunnen leiden tot
een niet gewenste segmentering van het centrale deel van stadsge–
westen en de verstedelijkte ring101. Ook wijzen zij erop dat de locatie–
keuze van een meetpunt van invloed kan zijn op de prijzen van onroerend
goed, hetgeen eveneens ruimtelijke effecten tot gevolg kan hebben.

Een derde opmerking die de raad in dit verband wil rnaken, is gericht
op het belang van de ruimtelijke ordening voor de distributiefunctie van
Nederland. In zowel de Vierde Nota als het structuurschema wordt veel
nadruk gelegd op het versterken van deze functie. Zoals reeds eerder
werd aangegeven, onderschrijft de raad het belang van de transport–
sector voor de nationale economie. In dit kader zijn de investeringen in
de (diverse vormen van de) verkeers– en vervoersinfrastructuur van
essentieel belang. Het gaat er daarbij mede om een goed antwoord te
hebben op internationale (ruimtelijke) economische ontwikkelingen,
waarbij infrastructurele investeringen in het buitenland een belangrijke
rol spelen.

Nadere beschouwing van de investeringen in de verkeers– en vervoers–
infrastructuur leert dat het investeringsvolume met meer dan 40 procent
is gedaald in de periode 1975-1984 (figuur 1). Deze daling betreft vooral
de investeringsinspanningen voor wegen en vaarwegen.

Transportinfrastructuur in Nederland
Investenngen in mln gld in prijzen van 1975
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P. M Blok en A. C. P. Verster, op cit
Het is evident dat een adequate infrastructuur niet alleen voor de

transportsector een absolute noodzaak is, doch ook in algemene zin een

Tweede Kamer, vergaderjaar 1989-1990, 20 922, nrs. 5-6 261



essentiële randvoorwaarde is voor een goed functionerende economie.
Daarbij kan er in het bijzonder op worden gewezen dat een goede infra–
structuur door buitenlandse investeerders als een belangrijk criterium
wordt beschouwd bij de keuze van een vestigingsplaats voor nieuwe
investeringen102. Het is van belang dat Nederland op dit punt goed blijft
«scoren».

Uit de gegevens in bijlage 4 kan worden geconcludeerd dat een aantal
van de ons omringende landen zich bewust is van de noodzaak - mede
met het oog op 1992 - de infrastructuur op een adequaat peil te
brengen. Dit komt vooral duidelijk tot uiting in de omvangrijke investe–
ringsprogramma's van de Bondsrepubliek Duitsland en Frankrijk. De
ontwikkelingen in het eerstgenoemde land vragen speciale aandacht in
verband met de nauwe handelsrelatie tussen dit land en Nederland. Van
bijzonder belang hierbij is dat de noord-zuidverbindingen in het
railvervoer worden versterkt (goederenrailnet in de Bondsrepubliek
Duitsland en de Alpenlanden), terwijl er een onvoldoende aansluiting
tussen deze verbindingen en Nederland bestaat en gevreesd moet
worden dat daar in de plannen in onvoldoende mate in wordt voorzien.
De ontwikkelingen in Frankrijk zijn met name voor ons land van belang,
voor zover het de realisering van de Kanaaltunnel betreft en hiervan een
bedreiging uitgaat op de positie van Nederland als transport– en distribu–
tieland.

Een internationale vergelijking van voorgenomen infrastructurele inves–
teringen dient overigens met de nodige voorzichtigheid gehanteerd te
worden. leder land kent immers zijn specifieke omstandigheden (zie
bijlage 4), voorgeschiedenis en beleidsdoelstellingen. De vergelijking
geeft echter wel aan dat er zich in de ons omringende landen (soms)
ingrijpende ontwikkelingen op het gebied van de infrastructuur aan het
voltrekken zijn, die een alerte houding vereisen teneinde beleidsmatig
tijdig op veranderende omstandigheden te kunnen inspelen. Hierbij is het
«meten is weten»-spoor van groot belang.

102 McKinsey & Company. The attracti–
veness of the Netherlands for foreign
investors, Amsterdam. november 1988

4. STANDPUNT OVER DE HOOFDLIJNEN VAN HET VOORGE–
STELDE BELEID

4.1 Algemeen

Terecht constateert het structuurschema dat er na de opstelling van
het eerste structuurschema veel veranderd is en dat voor een aantal
belangrijke problemen op het gebied van verkeer en vervoer oplossingen
moeten worden gezocht. Daarbij gaat het om een complexe proble–
matiek met vele facetten, waarvan ook de samenhang tussen het struc–
tuurschema, het Bereikbaarheidsplan Randstad, de Vierde Nota over de
ruimtelijke ordening en het Nationaal Milieubeleidsplan getuigt. De raad
onderschrijft de noodzaak van het opstellen van een nieuw structuur–
schema, waarin het verkeers– en vervoersbeleid voor de lange termijn,
zowel wat doeleinden/streefbeelden als wat instrumenten betreft,
integraal aan de orde komt. Als belangrijke redenen voor een nieuw
structuurschema ziet de raad vooral:

1. de toenemende internationalisering van de economie. Het betreft
hierbij zowel autonome (wereld)marktontwikkelingen (bijvoorbeeld
toenemende internationale specialisatie c.q. arbeidsverdeling, mogelijke
verschuiving van economische zwaartepunten) als meer beleidsmatige
factoren. Van dit laatste vormt de Europese integratie een zeer belangrijk
onderdeel. Deze internationalisatie kan gevolgen hebben voor handels–
en vervoersstromen en kan leiden tot toenemende internationale concur–
rentie tussen bedrijven, maar ook tussen landen als vestigingsplaats voor
bedrijven. De toenemende internationalisering leidt ertoe dat het steeds
belangrijker wordt het beleid af te stemmen op het beleid van de andere
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landen of aan te vullen met of te vervangen door supranationaal
(EG-)beleid. In paragraaf 3.2 en bijlage 4 van dit advies is op een aantal
relevante internationale beleidsaspecten ingegaan (indirecte belastingen,
milieu, vervoer en infrastructuur);

2. de congestieproblematiek op de wegen die steeds ernstiger vormen
gaat aannemen. Daarbij speelt de onverwacht sterke groei van het
autoverkeer in de afgelopen jaren een rol. Ook voor de toekomst wordt
nog een aanzienlijke groei van het wegverkeer, zowel voor het personen–
verkeer als voor het goederenvervoer, voorzien. Dit plaatst het interna–
tionale goederenvervoer voor problemen en kan een negatieve factor
gaan vormen voor Nederland als vestigingsplaats of als doorvoerland;

3. de milieuproblematiek die, zoals uit het rapport «Zorgen voor
morgen» blijkt, zeer ernstig is. De huidige mate van vervuiling
overschrijdt de grenzen van wat het milieu duurzaam kan verdragen. Het
niet voldoen aan de milieurandvoorwaarden kan, naast het feit dat de
kwaliteit van het bestaan als zodanig wordt aangetast, ook op langere
termijn een gunstige economische ontwikkeling schaden. Milieu kan
opgevat worden als produktiefactor en als element van de economische
structuur. Het verkeer en vervoer draagt in niet onaanzienlijke mate bij
aan de aantasting van de leefbaarheid. Daarbij gaat het om «bronnen»
die verschillende negatieve effecten - op verschillende schaalniveaus -
op de leefbaarheid veroorzaken. De verwachte groei van het verkeer
verscherpt de problemen.

De beschreven problemen nopen tot een nieuwe strategie voor het
verkeer en vervoer, waarin naast de maatschappelijke baten ook de
maatschappelijke kosten adequaat worden meegewogen. Daarbij gaat
het er niet primair om de mobiliteit ongenuanceerd te beperken. De
strategie dient er veeleer op gericht te zijn op verantwoorde wijze de
verplaatsingsbehoefte te verminderen en de vervoerswijze te
beïnvloeden, zodat de individuele afwegingen leiden tot een beperking
van de groei van vooral het autoverkeer. Een dergelijke strategie vereist
een samenhangend pakket maatregelen van de overheid en dient door de
maatschappij gedragen te worden.

In hoofdstuk 3 van dit advies is in analyserende en beoordelende zin
op een aantal aspecten van de voorstellen in het structuurschema nader
ingegaan. Het betreft achtereenvolgens de (analytische) onderbouwing
van het structuurschema, de al genoemde internationale beleids–
aspecten, de beleidsmatige afweging tussen met name bereikbaarheid
en leefbaarheid en de gestelde prioriteiten ten aanzien van de vervoers–
motieven (de majeure keuzen uit het structuurschema), het financiële
beeld dat resulteert uit het structuurschema (en het Bereikbaarheidsplan
Randstad) en enkele budgettaire beleidsaspecten, enkele micro-econo–
mische aspecten waarbij ingegaan wordt op de rol van subsidiëring, het
prijsmechanisme (onder meer rekening rijden) en de marktwerking in het
verkeer en vervoer en ten slotte enkele ruimtelijke-ordeningsaspecten.

In dit hoofdstuk geeft de raad commentaar op de hoofdlijnen van het
voorgestelde beleid. De «beoordeling op onderdelen» in hoofdstuk 3
vormt daarvoor een belangrijke achtergrond.

Het karakter van het structuurschema - een strategische nota die
betrekking heeft op een periode van twintig jaar - brengt met zich dat er
sprake is van vele hypothesen en onzekerheden in het voorgestelde
beleid'. Zo kan de economische ontwikkeling over een dergelijke termijn
eigenlijk niet voorspeld worden. Dat neemt niet weg dat de economische
ontwikkeling wel van groot belang is voor bijvoorbeeld de ontwikkeling

1 in zijn advies over het NMP gaat de raad van de mobiliteit en de behoefte aan infrastructurele investeringen. De
uitgebreid in op het omgaan met onzeker– kwantificeringen in het structuurschema zijn in feite gebaseerd op één
heden in het miiieubeieid mogelijk scenario voor de economische ontwikkeling. De in het struc–
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tuurschema weergegeven groei van de automobiliteit - bij ongewijzigd
beleid 72 procent - is dan ook zeer onzeker. Ook ten aanzien van de
ingeschatte effecten van de voorgestelde maatregelen bestaan grote
onzekerheden (bijvoorbeeld over de elasticiteiten van de verschillende
prijsmaatregelen). Daardoor zal het beleid in ieder geval voor een deel
een «trial and error»-karakter hebben. Naast de onzekerheden over de
effecten van maatregelen, waarbij gedragsreacties een belangrijke rol
spelen, kan er ook onzekerheid bestaan over de inzet van instrumenten.
In dit verband moet worden opgemerkt dat het structuurschema in sterke
mate steunt op het «rekening rijden», waarvoor geldt dat de maatschap–
pelijke acceptatie thans niet erg groot lijkt en waartegenover ook de raad
op dit moment uiterst terughoudend staat. Deze onzekerheden maken
het naar het oordeel van de raad verstandig andere instrumenten niet te
snel uit te sluiten. In dat licht mag zelfs, indien alle andere beleidsopties
geen soelaas bieden, een (aanvullend) volumebeieid in de zin van direct
ingrijpen niet uitgesloten worden, zij het dat de raad, zoals verwoord in
zijn advies over het Brundtland-rapport, dergelijke maatregelen uitdruk–
kelijk als «ultimum remedium» beschouwt.

Daarbij dient ook het tijdsaspect in ogenschouw genomen te worden.
Een deel van de maatregelen heeft pas op termijn effect. Dat geldt
bijvoorbeeld voor maatregelen op het gebied van de ruimtelijke ordening.
Ook infrastructurele investeringen vergen de nodige tijd. Het is noodza–
kelijk dat de problemen nu worden aangepakt.

Dit alles maakt het «meten is weten»-spoor uit het structuurschema
zeer belangrijk. Daarbij moet de lange-termijnstrategie vertaald worden
naar beleid(sdoelen) voor de korte en middellange termijn en moeten
feitelijke ontwikkelingen hieraan getoetst worden. Op grond daarvan
kunnen, indien nodig, beleidsbijstellingen worden aangebracht. Wat de
streefbeelden ten aanzien van de leefbaarheid betreft is in het NMP een
eerste aanzet gegeven door de formulering van streefbeelden voor
enkele tussenliggende jaren (1994 en 2000). In de sfeer van de bereik–
baarheid (bijvoorbeeld congestienormen voor en de verwachte ontwikke–
lingen in de tussenliggende jaren) is dit tot nu toe niet het geval. Een
nadere invulling en concretisering van het «meten is weten»-spoor is
naar de mening van de raad van het grootste belang. Ook acht de raad
het van belang dat werknemers– en werkgeversorganisaties meer struc–
tureel bij de vormgeving van het integrale verkeers– en vervoersbeleid
worden betrokken.

Het structuurschema richt zich op een simultane verbetering van de
bereikbaarheid en van de leefbaarheid. Met instemming stelt de raad
vast dat naast de bereikbaarheid het milieu een integraal onderdeel van
het verkeers– en vervoersbeleid is geworden. Dit is in overeenstemming
met de noodzaak tot integratie van economische en ecologische
belangen, die de raad reeds in zijn advies over het Brundtland-rapport
heeft uitgesproken. Het beleid moet er mede aan bijdragen dat deze
integratie in de beslissingen van bedrijven en burgers tot stand komt. Het
principe «de vervuiler betaalt» vormt daarbij een belangrijk uitgangspunt.
Maatschappelijke kosten en baten dienen zoveel mogelijk, ook rekening
houdend met het gevoerde beleid in het omringende buitenland, te
worden geïnternaliseerd, zodat de individuele beslissingen tot
maatschappelijk meer gewenste uitkomsten leiden.

In dit verband is van belang dat het structuurschema spreekt van een
afweging tussen bereikbaarheid, leefbaarheid en individuele vrijheid. Ten
aanzien van dit laatste belang stelt het structuurschema dat ingrijpen in
de vrijheid van de mensen die zich willen verplaatsen of van verladers die
goederen willen vervoeren het laatste instrument is dat de regering zou
willen hanteren. Dit is in lijn met de visie van de raad dat (direct) volume–
beleid als «ultimum remedium» moet worden gezien. Wel mag (en moet)
de overheid de individuele afwegingen beïnvloeden via bijvoorbeeld
normstelling, prijsbeleid of het bevorderen van alternatieven.
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De raad is van mening dat in het structuurschema goede aanzetten tot
de gewenste integratie van economische en ecologische belangen
worden gedaan. Meer concreet wil de raad over de afweging tussen
bereikbaarheid en leefbaarheid het volgende opmerken. Uitgangspunt
voor de raad is het streven naar «duurzame» ontwikkeling. Dat betekent
dat het uiteindelijke effect van het gezamenlijke economische handelen
op het milieu dient te blijven binnen de begrenzing van wat het milieu
kan verdragen. De raad wil in dit verband ook verwijzen naar zijn
adviezen over het Brundtland-rapport en over het NMP. Ook in het
verkeer en vervoer dient dit streven naar duurzame ontwikkeling gestalte
te krijgen. Geconstateerd kan worden dat de streefbeelden van het struc–
tuurschema voor de leefbaarheid in het NMP zijn aangescherpt. In het
NMP wordt geconstateerd dat die streefbeelden niet voldoende zijn om
een duurzame ontwikkeling te realiseren. De streefbeelden moeten dan
ook beschouwd worden als eerste stap in die richting. Tegen die achter–
grond is het zorgelijk dat de streefbeelden volgens de huidige inzichten
niet geheel gerealiseerd lijken te worden. De nagestreefde vermindering
van de CCh-uitstoot wordt niet bereikt, terwijl de realisering van de
gewenste N0x-emissiereductie door de raad wordt betwijfeld (zie
paragraaf 3.1.1). Bovendien spelen hier ook risico's een rol (effect
katalysator in de praktijk, technische mogelijkheden schonere diesel–
motor, aandeel personenauto's op diesel).

De raad aanvaardt de streefbeelden voor de leefbaarheid als inzet voor
het beleid voor de eerstkomende jaren waaraan in principe op de
verschillende beleidsniveaus een taakstellend karakter moet worden
toegekend. Uitgaande van deze taakstellende inzet dient het bereikbaar–
heidsprobleem met kracht aangepakt te worden. Een gebrekkige bereik–
baarheid kan de transport– en distributiefunctie en daarmee samenhan–
gende economische activiteiten van Nederland negatief beïnvloeden.
Daarnaast kan dat ook meer in het algemeen het functioneren van de
economie bemoeilijken en de aantrekkelijkheid van Nederland als vesti–
gingsplaats aantasten. Overigens dient ook de bereikbaarheid met het
oog op andere verplaatsingsmotieven dan zakelijk verkeer en goederen–
vervoer adequaat te zijn.

Een efficiënt verkeers– en vervoerssysteem en een daarbij behorende
goede verkeers– en vervoersinfrastructuur vormen een belangrijke
«produktiefactor». Bij de vormgeving daarvan dienen sociaal-econo–
mische en leefbaarheidsaspecten een rol te spelen.

Het beleid len aanzien van de leefbaarheidsaspecten en dus ook de
afweging tussen bereikbaarheid en leefbaarheid kan niet los worden
gezien van de internationa/e context. Zowel in het advies over het
Brundtland-rapport als in het advies over het NMP is de raad ingegaan
op de relatie tussen nationaal en internationaal beleid. Daarbij is er door
de raad op gewezen dat bij het voeren van een milieubeleid door
Nederland nadrukkelijk onderscheid gemaakt moet worden tussen
enerzijds nationale milieuproblemen met hoofdzakelijk nationale
oorzaken (dus vooral lokale problemen) en anderzijds nationale milieu–
problemen met een grensoverschrijdend karakter. In het verkeer en
vervoer gaat het om zowel nationale/lokale als grensoverschrijdende
leefbaarheidsproblemen.

Als «typisch nationaal probleem» van de verkeers– en vervoerssector
zou het feit gezien kunnen worden dat in samenhang met de kleine
oppervlakte en hoge bevolkingsdichtheid van Nederland internationaal
gezien sprake is van een relatief hoge auto– en wegendichtheid (zie
bijlage 4), waardoor niet alleen een relatief klein oppervlak veel grens–
overschrijdende vervuiling veroorzaakt, maar ook lokale leefbaarheids–
problemen relatief sterker optreden (gezondheidsproblemen, geluid,
stank, versnippering en ruimtebeslag). Gezien ook de nogal hoge groei–
verwachting ten aanzien van het (vracht)autoverkeer is, naast andere
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2 Artikel 130Tvan het EEG-Verdrag geeft
de lidstaten ruimte om verdergaande milieu–
maatregelen te handhaven en te treffen op
voorwaarde dat deze verenigbaar zijn met
de algemene regels van het Verdrag.

maatregelen, ook een zekere mate van geleiding op zijn plaats. Wel moet
hierbij opgemerkt worden dat in bepaalde regio's in andere landen
dezelfde problemen spelen, soms zelfs in nog intensievere vorm. Met
betrekking tot de verzuring kan ook worden opgemerkt dat de problemen
ter zake als gevolg van het (vracht)autoverkeer cumuleren met het
Nederlandse verzuringsprobleem in de landbouw.

Voor een aantal belangrijke milieuproblemen is, door het grensover–
schrijdende karakter ervan, een internationale aanpak, met name in
EG-verband, van groot belang (door onder meer internationale
normstelling, internationale toepassing van het begmsel «de vervuiler
betaalt»). Het milieubeleid wordt daardoor effectiever en problemen met
betrekking tot de internationale concurrentiepositie kunnen daardoor
worden verkleind of voorkomen.

Gelet op de openheid van de economie, de grote bevolkingsdichtheid
en de kwetsbare ligging heeft Nederland in het bijzonder belang bij
spoedige totstandkoming van een krachtig en afdwingbaar EG-milieu–
beleid. Voor ons land staan vitale belangen op het spel. De Nederlandse
regering dient zich door een «actieve milieudipiomatie» maximaal in te
spannen voor een versterking van het EG-milieubeleid. In zijn advies over
het NMP gaat de raad uitvoerig in op de te voeren milieudiplomatie. Een
actieve «milieudiplomatie» houdt in dat op tal van terreinen in het buiten–
landse beleid van Nederland het vitale belang van een goed milieubeleid
tot uiting moet komen. Wanneer het EG-beleid naar het inzicht van de
Nederlandse regering onvoldoende tot stand komt, is het wenselijk dat zij
optimaal gebruik maakt van de formele en materiële ruimte voor het
voeren van een naar nationaal inzicht noodzakelijk milieubeleid.

Het realiseren van een krachtig EG-milieubeleid kan de nodige tijd en
inspanningen kosten. Met name de grote verschillen in ontwikkelings– en
welvaartsniveau binnen de EG kunnen - voorlopig - een belemmering
vormen voor een slagvaardige aanpak van bepaalde milieuproblemen.
Nederland moet dan niet het tempo laten bepalen door de traagst reage–
rende lidstaat, maar dient zo goed mogelijk gebruik te maken van
bestaande of nog te scheppen kleinere internationale verbanden voor het
gezamenlijk maken van stringentere milieu-afspraken2. Bepaalde grens–
overschrijdende problemen kunnen het best in die verbanden worden
aangepakt. Daarnaast kan door in kleiner verband verdergaand milieu–
beleid te voeren een signaal richting andere landen worden gegeven en
kan navolging worden uitgelokt, met als uiteindelijk resultaat het bewerk–
stelligen van een doorbraak in het EG-milieubeleid. Een goed voorbeeld
daarvan is de subsidiëring van de driewegkatalysator.

Het structuurschema heeft een strategisch karakter. De nota kijkt
twintig jaar vooruit. Gelet op het feit dat diverse andere Europese landen
met milieuproblemen te kampen hebben die vergelijkbaar zijn met die
van ons land en gezien het ook toenemend milieubesef, mag ervan
worden uitgegaan dat op termijn in ieder geva! de meeste EG-lidstaten
de benodigde ingrijpende milieumaatregelen zullen nemen. Voor een
strategische nota voor een periode van twintig jaar lijkt dit zelfs een
verstandige veronderstelling. De mogelijke nadelige gevolgen van een
tijdelijk verdergaand milieubeleid voor de internationale concurrentiepo–
sitie gelden dan waarschijnlijk alleen op de korte termijn. Bovendien kan
een tijdelijk intensiever milieubeleid dan in het buitenland de «milieu–
sector» op de internationale markt een voorsprong geven. Verder zij
bedacht dat ook aan het handhaven c.q. verbeteren van de internationale
concurrentiepositie door het niet in rekening brengen van milieukosten,
economische risico's zijn verbonden. Op enig moment wordt de rekening
van een slecht milieubeheer namelijk toch gepresenteerd. Voor zover een
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3 Dergelijke steunregelingen vereisen
instemming van de Europese Commissie die
hieraan een aantal voorwaarden verbindt
Zie SER, Advies «Our Common Future», p.
41, (voetnoot 3).
4 Dit betekent overigens niet dat dit «schrik
beeld» tien miljard gulden duurder zou zijn
dat het voorgestelde beleid. De intensive
ringen op het gebied van het openbaar
vervoer zouden dan immers achterwege
blijven.
5 Die kanttekeningen betreffen verder onder
meer dat ook de substitutiemogelijkheden
naar spoor en water ten volle worden benut
en dat «prioriteit voor» niet hetzelfde is als
«bevoordelen van» Wel ziet de raad in de
internationale concurrentiepositie een factor
waarmee rekening gehouden moet worden
bij het toepassen van een prijsbeleid op het
goederenvervoer

- ten opzichte van het buitenland - intensiever Nederlands beleid ten
aanzien van milieuproblemen met een grensoverschrijdend karakter
uiteindelijk zal leiden tot het optreden van wezenlijke concurrentiena–
delen moet - op voorwaarde dat de gewenste aanpassingen in het
produktieproces worden doorgevoerd - de mogelijkheid van tijdelijke
compensatie uit de algemene middelen aanwezig zijn3.

De twee centrale problemen voor het verkeers– en vervoersbeleid
- bereikbaarheid en leefbaarheid - worden in het structuurschema ten
dele op verschillende manieren aangepakt. Daarnaast is sprake van
gemeenschappelijke elementen. Onder de noemer «geleiding van de
mobiliteit» wordt de inzet van een aantal instrumenten voorgesteld die
via de beïnvloeding van omvang en spreiding van de (auto)mobiliteit en
van de vervoerwijze (substitutie) erop gericht zijn beide problemen
simultaan aan te pakken. Te zamen met de meer specifiek op de beide
problemen toegespitste maatregelen is in het structuurschema sprake
van een samenhangend totaalpakket aan maatregelen. De raad onder–
schrijft een dergelijke integrale benadering in het verkeers– en vervoers–
beleid.

In het onderstaande zal de raad eerst ingaan op de integrale aanpak
van de bereikbaarheid. Gezien de veelal aanwezige samenhang zullen
daarbij ook opmerkingen worden gemaakt over de eventuele gevolgen
van de desbetreffende maatregelen voor de leefbaarheid. Vervolgens
wordt de aanpak van de problemen in de sfeer van de leefbaarheid
bezien.

4.2 Bereikbaarheid

4.2.1 Inleiding

Een centraal probleem van de bereikbaarheid is de toenemende
congestie op het Nederlandse wegennet. Dit betekent overigens niet dat
alleen aanpassing, uitbreiding en betere benutting van de weginfra–
structuur het bereikbaarheidsprobleem bevredigend oplossen. Ten eerste
is bereikbaarheid een ruimer begrip. Het duidt op de mate waarin
personen en goederen zonder grote problemen van de ene naar de
andere plaats kunnen gaan, waarbij verschillende vervoersmotieven en
vervoerwijzen een rol spelen. Ten tweede dient bedacht te worden dat,
indien de oplossing van het congestieprobleem alleen in investeringen in
de weginfrastructuur wordt gezocht, volgens het structuurschema een
extra investering in wegen in de orde van grootte van tien miljard gulden
nodig zou zijn en de streefbeelden voor de leefbaarheid in het gedrang
zouden komen4. De raad is het eens met het gestelde in het structuur–
schema dat een dergelijke aanpak niet als evenwichtige oplossing gezien
kan worden en dat ernaar gestreefd moet worden dat die weg niet
gevolgd behoeft te worden. Er is een integrale aanpak nodig, waarin
investeringen in de weginfrastructuur een element zijn. Toegespitst op
het wegverkeer geeft het structuurschema prioriteit aan het zakelijk
verkeer en goederenvervoer via een nadruk op infrastructurele voorzie–
ningen die voor dit verkeer van belang zijn (hoofdtransportassen,
scheiding van korte– en lange-afstandsverkeer) en een geleidingsbeleid
dat vooral leidt tot beperking en spreiding van het overige autoverkeer.
De raad onderschrijft in algemene zin deze prioriteit, onder verwijzing
naar de in paragraaf 3.3 gemaakte kanttekeningen. Daarbij gaat het
onder meer om de moeilijkheden rond de afbakening van de verschil–
lende vervoersmotieven en daarmee bijvoorbeeld om de vraag wat als
«zakelijk» verkeer moet worden gezien. Bovendien betekent een derge–
lijke prioriteit niet dat verkeer uit hoofde van andere motieven niet van
sociaal-economisch belang zou zijn5. Daarnaast wil de raad ook expliciet
aandacht vragen voor de bereikbaarheidsproblemen in de binnenstad
voor het goederenvervoer.
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4.2.2 Ruimtelijke ordening

6 In dit verband is het zorgelijk dat uit
cijfers van het CBS blijkt dat de gemiddelde
afstand in het woon werkverkeer in de jaren
tachtig is gestegen (zie persbericht Minis–
terie van Economische Zaken, nr 247, 5 juli
1989)
' Uit hetzelfde persbericht blijkt dat nog
altijd ruim de helft van het aantal werkzame
personen een woon werkafstand heeft van
0 tot 10 kilometer

Van groot belang acht de raad de samenhang tussen het ruimtelijke–
ordeningsbeleid en het verkeers– en vervoersbeleid. Het ruimtelijke–
ordeningsinstrumentarium kan zowel de mobiliteitsbehoefte beperken
(concentratie van wonen, werken en voorzieningen) als de substitutie
bevorderen (bouwen bij knooppunten van openbaar vervoer, door
concentratie komen werk en voorzieningen meer «op fietsafstand»). In
dit verband kan ook het beleid ten aanzien van de «compacte stad»
genoemd worden. De ruimtelijke ordening vormt een sterk structure–
rende factor voor de verkeers– en vervoersstromen en bepaalt ook mede
de mate waarin het openbaar vervoer en de fiets in de mobiliteitsbe–
hoefte kunnen voorzien. De raad is dan ook van oordeel dat het locatie–
beleid een zwaarder accent zou dienen te krijgen dan thans in de beleids–
voornemens het geval is. Daarbij moet tevens worden mgespeeld op
autonome ruimtelijke ontwikkelingen. Ook zou het goed zijn bij overwe–
gingen van schaalvergroting of verplaatsing van (overheids)voorzieningen
de maatschappelijke kosten van een mogelijk resulterende hogere
mobiliteit in de beschouwing te betrekken.

Voorts wil de raad erop wijzen dat naast de locatie van nieuwbouw ook
verhuizingen de mobiliteitsbehoefte kunnen beperken, met name in het
woon-werkverkeer. Een vergroting van de verhuisgeneigdheid via bijvoor–
beeld het fiscale instrumentarium vormt daarbij een serieuze optie6.

Overigens moet worden geconstateerd dat over de (on)mogelijkheden
van het ruimtelijke-ordeningsinstrumentarium (inclusief mogelijke
effecten op regionale woningmarkten zoals waardeveranderingen van
woningen en grond) nog veel vragen en onduidelijkheden bestaan.
Gezien de belangrijke structurerende invloed van de ruimtelijke ordening
is een nadere uitwerking van dit spoor hard nodig.

4.2.3 Openbaar vervoer en fietsvoorzieningen

In het voorgaande werd het belang van de locaties van wonen, werken
en voorzieningen benadrukt onder meer vanwege de invloed die hiervan
uit kan gaan op de mate waarin andere vervoerwijzen dan de auto in de
mobiliteitsbehoefte kunnen voorzien. De raad is voorstander van een
dergelijke substitutie, die de congestie kan verminderen en de
leefbaarheid ten goede kan komen. Toegespitst op het woon-werkver–
keer vereist dat aanzienüjk meer investeringen in openbaar vervoer
(infrastructuur en materieel) en fietsvoorzieningen7. Op het laatste punt
is het structuurschema naar de mening van de raad uiterst mager.

Bevordering van het openbaar vervoer krijgt in het structuurschema
terecht grote nadruk. De raad is van mening dat ten aanzien van het
openbaar vervoer een maximale inzet voor uitbreidings– en verbeterings–
investeringen binnen de technische en organisatorische grenzen gewenst
is. Zo zou bezien moeten worden in hoeverre versnelling van Rail '21
mogelijk is. Een stimulering van het openbaar vervoer vereist niet aileen
dat er sprake is van uitbreidingen en verbeteringen van de diverse onder
delen (trein, bus, metro, (snel)tram), maar ook dat de samenhang binnen
het totale openbaar vervoer verbeterd wordt. Hierbij valt te denken aan
goede aansluitingen (snelle overstap), vormen van kaartintegratie en
andere mogelijke vormen van samenwerking. Stimulering van het
openbaar-vervoergebruik kan ook plaatsvinden via specifieke voorzie–
ningen in het woon-werkverkeer, zoals de shuttle– of spitsbussen, en
speciale faciliteiten voor bussen waardoor de reissnelheid wordt
verhoogd (busbanen, gebruik van de vluchtstrook indien de huidige
experimenten gunstig uitpakken). In dit verband wil de raad nog
opmerken dat de nagestreefde substitutie niet beperkt hoeft te blijven tot
het woon-werkverkeer. Zo kan ook voor een deel van het zakelijke
verkeer het (verbeterde) openbaar vervoer een goed alternatief vormen.

Tweede Kamer, vergaderjaar 1989-1990, 20922, nrs. 5-6 268



6 Verwezen zij in dit verband ook naar Mc
Kinsey & Company, Kiezen voor openbaar
vervoer: «OV maal twee», augustus 1989,
waarin mogelijkheden en aangnjpings–
punten voor uitbreiding van het openbaar
vervoergebruik zijn bezien (inclusief de
kosten)
9 Commissie-Van der Plas, Goed(eren) op
het spoor; strategie voor het goederen
vervoer per spoor, Rotterdam, juli 1 989
10 Daarbij speelt ook de wijze waarop
goederen vervoerd worden een rol– Zo
wordt een sterke groei van het vervoer per
container verwacht. Daarvoor is bijvoor
beeld vervoer per spoor uitermate geschikt
11 Ovengens zouden bepaalde maatregelen
ook kunnen leiden tot een betere benutting
van (de mfrastructuur van) het openbaar
vervoer Ook daar is sprake van spitspro
blemen.

In dit verband is het ook van belang de aansluiting met internationale
ontwikkelingen op het gebied van hoge– snelheidslijnen niet te missen.
Het structuurschema is niet erg duidelijk over de TGV. In het NMP wordt
de TGV weer meer naar voren gehaald, vooral ook met het oog op een
gewenste substitutie van luchtverkeer (tot 1000 kilometer) naar spoor.

De raad is, kortom, voorstander van een wervend beleid ten aanzien
van het openbaar vervoer en de fiets gezien de congestie– en leefbaar–
heidsproblematiek8. Dat vereist dat in het beleid en in de voorlichting niet
alleen de nadelige effecten van het autoverkeer, maar ook de voordelen
van vervoersalternatieven de volle aandacht krijgen.

Ten slotte wil de raad opmerken dat meer aandacht gewenst is voor de
«vervoersarme» groepen (bijvoorbeeld gehandicapten). Ook voor hen
kunnen bereikbaarheidsproblemen bestaan. Het gaat daarbij primair om
de beschikbaarheid van (openbaar–) vervoersmogelijkheden.

4.2.4 Goederenvervoer

Toegespitst op het goederenvervoer dienen de mogelijkheden van het
vervoer over water en per spoor ten volle te worden benut. Daarbij gaat
het niet alleen om het oplossen van huidige knelpunten. Van groot
belang is ook dat internationale ontwikkelingen erop wijzen dat omrin–
gende landen, mede vanuit milieu-oogpunt, grote bedragen investeren in
het goederenvervoer per spoor (waaronder een «goederen-TGV»).
Nederland dient hierbij aan te sluiten. In een recent rapport9 wordt
gesteld dat zonder aanzienlijk meer investeringen in goederenrail dan in
het structuurschema (inclusief de intensivering in het NMP) is voorge–
nomen, de internationale transport– en distributiefunctie van Nederland
gevaar loopt. Hier speelt dus een bereikbaarheidsprobleem dat los staat
van de congestie op het wegennet. Maar daarnaast ontlast meer vervoer
over water en per spoor het wegennet en is het milieuvriendelijker. Ook
vanuit de geleidings– of substitutiegedachte is bevordering van deze
vervoerwijzen aantrekkelijk. In dat licht bezien lijkt de in het structuur–
schema gehanteerde grens van 5 miljoen ton per jaar voor het rijksvaar–
wegennet aan de hoge kant. Een soepele interpretatie van deze grens is,
mede in het licht van de gewenste toekomstige ontwikkelingen, geboden.
Daarbij moeten deze vervoerwijzen uiteraard ook economisch aantrek–
kelijk zijn. De internationale transport– en distributiefunctie is gediend
met een economisch en ecologisch efficiënt vervoerssysteem met bijbe–
horende weg–, spoor– en waterweginfrastructuur10. Daarbij verdienen ook
de mogelijkheden van gecombineerd vervoer de aandacht. In dat
verband wijst de raad op het belang van multimodale vervoerscentra
waar de verschillende vervoerwijzen op zo efficiënt mogelijke wijze
kunnen worden gecombineerd. De raad acht in dit verband een duide–
lijkere analyse van en visie op de rol van de diverse vervoerwijzen in het
goederenvervoer gewenst dan thans in het structuurschema wordt
gegeven.

4.2.5 Investeringen in en betere benutting van wegen

Met het oog op de bereikbaarheid en met name ook met het oog op
het oplossen van de congestieproblematiek blijven investeringen in de
weginfrastructuur van groot belang. De integrale benadering van het
bereikbaarheidsvraagstuk brengt met zich dat de benodigde capaciteits–
uitbreiding mede afhankelijk is van de resultaten van de andere maatre–
gelen, zoals de nagestreefde substitutie. In dat verband ziet de raad ook
mogelijkheden in een betere benutting van de bestaande weginfra–
structuur". Hierbij valt in de eerste plaats te denken aan verkeersbegelei–
dingssystemen en de «tidal flow». De mogelijkheden van spreiding in
werktijden en openingstijden (ook van scholen), die zouden kunnen
leiden tot een meer gespreid gebruik van de weginfrastructuur, dienen

Tweede Kamer, vergaderjaar 1989-1990, 20922, nrs. 5-6 269



12 Hierbij kan worden opgemerkt dat in
internationaal verband cabotage tot een
aanzienlijk efficiënter goederenvervoer over
de weg kan leiden, waardoor een groei van
de vervoersstromen tot een minder dan
evenredige groei van de (vrachtauto)-
verkeersstromen kan leiden.

mede in dit licht te worden bezien. Ook een efficiënter autogebruik - in
die zin dat dezelfde personen en goederen zich verplaatsen of vervoerd
worden met minder autobewegingen (carpooling, bedrijfsvervoer en
efficiënter vervoer per vrachtauto, waarop ook het structuurschema
ingaat12) - is hierbij van belang. Ook de mogelijkheden die de telecom–
municatie biedt dienen te worden benut. Uit de nadere onderbouwing in
paragraaf 2.3 blijkt dat eerste verkenningen erop wijzen dat de totale
omvang van de automobiliteit hierdoor niet of nauwelijks zal worden
beïnvloed, maar dat wel enige spreiding kan resulteren, waardoor het
spitsverkeer en dus het congestieprobleem enigszins kunnen afnemen.

In het structuurschema (en het NMP) wordt voorzien dat, ook na de
voorgestelde maatregelen, nog een aanzienlijke groei van de automobi–
liteit zal optreden. Daarbij zullen de maatregelen naar verwachting de
groei van het autoverkeer in de spits sterker beperken dan de groei van
de totale automobiliteit. Een dergelijke ontwikkeling betekent dat de
behoefte aan uitbreiding van de capaciteit van de weginfrastructuur
enigszins achter kan blijven bij de groei van de totale automobiliteit. Het
is immers vooral de spits die de capaciteitsbehoefte bepaalt. Een derge–
lijke ontwikkeling zou ook in meer algemene zin tot een betere benutting
van de weginfrastructuur leiden.

Gegeven de verwachte groei van het autoverkeer en gezien de thans
bestaande (congestie)knelpunten blijven investeringen in de weginfra–
structuur en voldoende onderhoud hiervan van belang In dit verband is
mede van belang dat ook in omringende landen aanzienlijke investe–
ringen in de weginfrastructuur zijn voorgenomen. De gegevens uit bijlage
4 over een internationale vergelijking van de bestaande situatie en de
voorgenomen investeringen nopen overigens tot de nodige nuance–
ringen. Het is jammer dat het structuurschema hierop nauwelijks ingaat.
Daarnaast dient er ten aanzien van de spreiding van de investeringen in
de tijd, en daarmee van de op kortere termijn noodzakelijke investe–
ringen, rekening mee gehouden te worden dat er thans knelpunten zijn
en dat de groei van het (vracht)autoverkeer thans fors is en in de eerst–
komende jaren wellicht relatief sterk zal zijn.

Mede gezien het integrale karakter van het verkeers– en vervoersbeleid
wil de raad wijzen op het belang van zorgvuldige afwegingsprocedures
bij belangrijke capaciteitsuitbreidingen (inclusief verbredingen) van de
infrastructuur. Juist dan dient heel concreet de afweging tussen bereik–
baarheid en leefbaarheid aan de orde te zijn, hetgeen overigens ook voor
andere belangrijke infrastructurele investeringen geldt. Met behoud van
de eis van zorgvuldigheid dient tegelijkertijd gestreefd te worden naar
verkorting en vereenvoudiging van procedures.

4.2.6 Budgettaire aspecten

Met betrekking tot het investeringsbeleid kan geconstateerd worden
dat er, ook op kortere termijn, extra financiële middelen beschikbaar zijn
gesteld. Daarbij moet we! worden aangetekend dat de raad niet
overtuigd is van de merites van de particuliere financiering van de
tunnels, afgezien van het feit dat hierdoor slechts in de eerstkomende
jaren meer middelen beschikbaar kunnen komen voor de financiering van
de infrastructuur. Daarnaast zij bedacht dat de particuliere financiering
en de daarmee samenhangende dekking via het rekening-rijdenin–
strument risico's met zich brengen. In dit verband wil de raad erop wijzen
dat naar zijn mening de infrastructuur primair een taak en verantwoorde–
lijkheid van de overheid is.

Het is de vraag of nu, los van de genoemde risico's, voldoende
middelen beschikbaar zijn voor de verkeers– en vervoersinfrastructuur.
Op basis van het voorgaande wil de raad ervoor pleiten hiervoor
aanzienlijk meer middelen te reserveren. Zeker ook voor de komende
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13 Bij investeringen in het openbaar vervoer
gaat het om infrastructuur en materieel
14 De commissie Van der Plas heeft geadvi–
seerd hiervoor aanzienlijke extra bedragen
uit te trekken.
15 Hierbij zij ook gewezen op het EG beleid
ter zake. Onder andere een hoge-snel–
heidslijn Parijs-Londen-Brussel–
Amsterdam Keulen is in de voorstellen
aangemerkt als project waarop het
EG actieprogramma op het gebied van de
vervoersinfrastructuur bij voorrang
betrekking heeft In de voorstellen gaat het
om projecten van «communautair belang»
Zie: Voorstel voor een verordening (EEG)
van de Raad betreffende de tenuitvoer–
legging van een actieprogramma op het
gebied van de vervoersinfrastructuur met
het oog op de verwezenlijking van de
geïntegreerde vervoermarkt in 1992, in
Publikatieblad van de Europese Gemeen–
schappen. nr C 270/6, 19 oktober 1988 en
nr. C170/10, 5 juli 1989 (wijzigingen) De
samenhang tussen nationaal en EG-beleid
dient in het oog te worden gehouden.

jaren is een extra financiële impuls gewenst. Bij de besteding van deze
additionele middelen ziet de raad een zekere prioriteit - binnen de
technische en organisatorische grenzen - voor het openbaar vervoer13,
fietsvoorzieningen en voor (weg–, water– en spoor) verbindingen die ook
internationaal van belang zijn en de achterlandverbindingen van de
belangrijke lucht– en zeehavens vormen. De prioriteit voor de hoofdtran–
sportassen in het structuurschema onderschrijft de raad. Extra aandacht
daarbij verdienen de (internationale) goederenrailverbindingen14. In dit
verband moet er ook op worden gewezen dat in het structuurschema
geen rijksmiddelen zijn uitgetrokken voor een volwaardige TGV15.

Ten aanzien van de benodigde middelen voor de (verschillende vormen
van de) verkeers– en vervoersinfrastructuur wil de raad ook wijzen op het
belang van een adequaat onderhoud. In zijn Advies economische infra–
structuur uit 1987 heeft de raad geconstateerd dat er sprake was van
aanzienlijke achterstanden, vooral bij onder het beheer van lagere
publiekrechtelijke lichamen vallende infrastructuur, en dat het
wegwerken hiervan en het voorkomen van nieuwe achterstanden een
aanzienlijk bedrag aan financiële middelen vereist.

Ten slotte verdienen de subsidies aan het openbaar vervoer de
aandacht. In het structuurschema wordt uitgegegaan van een
handhaving van deze subsidies op het huidige niveau. In feite wordt
verondersteld dat als gevolg van de (uitbreidings– en verbeterings)inves-
teringen een zodanige produktiviteitsstijging optreedt dat bij een
aanzienlijk grotere vervoersprestatie de exploitatie met het huidige subsi–
dieniveau mogelijk is, zonder dat grote tariefstijgingen nodig zijn. Gezien
de verwachte aanzienlijke groei van het openbaar-vervoergebruik
betekent dat wel een daling van de subsidie per reizigerskilometer. Op
zich acht de raad het een goed streven om terughoudend te zijn met het
subsidie-instrument bij de bevordering van het openbaar vervoer. Of
structureel gezien de produktiviteitsstijging zo groot is dat het huidige
subsidieniveau voldoende zal zijn, kan de raad niel goed beoordelen.
Deze veronderstelling uit het structuurschema wordt ook nog nader
onderzocht. Daarbij zij erop gewezen dat de ruimte voor tariefstijgingen,
gezien de nagestreefde substitutie, niet los gezien kan worden van de
ontwikkeling van de (variabele) autokosten. Dit betekent dat er niet
zonder meer van kan worden uitgegaan dat eventuele tegenvallers bij de
veronderstelde (structurele) produktiviteitsverbeteringen door tariefsver–
hogingen kunnen worden gecompenseerd.

Het realiseren van dergelijke produktiviteitswinsten zal evenwel de
nodige tijd kosten. Daarom lijkt het de raad onvermijdelijk dat op de
kortere termijn de bevordering van het openbaar vervoer, met een accent
op het woon-werkverkeer en dus op de spits, ook hogere exploitatiesub–
sidies zal vereisen. Voorkomen moet in ieder geval worden dat de eis van
constante subsidies de uitbreiding van het openbaar vervoer gaat belem–
meren.

4.2.7 Het prijsbeleid

In het structuurschema vormt het prijsbeleid een belangrijk onderdeel
van de maatregelen die gericht zijn op de geleiding van de
(auto)mobiliteit. Centraal daarbij staat het rekening rijden. In het NMP is
het prijsbeleid, met name ook voor de kortere termijn, verder ingevuld.
Uit de nadere onderbouwing in paragraaf 2.3 is naar voren gekomen dat,
toegespitst op het openbaar-personenvervoer, investeringen in het
openbaar vervoer op zich niet voldoende zullen zijn om de gewenste
(mate van) substitutie te bereiken. De «pull»-kracht van dergelijke
maatregelen wordt niet voldoende geacht. Daarom is volgens het struc–
tuurschema in samenhang hiermee een «push»-kracht nodig in de vorm
van een verhoging van de (variabele) kosten van het autorijden. Hoewel
de raad zelfstandige effecten verwacht van een kwantitatieve en kwalita–
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16 Het prijsbeleid kan ook leiden tot een
beperking van de mobiliteit door het
uitlokken van een meer selectief mobiliteits
patroon in die zin dat dan wordt afgezien
van «minder dringende» verptaatsingen In
dat geval is er geen noodzakelijke
samenhang met andere maatregelen.

tieve verbetering van (voorzieningen voor) vervoersalternatieven, is hij
van mening dat een prijsbeleid medebepalend is voor de mate van effec–
tiviteit van het op substitutie gerichte beleid. Daarbij zij ook bedacht dat,
indien wel fors wordt geïnvesteerd in het openbaar vervoer maar het
gebruik ervan niet aanzienlijk zal toenemen, er veel geld wordt uitge–
geven zonder dat de problemen worden opgelost. Overigens geldt meer
in het algemeen dat een prijsbeleid als «push»-factor een ondersteu–
nende functie kan hebben bij de diverse onderdelen van het geleidings–
spoor. Voor een beoordeling van het prijsbeleid is ook van belang dat
- zoals in paragraaf 3.5 is weergegeven - zowel bij het openbaar vervoer
als het autoverkeer de maatschappelijke kosten niet geheel in rekening
lijken te worden gebracht. Dat leidt ertoe de «push»-factor voor de
substitutie niet in de eerste plaats te zoeken in prijsverlaging van het
openbaar vervoer, maar in prijsverhoging voor het autoverkeer.

De raad is van mening dat een prijsbeleid in de vorm van een gunstiger
verhouding tussen de kosten van het openbaar vervoer en de kosten van
het gebruik van de auto een nuttige functie kan vervullen binnen het
integrale pakket maatregelen. Daarbij wil de raad er meer in het
algemeen op wijzen dat op die wijze de individuele afwegingen tot
maatschappelijk efficiëntere resultaten kunnen leiden (zie ook paragraaf
3.5).

Ten aanzien van het prijsbeleid wil de raad nog het volgende
opmerken. Voor de raad gaat het primair om de reguleringsfunctie van
het prijsbeleid. Het gaat erom de mobiliteit verantwoord te beperken en
substitutieprocessen bij het voorzien in de (resterende) mobiliteitsbe–
hoefte te realiseren. In principe dienen inkomenseffecten dan ook te
worden gecompenseerd. Dit kan mede van belang zijn om afwentelings–
reacties te voorkomen. Dat zou immers enerzijds tot ongewenste
(loon)kostenstijgingen kunnen leiden en anderzijds de effectiviteit van de
maatregelen kunnen verminderen. Ten aanzien van een «vermenging»
van de reguleringsfunctie met de financieringsfunctie is naar de mening
van de raad voorzichtigheid geboden. Een dergelijke vermenging kan
ertoe leiden dat verschillende eisen aan één instrument gesteld worden,
wat tot problemen zou kunnen leiden.

Daarnaast dient de samenhang met andere maatregelen te worden
benadrukt. In het voorgaande is gesteld dat een prijsbeleid de effecti–
viteit van andere maatregelen kan vergroten. Deze relatie geldt echter
ook andersom. De reguleringsfunctie van het prijsbeleid vereist ook dat
er redelijke mogelijkheden zijn tot gedragsaanpassing zoals de overstap
naar andere vervoerwijzen of het dichter bij elkaar brengen van wonen en
werken16. Er moet een zeker evenwicht zijn tussen het verbeteren van de
alternatieven en (de intensiteit van) het prijsbeleid. Dit kan ertoe leiden
dat een daarop afgestemde fasering in het prijsbeleid gewenst is. Dit
geldt ook met het oog op eventuele inkomensgevolgen van een prijs–
beleid. Dan moet echter wel duidelijk worden gemaakt dat het «slechts»
om een fasering gaat.

Ten slotte dient bij het prijsbeleid de internationale context niet uit het
oog verloren te worden. Zo dient bij het prijsbeleid rekening gehouden te
worden met eventuele gevolgen voor de internationale concurrentiepo–
sitie, vooral voor het goederenvervoer. Ook dient het pnjsbeleid te
passen in het ter zake bestaande c.q. nagestreefde EG-beleid, zoals de
fiscale harmonisatie.

Wat de vormgeving van het prijsbeleid betreft staat de raad thans
uiterst terughoudend ten opzichte van het instrument rekening rijden.
Rond dat instrument bestaan nog vele vragen en onzekerheden, waarop
de raad in paragraaf 3.5 uitgebreid is ingegaan. Zo worden er verschil–
lende doelen nagestreefd met dit, nog onzekere, instrument en is er nog
geen duidelijke kosten-batenanalyse gemaakt, waarbij ook mogelijke
neveneffecten worden betrokken. Daarbij is ook de afweging tussen

Tweede Kamer, vergaderjaar 1989-1990, 20 922, nrs. 5-6 272



" Ten aanzien van de betekenis van de
vaste kosten zij echter het volgende
bedacht Uit het structuurschema en de
nadere onderbouwing daarvan komt naar
voren dat de bij ongewijzigd beleid
verwachte groei van het autoverkeer voor
een belangrijk deel samenhangt met een
forse groei van het autobezit. Nog los van
de impuls die dat betekent voor de automo–
biliteit brengt dat bijvoorbeeld ook een
aanzienlijk extra ruimtebeslag met zich. In
dat verband lijkt het goed de vaste kosten
niet te snel naar de achtergrond te schuiven

Overigens lijkt het waarschijnlijk dat
beslissingen over de aankoop van een auto
zowel door de vaste kosten als door de
variabele kosten worden bepaald In dit
verband kan de vraag gesteld worden of de
veronderstelling in het structuurschema juist
is dat de geleidingsmaatregelen niet of
nauwelijks van invloed zullen zijn op de
groei van het autobezit (en daarmee bijvoor–
beeld op de verwachte groei van de
MRB opbrengsten)
18 De nieuwe richtsnoeren van de Europese
Commissie voor de harmonisatie van de
indirecte belastingen zijn gepubliceerd in
«Europe Documents», nr 1564, 6 juli 1989,
p 7
19 Een verhoging van de brandstofheffing
staat materieel ongeveer gelijk aan een
verhoging van de accijnzen Deze inkomsten
kennen echter een bepaalde (milieu)-
bestemming Deze heffing heeft dus vooral
ook een financieringsfunctie

doelmatigheid en rechtvaardigheid aan de orde. Zo zou er sprake kunnen
zijn van een zekere willekeur. Daarnaast bestaat het gevaar dat het een
erg duur en ingewikkeld systeem wordt. Ook is niet duidelijk hoe fraude–
gevoeligheid en onveiligheid zijn te voorkomen. Mede hierdoor lijkt de
maatschappelijke acceptatie van het instrument op dit moment niet erg
groot.

Overigens zou het instrument rekening rijden pas over een aantal jaren
(volledig) kunnen worden ingevoerd. In die tijd zou meer duidelijkheid
over de voor– en nadelen van het instrument kunnen ontstaan, terwijl ook
bezien moet worden hoe het EG-beleid zich ter zake zal ontwikkelen.
Voor de kortere termijn is het beleid derhalve aangewezen op andere
prijsinstrumenten met inachtneming van de hiervoor gemaakte opmer–
kingen bij een prijsbeleid. Aanknopingspunten daarvoor zijn in het NMP
gegeven.

De raad heeft niet alle voor– en nadelen van mogelijke prijsinstru–
menten kunnen bezien. De raad wil daarom, uitgaande van het eerder
gestelde dat een prijsbeleid een nuttige functie kan vervullen binnen een
totaalpakket van maatregelen, volstaan met een min of meer analytische
opsomming van mogelijkhederi die het overwegen waard zijn. Als criteria
voor besluitvorming ter zake ziet de raad onder meer de effectiviteit, de
kosten, de fiscaliteit, de internationale concurrentiepositie, het relevante
EG-beleid en de maatschappelijke acceptatie.

Tegen deze achtergrond kunnen de volgende mogelijkheden worden
genoemd.

1. Een stringent parkeerbeleid. In het structuurschema wordt deze
mogelijkheid eveneens onder het prijsbeleidspoor gerangschikt. Daarbij
gaat het vooral om de parkeertarieven. Bedacht zij dat het bij het
parkeerbeleid echter ook om de beschikbaarheid van parkeerruimte gaat.
Daarbij speelt zowel de door de overheid (gemeenten) beschikbaar
gestelde parkeerruimte als de door bedrijven verzorgde parkeerruimte,
die een belangrijke faciliteit voor met name het woon-werkverkeer per
auto kan zijn, een rol.

2. Verhoging van de relevante accijnzen (benzine, diesel). Voor LPG
bestaat thans geen accijns. In plaats daarvan geldt een toeslag op de
MRB. In combinatie met een verlaging van de MRB krijgt een verhoging
van accijnzen de vorm van «variabilisatie». Dit zou ook voor LPG
overwogen kunnen worden door de toeslag te vervangen door een
accijns. In het NMP wordt ook aan deze mogelijkheid gerefereerd.

De «variabilisatie»-gedachte berust op het inzicht dat verhoging van de
variabele kosten een effectiever instrument kan zijn om het autogebruik
te beperken dan een verhoging van de vaste kosten, omdat deze kosten
meer direct aan het gebruik verbonden zijn17.

Maatregelen op het gebied van de accijnzen dienen te worden bezien
in het kader van het EG-beleid ter zake. De in voorbereiding zijnde
nieuwe voorstellen van de Europese Commissie voor de fiscale harmoni–
satie geven meer ruimte voor overwegingen van milieu– en energiebeleid
met betrekking tot de vast te stellen uniforme accijnstarieven voor
minerale oliën18. Nederland dient in het EG-overleg aan te dringen op het
zwaar laten meewegen van deze overwegingen bij de vaststelling van de
(uniforme) tarieven. Zolang er in de overgangsperiode nog geen sprake is
van uniformering heeft Nederland ter zake nog ruimte voor nationaal
beleid, maar de ruimte daarvoor is niet onbeperkt (concurrentiepositie,
grenseffecten)19.

3. Veranderingen in het fiscale systeem. Hierbij dient bezien te worden
in hoeverre veranderingen in deze regelingen (reiskostenforfait en fiscale
behandeling van reiskostenvergoedingen, auto van de zaak, vergoeding
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voor zakelijke kilometers) kunnen bijdragen aan een beperking van de
automobiliteit. Bepaalde regelingen ter zake bevatten thans juist een
prikkel tot autogebruik. In dit verband zij ook verwezen naar de activi–
teiten van de tripartiete werkgroep die zich bezighoudt met de eventuele
afschaffing van het reiskostenforfait en de aanwending van de daardoor
vrijkomende middelen.

4. Meer specifiek gericht op (de congestie in) het spitsverkeer kunnen
spitsvignetten als mogelijkheid worden genoemd.

4.3 Leefbaarheid

4.3.1 «Duurzame» ontwikkeling

In het voorafgaande is aangegeven dat «duurzame» ontwikkeling een
belangrijk uitgangspunt dient te zijn voor het economisch handelen en
voor het sociaal-economische beleid. Gezien de daarmee corresponde–
rende milieurandvoorwaarden zijn forse taakstellingen voor verbetering
van de leefbaarheid gewenst. Mede gelet op het strategische karakter
van het structuurschema aanvaardt de raad de streefbeelden uit het
structuurschema en het NMP als inzet voor het verkeers– en vervoers–
beleid.

Bij het streven naar duurzame ontwikkeling is een internationale
aanpak zeer gewenst. Bij belangrijke grensoverschrijdende vervuiling is
een internationale aanpak noodzakelijk voor de effectiviteit van het
beleid, terwijl op die wijze ook internationale concurrentieproblemen
kunnen worden voorkomen.

In dit verband verwacht de raad een actieve opstelling van Nederland
in internationaal verband en vooral bij de vormgeving van het EG-beleid
gericht op het realiseren van hoge beschermingsniveaus. Bij onvol–
doende resultaat op EG-niveau kan getracht worden in kleiner interna–
tionaal verband een verdergaand beleid te voeren.

4.3.2 Technische mogelijkheden

Bij de oplossing van de met het verkeer en vervoer verbonden milieu–
problemen gaat het in de eerste plaats om het «technische» spoor.
Schonere en zuiniger motoren vormen daarbij een belangrijk element. De
raad is van mening dat de mogelijkheden hiertoe maximaal dienen te
worden benut, bij voorkeur via EG-regelgeving. Een zo snel en zo breed
mogelijke invoering van de katalysator, waarmee voor personenauto«s
(met benzinemotor) al veel te bereiken is, is daarbij van het grootste
belang. Ook ten aanzien van de vrachtautomotor is een dergelijke lijn
gewenst via een voortschrijdende normstelling die zowel uitdagend als
realistisch is.

Gegeven de huidige kennis zijn op die wijze al aanzienlijke verbete–
ringen te bereiken, maar in het licht van de streefbeelden is dit nog niet
voidoende. Vooral de dieselmotor vormt uit milieu-oogpunt nog een
groot probleem. Gezien de relatief korte tijd dat aan de reductie van
NOX- en deeltjesemissies wordt gewerkt (in verhouding tot de inspan–
ningen op het gebied van het brandstofgebruik) biedt de dieselmotor nog
grote mogelijkheden tot verbetering. Ook moet worden bedacht dat de
katalysator wel het verzuringsprobleem vermindert, maar geen oplossing
biedt voor andere aanslagen van het verkeer en vervoer op de
leefbaarheid. In het verkeer en vervoer is sprake van «bronnen» die
verschillende negatieve effecten op de leefbaarheid veroorzaken
(COz-uitstoot, geluidhinder, stank, ruimtebeslag, versnippering en derge–
lijke). Een deel van deze andece effecten kan ook via het technische
spoor worden aangepakt (zuiniger en stillere motoren, andere brand–
stoffen).
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20 !n (Zweedse) onderzoekskringen wordt
zelfs gesproken over de mogelijkheid van
een 70 tot 90 procent schonere dieselmotor
Zie een artikel in De Stem van 24 mei 1 989
(«Industrie kan alles als er maar dwang
achter zit»).
21 Daarbij zij aangetekend dat de effecti–
viteit voor de verschillende aspecten van het
leefbaarheidsprobleem uiteen kan lopen,
waarbij de mate waarin het technische
spoor resultaten kan bereiken een belang
rijke rol speelt In dit verband zij verwezen
naar paragraaf 3.1 1
22 Ook de handhavingsproblematiek speelt
hierbij een rol

Naast een zo snel mogelijke toepassing van bestaande technieken -
waarbij stimulering in de vorm van demonstratieprojecten nuttig kan zijn
- dienen ook verdergaande technische vernieuwingen te worden
bevorderd. Onderzoeksactiviteiten dienen zo mogelijk te worden
versterkt.

4.3.3 Geleiding

In het structuurschema wordt ervan uitgegaan dat, zeker bij
ongeremde groei van het autoverkeer, de streefbeelden voor de
leefbaarheid niet worden gerealiseerd via het technische spoor. Een
kernvraag voor het beleid en de beoordeling daarvan is in dit verband
een (realistische) inschatting van de mogelijkheden van het technische
spoor. Enerzijds mag ervan worden uitgegaan dat de technische ontwik–
keling verder zal gaan20. Anderzijds is een te groot vertrouwen in het
technische spoor, gezien de ernst van de milieuproblemen, niet zonder
gevaar. Bovendien is het gewenst dat ook op kortere termijn de milieu–
problemen, voor zover verantwoord mogelijk, worden verlicht. Ook zij
bedacht dat het technische spoor niet alle aspecten van het leefbaar–
heidsprobleem kan aanpakken (ruimtebeslag, versnippering, onvei–
ligheid).

In dat licht kan het op geleiding van de (auto)mobiliteit gerichte beleid
(enige beperking, substitutie van vervoerwijzen in het personenverkeer en
het goederenvervoer), waarop de raad in het voorafgaande in het kader
van de bereikbaarheid reeds is ingegaan, ook voor de leefbaarheidsdoel–
stelling een goede functie vervullen22. Daarbij zij er wel op gewezen dat
maatregelen die primair leiden tot een spreiding van het autoverkeer
minder effectief zijn met het oog op het leefbaarheidsprobleem. Een
wervend beleid ten aanzien van openbaar vervoer en fiets via onder meer
voldoende investeringen en een (qua intensiteit) samenhangend prijs–
beleid, en een adequaat ruimtelijk-ordeningsbeleid, vormen ook belang–
rijke instrumenten ter realisering van de leefbaarheidsstreefbeelden.

Als een bijzonder onderdeel van «geleiding» wil de raad nog wijzen op
de invloed van het rijgedrag op diverse aspecten van de leefbaarheid,
waaronder de schadelijke emissies. In dit verband wil de raad het belang
onderstrepen van een stringente handhaving van de maximumsnelheids–
regels. Daarnaast is het goed dit aspect volledig mee te laten wegen bij
de evaluatie van de recente verhoging van de maximumsnelheid. Duide–
lijke milieu-effecten zijn reden voor heroverweging. Ook op dit punt dient
sprake te zijn van een afweging tussen bereikbaarheid (snelheid) en
leefbaarheid23.

4.4 Besluit

Het milieu staat terecht hoog op de (internationale) agenda. Dit geldt
ook voor de agenda van de raad getuige zijn adviezen over het
Brundtland-rapport en over het Nationaal Milieubeleidsplan. In het struc–
tuurschema en in dit advies staat een onderdeel van de economie
centraal, het verkeer en vervoer. Het verkeer en vervoer dient net als
andere sectoren zijn bijdrage te leveren aan het streven naar een
duurzame ontwikkeling. Dat betekent dat bij het oplossen van de bereik–
baarheidsproblematiek, wat van groot belang is voor de Nederlandse
economie, rekening gehouden moet worden met dit uitgangspunt.
Daarbij dienen de internationale (economische en ecologische) aspecten
een belangrijke plaats te krijgen.

In dit licht waardeert de raad de aanzetten die in het structuurschema
zijn gedaan tot een integratie van economische en ecologische belangen.
Dat neemt niet weg dat de raad in dit advies ook een aantal kritische
kanttekeningen bij het voorgestelde beleid heeft geplaatst. Ook bestaan
er vele onzekerheden over verwachte ontwikkelingen en effecten van
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maatregelen. Voor het beleid is thans van belang dat via een meerspo–
renbeleid een weg wordt ingeslagen in de richting van een zowel uit
economisch als ecologisch oogpunt verantwoorde ontwikkeling.

's-Gravenhage, 15 september 1989.

Th. Quené,
voorzitter.

B. N. J. Pompen,
algemeen secretaris.
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BIJLAGE 1 MINISTERIE VAN VERKEER EN WATERSTAAT

Aan: de voorzitter van de Sociaal Economische Raad

's-Gravenhage, 12januari 1989

Ontwerp: SER-adviesaanvrage Tweede Structuurschema Verkeer en
Vervoer.

Geachte voorzitter,

Op 30 november 1988 is deel A van het Tweede Structuurschema
Verkeer en Vervoer aangeboden aan de voorzitters van de Eerste en
Tweede Kamer der Staten-Generaal. Gaarne nodigen wij uw Raad uit
advies te geven over de sociaal-economische aspecten van de beleids–
voornemens uit dit structuurschema. Advies is ook gevraagd aan de
Voorlopige Raad voor Verkeer en Waterstaat, de Raad van Advies voor
de Ruimtelijke Ordening en de Centrale Raad voor de Milieuhygiëne. In
verband met de termijnen die in de procedure voor de planologische
kernbeslissing zijn afgesproken, verzoeken wij u vóór 1 juni 1989 advies
uit te brengen.

Hoogachtend,

De minister van Verkeer en Waterstaat,
N. Smit-Kroes

De ministervan Economische Zaken,
R. W. de Korte
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BULAGE 2 Samenstellingslijst Commissie Structuurschema Verkeer en
vervoer

Leden

onafhankelijke leden
prof. dr. L. H. Klaassen (voorzitter)
prof. mr. C. A. de Kam
prof. dr. S. K. Kuipers
prof. drs. J. B. Polak

ondernemersleden
drs. J. P. Th. Jansonius (VNO)
drs. P. G. J. Janssen (VNO)
drs. Th. H. J. J. Schmitz (NCW)
drs. H. Raven (NCOV)
drs. F. Veenema (KNOV)

werknemersleden
drs. F. J. M. Crone (FNV)
drs. C. Inja (FNV)
ir. G. J. A. Korpershoek (MHP)
K. van der Meer (CNV)

ministeriële vertegenwoordigers
drs. C. P. Maan (EZ)
drs. F. C. Stam (VROM)
drs. L. Meijaard (Fin.)
ir. Th. F. J. van de Gazelle (V&W)

secretariaat
drs. M. G. Bos
drs. F. A. P. Mulder*
drs. J. W. Nelson*
drs. H. P. Tamerus
drs. C. A. van der Wijst
mevrouw H. Grabijn-van Putten (notuliste)
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BIJLAGE 3

EFFECTEN VAN MAATREGELEN LUIK 2 OP DE AUTOMOBILITEIT IN TOTAAL NEDERLAND
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EFFECTEN VAN MAATREGEIEN LUIK 2 OP DE OPENBAAR-VERVOERMOBILITEIT IN TOTAAL
NEDERLAND
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EFFECTEN VAN MAATREGELEN OP DE UITSTCOT VAN NOx DOOR DE PERSONENAUTO
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EFFECTEN VAN MAATREGELEN OP DE UITSTOOT VAN NOx DOOR DE VRACHTAUTO
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BIJLAGE 4 Enkele elementen voor een internationale vergelijking

Wat betreft internationale aspecten wordt in het structuurschema
geheel aangesloten bij de Vierde Nota. Daarin komen onder meer aan de
orde (de gevolgen van) de internationalisering van de economie, de reali–
sering van de interne markt, internationale ruimtelijke-economische
ontwikkelingen (zoals de verschuiving van economische zwaartepunten)
en enkele specifieke ontwikkelingen in andere landen (zoals de ontwik–
keling van hoge-snelheidslijnen, de Kanaaltunnel). Voor Nederland is
daarbij onder andere de positie als vestigingsplaats en als «Nederland
Distributieland» aan de orde. Vervoer en distributie met daaraan
verbonden activiteiten in de sfeer van de zakelijke dienstverlening en
bijvoorbeeld groupage en assemblage worden als economische mogelijk–
heden gezien, welke de regering mede via haar (ruimtelijke) beleid wil
versterken.

In de nota's wordt geen internationale vergelijking gemaakt van de
verkeers– en vervoerssituatie en het verkeers– en vervoersbeleid. Toch
kan dat voor (een beoordeling van) het beleid van belang zijn. In deze
bijlage worden daartoe enkele internationale gegevens over het verkeer
en vervoer weergegeven. Internationale vergelijkingen kennen vaak grote
problemen, niet in het minst door gebrek aan of het gedateerd zijn van
(vergelijkbare) gegevens. Ook kunnen achter geconstateerde interna–
tionale verschillen in bepaalde grootheden vele verklarende factoren
schuil gaan. Mede in dit licht mag deze bijlage niet gezien worden als
analyse op basis waarvan harde conclusies getrokken kunnen worden.
Voor de raad hebben de hier gepresenteerde gegevens vooral het
karakter van «achtergrondinformatie» gehad.

In een recent artikel zijn voor een aantal landen enkele cijfers over het
verkeer en vervoer op een rij gezet1. Daaruit komt naar voren dat het
voor een beoordeling van de cijfers van groot belang is welke schaal–
grootheid bij een internationale vergelijking wordt gehanteerd. In tabel 1
is het aantal inwoners als schaalgrootheid gebruikt.

Tabel 1. Internationale vergelijking van aantal auto's, autokilometers, weglengte en energieverbruik per inwoner (kolom 3-7)
respectievelijk per 1000 inwoners (kolommen 1 en 2), 1985

pers. auto's vrachtauto's pers. autokm vrachtautokm netto tonkm lengte wegen energieverbr.
totaal (meters) (index)

België
Denemarken
Bondsrepubl Duitsland
Frankrijk
Nederland
Verenigd Koninkrijk

339
294
424
380
339
313

30
52
31
57
29
36

4291
4732
5136
4751
4715
4052

467
978
521

1142
599
790

3617
1945
3985
2766
4066
2072

14,8
14,7
8,9

15,3
7,1
6,9

102
118
114
100
100
102

Bron: Euroslat, 1970-1985 Theme services and transport, april 1988; OECD, Transport and the environment, Parijs, 1988.

Uit tabel 1 komt onder andere het volgende naar voren. Wat betreft de
personenauto neemt Nederland geen bijzondere plaats in. Dit geldt zowel
het (gemiddelde) bezit als het aantal gereden kilometers per inwoner.
Wat betreft de vrachtauto's is de, gezien de positie als vervoers– en
distributieland wellicht opvallende, conclusie dat Nederland per inwoner
het laagste aantal vrachtauto's heeft, terwijl ook het aantal gereden
vrachtautokilometers relatief laag is. De nettotonkilometerproduktie per
hoofd is in Nederland echter het hoogst. Dit wordt voor een deel
verklaard door het feit dat het hier gaat om de produktie per spoor,
binnenvaart en weg te zamen, waardoor de hoge produktie van de

1 P. M. Biok en A. c P Verster, Beheerste binnenvaart in dit cijfer tot uiting komt. Ook de gemiddeld grotere
mobiliteit; economie en ruimte m het , .. i ., i_ - - –r* ••? i i r * j i
svv-n, in Economisch-statistische vrachtauto s (hogere tonnages) spelen bij dit cijfer een rol. Uit de laatste
Berichten, nr. 3699, 22-3-1989, pp twee kolommen komt naar voren dat zowel de weglengte als het energie–
280—282. verbruik van het verkeer per inwoner relatief laag zijn.
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In tabel 2 zijn de zelfde grootheden vergeleken, maar dan geschaald
aan de oppervlakte van de betreffende landen. De vergelijking valt dan
heel anders uit.

Tabel 2. Internationale vergelijking van aantal auto's, autokilometers, weglengte en
energieverbruik per vierkante kilometer, 1985.

België
Denetnarken
Bondsrepubl. Duitsland
Frankrijk
Nederland
Verenigd Koninkrijk

pers. auto's

109,6
34,8

103,9
38,3

118,7
72,7

vrachtauto's

9,7
6,2
7,5
5,7

10,2
8,4

pers autokm
(x 1000)

1387
561

1260
479

1651
940

vrachtautokm
(x 1000)

151
116
128
115
210
183

netto tonkm lengte wegen
totaal (x

1169
231
978
279

1423
481

1000)(gew.) in km

4,78
1,74
2,17
1,54
2,50
1,60

energie verbr.
verkeer
(index)

94
40
80
29

100
68

Bron: Eurostat, 1970-1985 Theme services and transport, april 1988; OECD, Transport and the environment, Parijs, 1988.

Uit deze tabel komt naar voren hoe de relatieve positie van Nederland
is, als rekening wordt gehouden met het feit dat Nederland een relatief
klein, dichtbevolkt land is. Voor alle vergeleken grootheden geldt dat
Nederland een «toppositie» inneemt. Zo wordt bijvoorbeeld het beeld van
de vrachtauto's heel anders. Per vierkante kilometer heeft Nederland de
grootste aantallen vrachtauto's en gereden vrachtautokilometers, terwijl
het beeld per hoofd van de bevolking precies andersom was. In
(dichtheid van) het wegennet wordt Nederland alleen overtroffen door
Belgie, terwijl er in Nederland per vierkante kilometer de meeste perso–
nenauto's zijn en ook de meeste personenautokilometers worden
gereden.2 Deze dichtheidscijfers kunnen een indicatie zijn voor de
belasting van de leefbaarheid, vooral waar het gaat om problemen op
lokaal en regionaal niveau (ruimtebeslag, versnippering, verstoring; ook
moet bedacht worden dat verzuring voor een groot deel in eigen land
«neerslaat»). Ook het congestieprobleem staat hier uiteraard niet los van.

In onderstaande figuur is voor de beschouwde landen de wegcapa–
citeit in verband gebracht met het aantal voertuigkilometers3.

Figuur 1 Internationale vergelijking van bevolkingsdichtheid,
wegcapaciteit en verkeersintensiteit.

2 Bedacht zij dat het hier gaat om nationale
cijfers. Dit beeld hoeft niet uit te sluiten dat
er bepaalde gebieden in andere landen zijn
die nog hogere «dichtheidscijfers» kennen.
Ook binnen Nederland zullen er uiteraard
verschillen optreden. Zo is het aannemelijk
dat de cijfers in de Randstad hoger
uitvallen.
3 Hierbij dient de kanttekening te worden
gemaakt dat de cijfers betrekking hebben
op de weglengte, terwijl ook de breedte
(het aantal rijstroken) bepalend is voor de
wegcapaciteit. Deze kanttekening geldt ook
voor de in tabel 1 en 2 weergegeven cijfers.
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Bron: NEI/Eurostat.
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Dan blijkt dat de weglengte per hoofd afneemt en de wegbezetting
toeneemt naarmate de bevolkingsdichtheid hoger is.4 Hierin komt de
schaarste een ruimte tot uiting, terwijl bij de weglengte per hoofd ook
een rol kan spelen dat bij een hoge bevolkingsdichtheid de gemiddelde
verplaatsingsafstanden korter kunnen zijn. In het aangehaalde artikel
wordt op basis van bovenstaande cijfers geconcludeerd dat deze, zij het
globale en beperkte, vergelijking illustreert dat er reden is voor
Nederland om een eigen weg in te slaan in de richting van de reductie
van de groei van het autoverkeer. In dat verband is het interessant om
enkele gegevens over de «modal split» te bezien. Daarbij kan worden
opgemerkt dat Nederland ondanks de hoge bevolkingsdichtheid - die in
het algemeen een gunstig uitgangspunt voor openbaarvervoervoorzie–
ningen vormt - duidelijk achterblijft bij een aantal landen wat betreft de
dichtheid van het spoorwegnet (per vierkante kilometer)5.

De in tabel 3 weergegeven cijfers zijn gebaseerd op een internationaal
vergelijkend onderzoek naar de «modal split» en de bepalende factoren
daarvan. De conclusie van dat onderzoek luidde dat het overheidsbeleid
ter zake hierbij van grote invloed is. Samengevat bleek: «Differences in
travel behavior arise largely from public policy differences, especially
from differences in automobile taxation. In addition, variations in transit
subsidies, land use controls, and housing programs significantly
influence travel choices, although sometimes only indirectly. The success
of public transportation depends more on supportive urban development
and automobile taxation policies than on transit subsidies»6.

Nog afgezien van de dataproblemen dienen twee kanttekeningen te
worden geplaatst bij de interpretatie van de cijfers. Ten eerste is het
onderzoek - en dus ook de conclusie - vooral gebaseerd op een verge–
lijking van enerzijds Canada en vooral de Verenigde Staten, waar het
aandeel van het autoverkeer extreem hoog is (74 respectievelijk 82
procent) en anderzijds de Westeuropese landen. De verschillen tussen de
Westeuropese landen onderling - ook wat betreft het beleid - zijn veel
minder groot. In de tweede plaats stond het «urban passanger transport»
centraal.7

Tabel 3 Internationale vergelijking van belastingen, subsidies en vervoerwijzekeuze"

4 België vormt een duidelijke uitzondering
op dit patroon.
s E. Wever, Bereikbaarheid; Nederland:
poort voor het nieuwe Europa?, in Econo–
misch-Statistische Berichten, nr. 3699,
22-31989, p. 279.
6 J. Pucher, Urban Travel Behavior as the
Outcome of Public Policy: The Exemple of
Modal-Split in Western Europe and North
America, in APA Journal, najaar 1988, p
509.
7 Dit verklaart ook het hoge cijfer over de
subsidiëring in Nederland, waar het stads–
vervoer de laagste kostendekkendheids–
graad kent van het totale openbaar vervoer.
8 De cijfers over de «model split» hebben
als gevolg van gebrekkig datamateriaal
betrekking op verschillende jaren.
9 Daarbij dient ook bedacht te worden dat
de kosten niet de enige verklarende factor
vormen Tevens gaat het om een cross–
sectieanalyse, waarbij een voorbehoud
gemaakt moet worden bij een interpretatie
in termen van causaliteiten

Aandeel Aandeel
belastmg in belastmg in
brandstofprijs nieuwpnjs
(%) auto's (%)
(1987) (1982)

Subsidie Vervoerwijzekeuze
openbaar verplaatsingen per
verv. in % v.d. auto openbaar
exploitatiek. vervoer
(1982) (%) (%)

België
Denemarken
Bondsrepubl Duitsland
Frankrijk
Nederland
Verenigd Koninkrijk
Verenigde Staten

64
78
58
76
70
64
31

20
65
12
25
32
20

5

73
45
38
57
78
32
63

42,0
47,6
47,0
45,2
45,0
82,3

14,0
11,4
11,0
4,8

19,0
3,4

Bron: J. Pucher, Urban travel behavior as the outcome of public policy: an example of
modal-split in Western Europe and North America, APA Journal, najaar 1988, pp 509-520.

Wat betreft het aandeel van de auto in de «modal split» behoort
Nederland tot de middenmoot van de Westeuropese landen. In
Denemarken, waar de belasting op zowel brandstof als op nieuwe auto's
het hoogst is, is het aandeel van de auto het laagst. De verschillen zijn
evenwel niet dermate groot en eenduidig dat er harde conclusies over
het verband tussen prijs– of heffingenbeleid en autogebruik zijn te
trekken9. De extreme positie van de Verenigde Staten blijkt duidelijk: een
relatief zeer hoog aandeel van de auto in de «modal split» en relatief zeer
lage heffingen. De beperkte verschillen tussen de Westeuropese landen
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en de sterk afwijkende situatie in de Verenigde Staten kunnen erop
duiden dat alleen relatief sterke prijsprikkels effect hebben op het
autogebruik. Wat betreft het aandeel van het openbaar vervoer in de
«modal split» is de positie van Nederland opvallend, zeker ook gezien het
feit dat de subsidiegraad het hoogst is. Een belangrijke verklaring vormt
het feit dat Nederland verreweg het hoogste fietsaandeel in de «modal
split» kent. Daartegenover staat overigens dat het «loopaandeel» (op de
Verenigde Staten na) het laagst is. Deze gegevens kunnen wellicht
indicaties vormen voor een sterkere substitutie tussen openbaar vervoer
en fiets en tussen fietsen en lopen dan tussen auto en openbaar vervoer.
Ook lijken de cijfers niet te wijzen op een grote «pull»-kracht van een
(sterk gesubsidieerd) openbaar vervoer.10

Uit deze internationale vergelijking komt het beeld naar voren van de
speciale problemen van een land met een hoge bevolkingsdichtheid voor
het verkeer en vervoer en met name voor het autoverkeer. Per vierkante
kilometer kent Nederland de grootste aantallen auto's en verreden
autokilometers, terwijl naast de hoogste wegendichtheid ook nog sprake
is van de hoogste wegbezetting. Tegelijkertijd is er echter per hoofd van
de bevolking geen sprake van relatief grote aantallen auto's of verreden
autokilometers. Een internationaal gezien «normale» automobiliteit van
de Nederlander lijkt eerder op bepaalde grenzen te stuiten.

Gezien de internationaliseringstendens is het interessant de Neder–
landse infrastructurele investeringsinspanningen te vergelijken met die
van onze buurlanden (figuur 2)11. Uit die vergelijking, waarbij het BBP als
schaalgrootheid is gebruikt, blijkt dat zich in de beschouwde landen
eenzelfde trend van afnemende investeringen in de transportinfra–
structuur heeft voltrokken.

Investeringen in transportinfrastructuur

In procenten van het bruto binnenlands produkt

10 Hierbij zij opgemerkt dat de cijfers geen
inzicht geven in de beschikbaarheid en
kwaliteit van het openbaar vervoer.
11 Uiteraard dient een dergelijke vergelijking
met de nodige voorzichtigheid worden
geïnterpreteerd in verband met definitiever–
schillen, specifieke omstandigheden.
(Bijvoorbeeld mate van onderhoud),
topografische verschillen etc.
'! NEA, Infrastructuur en concurrentie–
kracht. Achtergrondstudies in opdracht van
Nederland Distributieland, Rijswijk, 1989.

2 –i
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Bron: ECMT.

Maar ook in een aantal andere West-Europese landen lijkt een
trendombuiging plaats te vinden. Worden in het struktuurschema een
overheidsinvestering van 19 miljard gulden - naast een bedrag van 20
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13 TU Delft, Een vergelijkend onderzoek naar
het lange termijn verkeers– en vervoerbeleid
in enige West-Europese landen, Faculteit
der Civiele Techniek, Delft, december 1988.
Deze prognoses zijn gebaseerd op
verwachte demografische ontwikkelingen
en minder omvattend als de prognoses voor
Nederland, zoals weergegeven in het SVV
II.
14 NEA, op. cit., p. 30.

miljard gulden voor onderhoud - en een private investering van 2 miljard
gulden voorgesteld voor de uitbreiding van het hoofdwegennet in de
periode 1990-2010, in de Bondsrepubliek bedragen de investerings–
plannen van de overheid op het gebied van de hoofdwegen alleen al in
de periode 1986-1995 DM 50 miljard, waarvan DM 26,2 miljard als
uitbreidingsinvestering is te beschouwen. Voor de periode 1995-2000
resteert voor de hoofdwegen DM 12,5 miljard aan uitbreidingsinveste–
ringen12. De verwachte groei van het autoverkeer wordt tot de eeuwwis–
seling op maximaal 5 procent geschat13. Ook in Frankrijk bestaan met
betrekking tot het hoofdwegennet omvangrijke investeringsplannen.
Afhankelijk van het gehanteerde groeiscenario worden bedragen
genoemd van FFr. 245 miljard (lage variant) en FFr. 275 miljard (hoge
variant) in de periode 1989-2005. In deze periode zal de automobiliteit
naar verwachting met 45 procent toenemen. De investeringen zijn er op
gericht de geconstateerde achterstanden in te halen, waarbij een
belangrijk uitgangspunt is dat de toekomstige infrastructuur als netwerk
in Europees verband wordt beschouwd. De financiering van deze plannen
door overheid en particuliere sector is slechts voor een deel rond. Daar
staat tegenover dat de investeringen in België vermoedelijk gering zullen
zijn, ondanks een aanzienlijke groeiverwachting van het autoverkeer van
2 procent per jaar. Hierbij dient opgemerkt te worden dat men in België
in het algemeen van oordeel is dat het bestaande autowegennet van
hoge kwaliteit is14. In Engeland (groeiverwachting automobiliteit 40
procent tot 2010) zal vooral via het marktmechanisme (private inbreng)
het investeringsniveau worden bepaald.

Worden de gemiddelde jaarlijkse uitbreidingsinvesteringen in het
hoofdwegennet tot de eeuwwisseling voor Nederland, Frankrijk en de
Bondsrepubliek Duitsland met elkaar vergeleken dan blijkt dat de investe
ringen per hoofd van de bevolking in Frankrijk veel hoger liggen dan in de
twee andere landen (tabel 4). Gemeten naar de investeringen per km2 is
Nederland echter koploper. Overigens betreft het hier investerings–
plannen voor de lange termijn. Het is nog maar de vraag in hoeverre deze
plannen gerealiseerd zullen worden.

Tabel 4 Geplande autosnelweginvesteringen per jaar in Frankrijk, BRO en Nederland
(periode 1986-2000/2010)

Frankrijk* BRD Nederland

investeringen als % BBP
investeringen per hoofd bevolking
(ECU)
investering in mln. ECU per 1000
km2

0,32
41,0

4,3

0,14
21,3

5,2

0,21
24,0

9,0

" gemiddelde van lage en hoge variant

Bron: NEA

Met betrekking tot het spoorwegnet zijn in diverse landen ambitieuze
plannen opgesteld. In Frankrijk en de BRD krijgt het railvervoer een
belangrijke impuls door de aanleg van de hogesnelheidslijnen. In Frankrijk
zullen volgens de plannen voor 1995 drie nieuwe lijnen aan het
TGV-netwerk worden toegevoegd. Bovendien worden pogingen in het
werk gesteld om het marktaandeel van het goederenvervoer per spoor te
vergroten. Zo zullen op belangrijke trajecten hoge snelheidsgoederen–
treinen (160 km/uur) worden aangeboden. In de periode 1989-2004
wordt voorzien in investeringsbedragen tussen FFr. 104 miljard (lage
variant) en FFr. 148 miljard (hoge variant). De hogesnelheidslijnen in de
Bondsrepubliek vormen zowel een netwerk tussen de belangrijkste
economische en bevolkingscentra als aansluitingen met internationale
verbindingen. Een verbinding met Nederland ontbreekt echter in de
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Duitse nationale plannen. De hoofdlijnen lopen van Noord naar Zuid.
Belangrijk is tevens dat de investeringen zowel op het personen– als het
goederenvervoer gericht zijn. In de BRD wordt in de periode 1986-1995
DM 35 miljard geïnvesteerd in nieuwe railinfrastructuur.

Voorts staan ook in landen als Spanje, Zwitserland en Oostenrijk
aanzienlijke investeringen op het programma. Zo zullen de Zwitserse
spoorwegen tot de eeuwwisseling voor 10 miljard gulden besteden aan
modernisering en uitbreiding. Daarnaast wordt 1,5 miljard gulden
besteed aan de verbetering van privélijnen. In Oostenrijk wordt aan een
verbeteringsplan gewerkt dat tot het jaar 2000 een investeringsbedrag
van 9 miljard omvat. Van belang hierbij is dat in Zwitserland en
Oostenrijk, evenals in de Bondsrepubliek Duitsland en Frankrijk, het
gecombineerde vervoer (weg/rail) sterk gestimuleerd wordt. De positieve
effecten hiervan op energieverbruik en milieu vormen hiervoor een
belangrijke reden.

Een vergelijking van de geplande railinvesteringen tussen Nederland,
Frankrijk en de Bondsrepubliek Duitsland leert dat de Bondsrepubliek op
alle kengetallen het hoogst scoort, terwijl de Nederlandse investeringen,
vooral gemeten als percentage van het BBP en per hoofd van de
bevolking, sterk achterblijven. Hierbij moet echter wel worden bedacht
dat geen rekening is gehouden met de investeringen in geval Nederland
wordt aangesloten op het TGV-net.

Tabel 5 Geplande railinvesteringen per jaar in Frankrijk, BRD en Nederland (periode
1986-2000/2010)

Frankrijk* BRD Nederland

investeringen als % BBP 0,13
investeringen per hoofd bevolking 17,6
(ECU)
investering in mln. ECU per 1000 1,9
km2

0,18
27,1

6,6

0,09
10,8

4,0

" gemiddelde van lage en hoge variant.

Bron: NEA.

15 Kamer van Koophandel en Fabrieken voor
Rotterdam en de Beneden-Maas, De
gevolgen van de kanaaltunnel, 21 april
1988.

Aanleg van de Kanaaltunnel

Naast de interne markt die op 1 januari 1993 volledig dient te zijn,
wordt 1993 ook gekenmerkt door een voltooide Kanaaltunnel: de
opening vindt plaats op 30 mei 1993. De spoortunnel (zowel doorgaande
treinen als speciale «Shuttle»-treinen) zou niet alleen vervoersstromen
kunnen afleiden van Nederland maar ook Nederland enigszins in de
periferie van de EG kunnen brengen. Dit laatste zou nog versterkt kunnen
worden indien Nederland niet direct verbonden zou zijn met bestaande
c.q. nog te creëren hoge snelheidslijnen.

Toegespitst op het eerste punt geeft een studie van de Kamer van
Koophandel voor Rotterdam15 enig houvast. Duidelijk wordt gemaakt dat
wat het goederenvervoer betreft voor sommige goederenstromen enige
concurrentie te verwachten is. Dit geldt dan met name voor de stroom
die gaat van het Engelse Kanaalgebied naar Rotterdam. Gelet op de
geringe bijdrage in het totaal zal dit de functie van Rotterdam echter
nauwelijks beïnvloeden. Wel geldt dat de doorvoerfunctie van Rotterdam
voor lading Engeland-ltalië/Spanje in het geding kan komen. De recht–
streekse verbinding per spoor kan immers een tijdsbesparing opleveren
ten opzichte van de route met overslag in Rotterdam. De Rotterdamse
studie beveelt te vermijding hiervan aan aandacht te besteden aan de
ontwikkeling van de Rijn-Rhöne-as.
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16 A Manning, S. Szymanski, «The Impact
of the Channel Tunnel on 1992», in: Centre
of Business Strategy, 1992: Myths and
realities, London 1989, pp 75-90.

Ten aanzien van het personenvervoer zowel wat het ferry– als het
luchtvervoer betreft worden geen noemenswaardige verschuivingen
verwacht.

In een andere studie van Manning en Szymanski16 worden bovenge–
noemde conclusies aangevuld. Gesteld wordt dat niet verwacht mag
worden dat de Kanaaltunnel een significante invloed heeft op handels–
stromen. De gegeven verklaring hiervoor is dat de vervoerskosten om het
Kanaal over te steken slechs een fractie vormen van de kosten van
ondernemingen. Het belangrijkste effect is dat op prijzen voor personen–
vervoer.

Ook in de reeds aangehaalde NEA-studie wordt geconcludeerd dat de
bedreiging van de Kanaaltunnel voor de bestaande goederenstromen niet
groot is. Wel wordt erop gewezen dat de groei van een belangrijk markt–
segment, namelijk de container– en «ro-ro»-markt in relaties met het
Verenigd Koninkrijk, door de Kanaaltunnel bemoeilijkt wordt. Van groter
belang is wellicht de invloed van de Kanaaltunnel op de
ruimtelijk-economische structuur van de desbetreffende regio's, waar
naast infrastructurele verbeteringen ook activiteiten worden ontplooid
om het vestigingsklimaat te verbeteren. Volgens het NEA-rapport bieden
de eenwording van de Europese markt en de nieuwe distributiepatronen
beide zijden van de Kanaaltunnel de mogelijkheid om tot belangrijkste
distributieregio's uit te groeien.
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BIJLAGE 5 Financiële gegevens uit het structuurschema en het Bereikbaar–
heidsplan Randstad

A. Financiële gegevens structuurschema (bron: SWII)
In de tabel staat wat het uitvoeren van dit beleid kost. Bij het opstellen

van de tabel zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd:
- de bedragen voor de wegen zijn exclusief de vijf tunnels; deze

worden gefinancierd uit de opbrengsten van rekening rijden, zonodig
voorafgegaan door een andere vorm van gebruikersbijdrage; de
bouwkosten van die tunnels (De Noord, Wijkertunnel, 2e Coentunnel, 2e
Beneluxtunnel, Blankenburgtunnel) bedragen incl. aansluitende wegen
circa 1,8 miljard;

- de rijksbijdrage ten bedrage van 3,4 miljard per jaar in de exploitatie
van het openbaar vervoer zal ondanks de in deze nota beoogde zeer
forse toename van het openbaar-vervoergebruik niet toenemen,

- de kosten van eventuele aanleg van de hoge snelheidslijn zijn niet in
de tabel begrepen.

Gemiddeld per jaar benodigde, beschikbare en extra in te zetten middelen in de
periode 1988 tot en met 2010 in miljoenen guldens (prijspeil 1988)

Aanleg wegen
Onderhoud wegen
Aanleg
openbaar-vervoerinfrastructuur
Aanleg vaarwegen
Onderhoud vaarwegen
Bijdrage aan lagere overheden voor
vaarwegen
Aanpassing infrastructuur
goederenrail
Stimuleringsmaatregelen
Bijdrage stedelijke
verkeersvoorzieningen
Studie/ontwikkeling

Nodig

830
870

539
130
309

26

26
30

78
52

Beschikbaar"

830
870

311
130
309

26

2
0

39
48

Extra in te
zetten'*

_
-

228
-
-

-

24
30

39
4

Totaal 2890 2565 325

" op basis van extrapolatie van de huidige meerjarencijfers
"" extra middelen komen vrij vanaf 1990

Er is dus gemiddeld over de hele planperiode 325 miljoen per jaar
extra nodig voor de uitvoering van dit beleid.

Het kabinet heeft besloten vanaf 1990 per jaar maximaal 325 miljoen
extra voor de uitvoering van het in dit structuurschema gepresenteerde
beleid ter beschikking te stellen.

Voor de wegensector is het benodigde bedrag grosso modo gelijk aan
het, binnen het geëxtrapoleerde Rijkswegenfonds, beschikbare bedrag.
Op korte termijn is er evenwel een tekort als gevolg van in het recente
verleden opgelopen achterstand, op langere termijn ligt het benodigde
bedrag enigszins onder het nu geraamde beschikbare bedrag.

De extra beschikbare gelden komen voor een belangrijk deel ten goede
aan versterking van het openbaar vervoer. In de komende twee decennia
zal in totaal 12,4 miljard worden geïnvesteerd in de openbaar-vervoerin–
frastructuur. Indien geen externe financiering voor aanleg van nieuwe
infrastructuur voor de hogesnelheidslijn wordt gevonden zullen de verbe–
teringen van de infrastructuur alleen worden uitgevoerd voorzover ze
passen in het investeringsprogramma van het SVV. Ook in dat geval is
evenwel een doorgaande verbinding Parijs-Amsterdam met TGV-treinen
mogelijk die aanzienlijk sneller is dan de huidige. Uitgangspunt is dat de
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extra kosten van TGV-materieel tenminste worden goedgemaakt door de
extra inkomsten uit het verbeterde internationaal produkt.

Voor de vaarwegen is om de achterstand in te halen tot 1995 meer
nodig dan de gemiddeld benodigde 130 miljoen. Later kan dit weer
minder zijn.

Voorts zijn de bijdragen aan de stedelijke verkeersvoorzieningen
nagenoeg verdubbeld.

B. Financieel overzicht

Bereikbaarheidsplan Randstad (bron: Werkprogramma infrastructuurinvesteringen
BPR, projectgroep BPR)

Beschikbare middelen (" 1 mln.) t.b.v. HWN

Mobiliteitsfonds ('89-'95)
Rijkswegenfonds ('89-'97)
* vrijval tunnels 1 138
* reallokatie 300
Bijdragen V&W ('89-'96)
* tlv. regeling wegverkeersvoorz.
* tlv. artikel infrastructuur ov
" tlv. 400 mln. extra infragelden
vanaf '90 (NVV)
Bijdrage EZt.b.v. ontsluiting
bedrijfsterreinen
Bijdrage VROM t.b.v.
infrastructuur grote bouwlokaties
Eigen bijdragen totaal
* prov. Noord-Holland
* prov. Zuid-Holland
" prov. Utrecht
* gem. Amsterdam
" gem. Rotterdam
* gem. Den Haag
" gem. Utrecht
" Nederlandse Spoorwegen
* derden

Totaal Middelen 1438

Reserve

Nu besteedbaar 1438

t.b.v. OWN

350

97
-

100
-

-

25

25
497

16,5
38
23,5

129,8
131
108,5
37,9
-

12

1094

70

1024

t.b.v. OV

700

-
-

-
427

65

5

5
180

-
-
-

50,6
29,4
33,8
13,2
33
20

1382

55

1327

totaal

1050

1235
300

100
427

65

30

30
677

16,5
38
23,5

180,4
160,4
142,3
51,1
33
32

3914

125

3789
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Publikatieoverzicht

Advies «Our Common Future»
1989, 143 pp., ISBN 90-6587-353-8, bestelnr. 89/06, 15,-
Milieu en economie, satnen gezond
Het advies «Our Common Future» in kort bestek:
milieumaatregelen door overheid en bedrijfsleven
1989, 15 pp., ISBN 90-6587-358-9, bestelnr. 89/46, gratis
Advies tarieven voor passagiers in het geregelde
luchtvervoer
1985, 24 pp., ISBN 90-6587-208-6, bestelnr. 85/18, 4,-
Advies vaartijden en bemanningssterkte binnenvaart
1985, 70 pp., ISBN 90-6587-192-6, bestelnr. 85/15, 7.-

RECENTE PUBLIKATIES

Jaarverslag 1988
1989, 134 pp., ISBN 90-6587-356-2 25,-
Advies eenpersoonsvennootschappen
1989, 43 pp., ISBN 90-6587-363-5, bestelnr. 89/14, 5,-
Advies verdeling verantwoordelijkheid in Ziektewet
1989, 63 pp., ISBN 90-6587-362-7, bestelnr. 89/13, 10,-
Advies reductie overheidsbetrokkenheid bij pbo
1989, 50 pp., ISBN 90-6587-361-9, bestelnr. 89/12, 9,-
Rapport Europese integratie en het sociaal-economische
beleid
1989, 80 pp., ISBN 90-6587-364-3, bestelnr. 89/11, 10,-
Advies overheidsopdrachten in de interne markt EG
1989, 95 pp. + losse bijlage (113 pp.), ISBN 90-6587-355-4,
bestelnr. 89/10, 35,-
Advies kinderopvang
1989, 23 pp., ISBN 90-6587-357-0, bestelnr. 89/09, 3,50
Advies herziening AWW
1989, 195 pp.JSBN 90-6587-354-6, bestelnr. 89/08, 20,-
Advies voorzieningenbeleid werklozen
1989, 73 pp., ISBN 90-6587-348-1, bestelnr. 89/07, 10,-
Advies Hoger Onderwijs en Onderzoekplan
1989, 47 pp., ISBN 90-6587-352-X, bestelnr. 89/05, 5,-
Advies volkshuisvesting
1989, 59 pp., ISBN 90-6587-346-5, bestelnr. 89/04, 9,-
Advies inkomen jongere werklozen
1989, 51 pp., ISBN 90-6587-350-3, bestelnr. 89/03, 7,50
Advies emancipatie als sociaal-economische doelstelling
1989, 22 pp., ISBN 90-6587-345-7, bestelnr. 89/02, 4,-
Advies voltooiingsrichtlijn gelijke behandeling in de
sociale zekerheid
1989, 51 pp., ISBN 90-6587-344-9, bestelnr. 89/01, 5,-

ALGEMEEN

SER-adviezen
Een jaarabonnement op de belangrijkste adviezen die de SER uitbrengt
(ca. 20 per jaar) kost f 200, -

SER-bulletin
Maandelijke uitgave met nieuws en informatie over de SER, Stichting van
de Arbeid en de Pensioenkamer en over belangrijke sociaal-economische
ontwikkelingen. Abonnement per kalenderjaar f 35, —
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De Sociaal-Economische Raad
(folder, ook verkrijgbaar in Frans, Duits en Engels) gratis

Knipselkrant
Achtergrondartikelen en commentaren op sociaal-economisch gebied uit,
de dag– en weekbladen. Verschijnt twee maal per week. Jaarabonnement
(verzend– en administratiekosten) f 200, -

Alle uitgaven zijn te bestellen door overmaking van de vermelde
prijs op gironummer 33.32.81 ten name van de SER te
's-Gravenhage, onder vermelding van bestelnummer of titel.
Op aanvraag zenden wij u gratis een uitgebreid publikatieover–
zicht toe.
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