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TEN GELEIDE

Inleiding

Voor u ligt het Deel D van het Structuurschema Verkeer en Vervoer.
Dat bevat de zogeheten «regeringsbeslissing». Het is een onderdeel van
de planologische kernbeslissing procedure. Die begon eind 1988 met
Deel A waarin het kabinet zijn beleidsvoornemens op het punt van
verkeer en vervoer aankondigde, gevolgd door Deel B (inspraakreacties)
en Deel C (adviezen).

Wat betekent de PKB-status?

Dit stuk is niet een beleidsnota van één minister, maar een stuk dat
namens de Ministers van VenW en VROM als kabinetsdocument aan het
parlement wordt aangeboden. De status van zogeheten «planologische
kernbeslissing» impliceert een bijzondere, met veel waarborgen
omgeven, procedure. De Hoofdstukken 2, 8, 10 en 11 vormen de
PKB-tekst. De pagina's van deze hoofdstukken zijn voorzien van een gele
band; daarbinnen zijn delen van de tekst door middel van een gele
achtergrond aangemerkt als zogeheten «beslissmgen van wezenlijk
belang» Wat dat inhoudt wordt uit de doeken gedaan in Hoofdstuk 10.

Afstemming met milieu en ruimtelijke ordening

Deel D wordt tegelijkertijd uitgebracht met het aangescherpte
Nationaal Milieubeleidsplan. Voor wat betreft het verkeer en vervoer en
de relatie met het milieu zijn beide beleidsdocumenten op elkaar
afgestemd. In september 1990 zal de regering tevens een aanvulling
uitbrengen op de in december 1988 gepubliceerde regeringsbeslissing
over de Vierde nota over de Ruimtelijke Ordening, de zogeheten Vierde
nota Extra. Dit Deel D loopt daarop vooruit. In de Vierde nota Extra zal
nader worden ingegaan op de relatie tussen het lokatiebeleid en de
investeringen in het openbaar vervoer.

Waarin verschilt Deel D met Deel A?

Enkele wijzigingen, vergeleken met Deel A, verdienen speciale
aandacht. In de eerste plaats bevat Deel D extra passages over onze
zeehavens en Schiphol. Omdat het een streven van de regering is het
aantal structuurschema's te beperken is in Deel D de regeringsbeslissing
op de afzonderlijk gepubliceerde beleidsvoornemens voor verkeer en
vervoer en de zeehavens geïntegreerd. In de tweede plaats is in Deel D
aandacht besteed aan de telematica-aspecten in het verkeers– en
vervoersbeleid door de eerder dit jaar uitgebrachte nota Telematica te
integreren in dit Structuurschema.

Naast deze wijzigingen van een procedureel karakter zijn in Deel D
belangrijke inhoudelijke accentverschuivingen aangebracht.
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HOOFDSTUK 1 WE STAAN VOOR GROTE PROBLEMEN

PROBLEMEN Leefbaartieid Bereikbaarheid

Het is er sinds Deel A niet beter op geworden

In november 1988 publiceerden we ons zogeheten Beleidsvoornemen,
Deel A. Daarin stond een analyse van een groot aantal problemen
waarmee verkeer en vervoer nu en in de komende jaren heeft te maken.
Het toenmalige kabinet vond die problemen zo indringend dat het een
uitgebreid pakket van maatregelen aan de samenleving voorlegde.

Sinds Deel A is het onderwerp verkeer en vervoer niet meer uit de
media weggeweest. Geen beleidsvoornemen heeft ooit zoveel inspraak–
reacties gekregen. De besturen van gemeenten, provincies en bedrijven,
en een groot aantal maatschappelijke en adviesorganen hebben zich niet
onbetuigd gelaten in bijval én kritiek op Deel A. Weinig stukken zijn in
een ontwerpstadium zo vaak uitgelekt. Hoezeer we dat ook betreuren,
citeren uit niet afgeronde stukken brengt namelijk niet vaak iets goeds
voort, begrijpen doen we het wel: verkeer en vervoer raakt namelijk
nagenoeg ieder mens in deze samenleving. Bovendien was de
boodschap in Deel A niet altijd even leuk: menigeen wil daarom in een
vroeg stadium de besluitvorming nog zoveel als mogelijk is beïnvloeden.

Ondanks de nobele beleidsvoornemens wijst de feitelijke
praktijk, het echte dagelijkse gebeuren, nog steeds een
verkeerde kant op. De problemen voor de bereikbaarheid van
ons land met zijn grote schade voor de economie, voor het
milieu, en voor de verkeersveiligheid blijken nog steeds toe te
nemen. Deze problemen raken ons allen zeer persoonlijk: in onze
welvaart, in ons welzijn en in onze veiligheid.

Er zijn meer onderwerpen te noemen waarover we diep bezorgd zijn.
We willen hier echter niet de probleemanalyse van Deel A nog eens over
doen. We volstaan met een korte schets van de vier majeure probleem–
gebieden. Daaruit mag genoegzaam blijken dat we alle reden hebben in
deze definitieve Regeringsbeslissing, Deel D, het verkeers– en vervoers–
beleid voor de komende tijd scherper aan te zetten dan we in 1988 voor
nodig hielden.

Bereikbaarheid economische centra in gevaar

De transportsector levert een bijdrage aan ons nationaal inkomen van
ruim 34 miljard gulden. Maar liefst 340000 mensen vinden werk in deze
sector. Samen zorgen ze voor een positieve bijdrage van 5 miljard aan
onze betalingsbalans. Dat is o.m. te danken aan onze mainports
Rotterdam en Schiphol.

De bereikbaarheid en concurrentiepositie van deze trekpaarden van
onze economie baren echter grote zorgen. En dat geldt ook voor de
kwaliteit en kosten van het transport. Die maken of breken de positie van
Nederland als toegangspoort voor Europa. Zij bepalen in hoge mate de
aantrekkelijkheid van Nederland als vestigingsplaats.

Door de economische groei is het autoverkeer sterker toegenomen dan
we konden voorzien bij het opstellen van Deel A. Zo is er tussen 1986 en
1989 een verkeersgroei van 12% geweest. Op het hoofdwegennet zelfs
een groei van 20%. De almaar groeiende files dreigen de economische
centra onbereikbaar te maken. De congestie neemt toe en dreigt
onoplosbaar te worden. De economische en sociale schade als gevolg
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van de files is gestegen naar een bedrag van circa 1 miljard per jaar. Als
we niets doen zal het autogebruik in 2010 met 70% toenemen. De
schade door files zal dan vier maal zo groot worden. We hebben het dan
over 4 miljard gulden schade en een volledig vastgelopen Randstad.

De groei van het vrachtvervoer over de weg is nog groter dan die van
het personenvervoer. Als we niet snel en effectief het vrachtvervoer per
rail en over water stimuleren, en de efficiency van het wegvervoer verbe–
teren, zal de vervoersprestatie van het goederenvervoer over de weg,
gemeten in tonkilometers, met 100% toenemen. Zulke cijfers stemmen
tot nadenken over concepten, structuren en verhoudingen, en de rol van
VenW daarin, zoals die al jarenlang gelden binnen het goederenvervoer.

Bij ongewijzigd beleid lopen we letterlijk en figuurlijk vast. De econo–
mische centra worden onbereikbaar. Het economisch functioneren en
onze positie als transport– en distributieland komen in gevaar.

De milieuvervuiling neemt nog steeds toe

De negatieve effecten van verkeer en vervoer op het milieu manifes–
teren zich op drie punten: luchtverontreiniging, geluidhinder en versnip–
pering van het land(schap).

Bij de luchtverontreiniging gaat het vooral om verzuring (door uitstoot
NOX) en opwarming van het klimaat (door uitstoot CO^). De verzuring
brengt jaarlijks voor honderden miljoenen schade toe aan gewassen,
bossen, gebouwen en materialen. Daarnaast tast zij de gezondheid van
mens en dier aan. Het wegverkeer veroorzaakt 18% van de zure neerslag
in Nederland. De helft daarvan is afkomstig uit Nederland zelf, de rest
waait binnen als uitstoot van verkeer elders.

Bij de verbranding van fossiele stoffen komt kooldioxide vrij (CCh). Dat
maakt de aarde langzaam maar zeker warmer, het zogeheten broeika–
seffect. Dat heeft dramatische gevolgen voor het klimaat over de hele
wereld, o.m. door het rijzen van de zeespiegel. Het verkeer draagt voor
15% bij aan de Nederlandse uitstoot van CÜ2.

Het beleid ter stimulering van de schone auto lijkt succesvol. Het
aandeel nieuw verkochte auto's dat uitgerust is met een driewegkataly–
sator bedroeg in 1989 niet minder dan 71%. Maar de groei van het
autoverkeer doet het positieve effect van de schone auto's op de
verzuring weer helemaal teniet. Na een lichte daling in het begin van de
jaren tachtig is de uitstoot NOX per saldo toegenomen. Zo is NOX toege–
nomen van 277 kiloton in 1980 tot 300 kiloton in 1989.

Daar komt het volgende nog bij. Door de stijgende welvaart is er een
tendens naar aanschaf van auto's met een groter vermogen. Hierdoor
wordt het totale autopark minder snel zuiniger dan op basis van de
technische ontwikkelingen zou mogen worden verwacht. In samenhang
met de sterke groei van het autoverkeer neemt de CCh-uitstoot daardoor
sterk toe. In stedelijke gebieden worden mede door het autoverkeer de
normen voor luchtvervuiling steeds vaker overschreden. Hetzelfde geldt
overigens voor de geluidhinder. Het aantal Nederlanders dat zich
gehinderd voelt door wegverkeerslawaai is gestegen van 49% tot 60%.

Tenslotte veroorzaakt de aanleg van steeds nieuwe infrastructuur een
bijna onomkeerbare versnippering van ons land. Leefgebieden van dieren
en planten komen steeds verder in de knel. De zogeheten ruimtelijke
kwaliteit van ons landelijk gebied wordt aangetast. Dat kan niet
onbeperkt doorgaan.
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Na jaren van daling is het aantal verkeersslachtoffers gestegen

Na een periode van dalende ongevallencijfers zien we in 1989 weer
een stijging van zowel het aantal doden als het aantal gewonden. De
stijging bedraagt circa 10%. De ongevallencijfers lagen in 1989 weer
ongeveer op het niveau van 1986. In het eerste kwartaal van 1990 bleek
het aantal verkeersdoden aanmerkelijk hoger te zijn dan in het verge–
lijkbare kwartaal van 1989: van 323 naar 370. Voor letsels zijn de cijfers
over die kwartalen: 3035 versus 3175. Tenslotte zijn er in 1989 meer
fietsers het slachtoffer van een ongeval worden. Circa 20% meer fietsers
dan in 1988 kwamen om. De maatschappelijke schade van verkeerson–
gevallen wordt becijferd op circa 6 miljard per jaar.

Hoewel op grond van deze cijfers nog moeilijk van een neerwaartse
trendbreuk kan worden gesproken zijn wel enkele opmerkingen te maken.
De laatste paar jaar hebben we een voortdurende groei van het
autoverkeer gezien. Deze lijkt, gevoegd bij de hoge rijsnelheden ondanks
de 100/120 maatregel, tot een verontrustende groei in de ongevallen–
cijfers te leiden. Ook internationaal is een dergelijke ontwikkeling
waarneembaar.

De ontwikkelingen in Europa geven ons geen respijt

Bij al deze zorgen komt de Europese integratie snel dichterbij. Als het
logistieke systeem in de Gemeenschap hapert, heeft dat echter een
directe negatieve doorwerking op de concurrentiepositie van ons gehele
productie-apparaat. Goed transport is een eis voor succes op de
mondiale markt. Als we onze levensstandaard willen behouden, en voor
met name de gebieden aan de rand van Europa willen verbeteren, is een
doordacht transportbeleid een noodzakelijk te vervullen voorwaarde.

Een heroriëntatie op ons verkeer en vervoer kunnen we niet in splendid
isolation uitvoeren. Wat zich op dit moment in Europa voltrekt raakt in
alles onze kansen op succes of falen. Om een paar zaken te noemen.

We denken op weg te zijn naar vrij transport binnen Europa, maar
ondertussen voelen we niet geringe protectionistische houdingen van
afzonderlijke Lid-staten die een vrijere en meer efficiënte vervoersmarkt
tegenhouden. Als we dat niet weten op te lossen trekken we een grote
wissel op de mogelijkheden om verkeer en vervoer mede dienstbaar te
maken aan de leefbaarheidsstrevingen. We denken hier aan onderwerpen
die al lang in de dossiers liggen, zoals vrijheid van cabotage (de vrijheid
om overal in het buitenland vracht op te pakken), fiscale harmonisatie
(internationale overeenstemming over accijnzen en motorijtuigenbe–
lasting), en verruiming van maten en gewichten.

Terwijl we blijven hangen in deze en andere bekende wrijfpunten
komen er stormachtige ontwikkelingen over ons heen. Oosteuropa trekt
met zijn verouderd wagenpark naar het westen, maar biedt tevens
ongekende marktmogelijkheden. Daar moeten we adequaat met onze
mainports en achterlandverbindingen op inspelen. De zogeheten transito–
landen (Zwitserland en Oostenrijk) versperren de doorvoer door hun land
tenzij we milieuvriendelijke voertuigen gaan gebruiken. De Scandina–
vische landen en enkele andere, niet tot EG behorende landen, zoeken
nadrukkelijk toenadering op transportgebied binnen de EG.

Dat vergt van Nederland een herwaardering van zijn opstelling in het
communautaire transportbeleid. Dit, om de meerwaarde ten opzichte van
andere economische blokken zoals Japan en de VS te garanderen.
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HOOFDSTUK 2 DE STRATEGIE

Het primaat ligt bij: een duurzame samenleving

De strategie in Deel A was gebaseerd op de keuze: «zo goed mogelijk
omgaan met het spanningsveld tussen individuele vrijheid, bereik–
baarheid en leefbaarheid.» Dat had consequenties voor de aan te
dragen oplossingen: de maatregelen moesten evenwichtig recht doen
aan alle drie de belangen.

Uit de reacties op Deel A blijkt dat men betwijfelt of de ambitieuze
streefbeelden op het punt van bereikbaarheid verenigbaar zijn met die
van de leefbaarheid. Men vreest dat uiteindelijk de streefbeelden op het
punt van leefbaarheid toch op de tweede plaats komen.

In de lijn van het het regeerakkoord kiezen wij nu voor een duurzame
samenleving als maatstaf voor het te voeren beleid. Een duurzame
samenleving staat voor ontwikkelingen die voorzien in de behoeften van
de huidige generatie zonder daarmee voor de toekomstige generaties de
mogelijkheid in gevaar te brengen om óók in hun behoeften te voorzien.

Dat leidt tot de keus voor een verkeers– en vervoerssysteem dat milieu–
problemen niet afwentelt op toekomstige generaties. Dat vraagt moedige
politieke afwegingen. Kunnen we bij voorbeeld nog langer tolereren dat
het verkeer jaarlijks zo'n 1500 doden en 50 000 slachtoffers eist? De
huidige generatie moet de durf hebben de nodige maatregelen te treffen.
Dat vereist nadrukkelijk een gezamenlijk te dragen verantwoordelijkheid.

Dit betekent: grenzen stellen aan de externe effecten

Kiezen voor een duurzame samenleving betekent dat we grenzen
moeten stellen aan de externe effecten van het verkeer en vervoer.
Grenzen aan de luchtverontreiniging, grenzen aan het energieverbruik,
grenzen aan de geluidhinder, grenzen aan het aantal verkeersslach–
toffers, grenzen aan de aantasting van de natuur, grenzen aan de
aantasting van de leefbaarheid in de steden, grenzen aan het ruimte–
beslag. Deze worden bepaald op het niveau van wat voor deze generatie
én voor toekomstige generaties aanvaardbaar is.

Door onze welvaart en door de technische ontwikkeling zijn we in staat
ons snel en over steeds grotere afstanden te verplaatsen. Mensen
worden daarom in de verleiding gebracht steeds verder van hun werkplek
te gaan wonen. In een duurzame samenleving kan dit niet onbeperkt
doorgaan. We moeten die ontwikkeling afremmen.

Een duurzame samenleving vertaalt zich in een intelligent en doordacht
systeem van verbindingen waarbij grenzen worden gesteld aan
uitbreiding van infrastructuur. Alleen de echt noodzakelijke doorsnij–
dingen van het landschap kunnen worden getolereerd. Zo niet dan dreigt
ons land steeds verder versnipperd te worden.

Willen we onze steden leefbaar houden dan zullen deze wel bereikbaar
moeten zijn. Maar niet ten koste van het leefmilieu. We zullen in de
steden het autogebruik nog sterker moeten inperken.

Bereikbaarheid: produkt van het verkeers– en vervoersbeleid

Het verkeers– en vervoersbeleid is gericht op het verzekeren van een
goede bereikbaarheid. Nederland behoort tot de hoogst ontwikkelde en
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de dichtstbevolkte landen van de wereld en het Centraal Planbureau
houdt in de komende 20 jaar rekening met een voortgaande welvaarts–
ontwikkeling. Voor alle ingewikkelde economische en maatschappelijke
processen die zich in een land afspelen is een goede bereikbaarheid niet
alleen van belang, maar kan zelfs een noodzakelijk te vervullen
voorwaarde worden genoemd. Bij de toenemende welvaartsontwikkeling
zal het belang van de bereikbaarheid alleen maar toenemen. Dat vereist
anticiperend handelen.

Voor Nederland komt er nog een bijzonder accent bij. Wij hebben onze
welvaart voor een belangrijk deel te danken aan de ligging aan
belangrijke verkeersaders van Europa. Het behouden en versterken van
de daarop gebaseerde transport– en distributiefunctie van ons land, naast
de rol als vestigingsplaatsfactor voor internationale ondernemingen, is
een belangrijk doel van het regeringsbeleid. Dat vereist dat de
trekpaarden van onze economie - de mainports Schiphol en Rotterdam -
over goede weg–, water–, rail– en telematicaverbindingen moeten
beschikken.

Het is duideüjk dat het verzekeren van een goede bereikbaarheid kan
botsen met het streven naar een duurzame samenleving. Van meet af
aan moet vaststaan dat het verkeers– en vervoerssysteem dit econo–
mische doel alleen mag ondersteunen onder de voorwaarde dat de
gestelde grenzen voor de duurzame samenleving niet worden
overschreden. Het realiseren van een economische ontwikkeling, die
geen rekening houdt met de leefbaarheid, impliceert dat we de toekom–
stige generaties met een flinke milieulast opzadelen. Die last zou de
welvaartsontwikkeling, die wij wél voor onszelf wensen, voor hen bij
voorbaat in de waagschaal stellen of zelfs teniet doen.

We staan dus voor de taak op het terrein van verkeer en vervoer intelli–
gente en creatieve oplossingen te vinden, oplossingen die economische
groei mogelijk maken binnen de context van een duurzame samenleving.

Dat noodzaakt tot mobiliteitsbeheersing

Vooral in de sterk verstedelijkte gebieden heeft het massale
autoverkeer tot verstopping geleid. Alleen ten koste van bijzondere ingrij–
pende maatregelen in de omgeving, en ten koste van zeer hoge investe–
ringen, zouden deze massale stromen per auto in de spits zonder
congestie kunnen worden afgewikkeld. Louter en alleen om de bereik–
baarheid in de sterk verstedelijkte gebieden te garanderen zijn we
genoodzaakt de groei van het autoverkeer af te remmen. We willen
echter nog een stap verder gaan door, waar mogelijk, een halt toe te
roepen aan de groeiende verplaatsingsafstanden, ook per openbaar
vervoer. Een deel van de werkende bevolking reist dagelijks over meer
dan 30 km naar het werk maar draagt daarmee wel onevenredig sterk bij
aan het totaal aantal afgelegde kilometers. De huidige lage prijs van de
mobiliteit staat niet in verhouding tot de werkelijke kosten op het gebied
van infrastructuur, milieu en volksgezondheid (verkeersongevallen). De
lage prijs is eerder een stimulans voor mobiliteit dan een rem.

In het goederenvervoer wordt in het kader van de fiscale harmonisatie
in EG-verband, conform de systematiek bij het personenvervoer, door
Nederland gestreefd worden naar een niveau, waarbij een groter deel van
de kosten wordt doorberekend aan de gebruiker. Een neveneffect van de
fiscale harmonisatie is dat het de milieuvriendelijke vervoerswijzen in een
betere concurrentiepositie zal brengen. Bij het goederenvervoer zal door
extra maatregelen bij rail en binnenvaart een deel van de
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groei (circa 65 miljoen ton) van het wegvervoer kunnen worden
opgevangen.

Dat leidt tot de volgende strategie

We kiezen daarom voor een inrichting van ons land en voor een
verkeers-en vervoerssysteem waarbij zo zuinig mogelijk wordt
omgesprongen met schone lucht, energie en met de schaarse ruimte.
Dat vullen we stapsgewijs in. Let wel: die stappen suggereren geen
volgtijdelijkheid; het zijn denkstappen in een afwegings– en beslissings–
proces.

PROBLEMEN

OPLOSSINGS–
STRATEGIE

Stap 1 : aanpak aan de bron
Bronbestrijding staat bovenaan de lijst van noodzakelijke
maatregelen. Dit betekent dat de voertuigen zo schoon,
zuinig, veilig en stil mogelijk moeten zijn. Bovendien dat ze
ook zo milieuvriendelijk en veilig mogelijk worden gebruikt.
Om het ruimtebeslag door infrastructuur te beperken
stellen we grenzen aan de uitbreiding van de verkeersin–
frastructuur. Om de leefbaarheid in de steden te kunnen
garanderen en om aantasting van natuurgebieden te
voorkomen zullen er nieuwe grenzen komen aan de
toegankelijkheid voor het autoverkeer.

Stap 2 : terugdringen en geleiden van de mobiliteit
Vervolgens moeten we er voor zorgen dat er zowel in het
personenvervoer als in het goedererwervoer de groei van
het aantal kilometers vermindert. We willen bij voorbeeld
de tendens van een steeds groter wordende afstand
tussen de plek waar men woont en de plek waar men
werkt ombuigen. Niet alleen door gedragsbeïnvloeding.
Ook door een doordacht lokatiebeleid voor wonen, werken
en recreëren. Bij dit lokatiebeleid wordt er tevens voor
gezorgd dat grote nieuwe woningbouw– en bedrijvenlo–
katies goed per openbaar vervoer zijn ontsloten. Daarmee
zijn we er echter niet. We zullen ook de prijs van de
mobiliteit als zodanig, en dus niet alleen die van
autoverkeer moeten verhogen. Een deel van de groei van
het goederenvervoer moet op de rails en naar de water–
wegen. Efficiencymaatregelen in het goederenvervoer over
de weg zullen tot relatief minder voertuigkilometers
leiden. Ook steunen we initiatieven tot flexibilisering van
werktijden.

Stap 3 : verbeteren van alternatieven voor de auto
Willen we dat minder mensen automatisch (alleen) in de
auto stappen (stap 2) dan moeten we ook zorgen voor
goede alternatieven. Daartoe staat bij het personenvervoer
een aanzienlijke verbetering voor de fiets, het collectief
vervoer en het samenrijden voorop. Bij het goederen–
vervoer gaat het om versterking van rail, binnenvaart en
gecombineerd vervoer. Stap 2, mensen overhalen c.q.
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dwingen om vaker de auto te laten staan, kan niet zonder
het bieden van een goed alternatief. Omgekeerd kan ook
niet. Het bieden van goede alternatieven zonder
pushmaatregelen haalt onvoldoende mensen uit de auto.

Stap 4 : bieden van selectieve bereikbaarheid over de weg
Geen confectie, maar maatwerk is het parool. Per corridor,
dus van geval tot geval en niet generiek voor het hele
land, zal de gewenste uitbreiding van de weginfra–
structuur, in samenhang met uitbreiding van railinfra–
structuur, worden bezien. Bij de beoordeling van investe–
ringen in de infrastructuur zal de strategische betekenis
daarvan voor Nederland als distributieland van groot
belang zijn. De bereikbaarheid van onze mainports
behoudt een centrale plaats in het beleid. In congestiege–
bieden worden speciale voorzieningen getroffen om
vrachtauto's, carpoolers en bussen «om de files heen» te
leiden. Het overig verkeer kan indien mogelijk tegen
betaling ook van die voorzieningen gebruik maken.

Stap 5 : versterking van het fundament
Het verkeers– en vervoersbeleid kent enkele zwakke pijlers.
Die moeten we verstevigen. Het gaat hierbij om communi–
catie, bestuurlijke samenwerking, financiering,
handhaving, onderzoek.

Met deze stapsgewijze aanpak zal het mogelijk zijn ons land bereikbaar
te houden binnen de grenzen van de duurzame samenleving. Daarvoor
zullen wij Europa volop nodig hebben; een aantal maatregelen kunnen wij
immers niet natioaal regelen. In dit SVV zal worden aangegeven
waarvoor wij ons voor Europese actie zullen inzetten.

Een resultaatgerichte vertaling van de strategie

We willen niet blijven hangen op het niveau van het betuigen van
ernstige zorg en het uiten van vrome wensen. Daarom is deze strategie
resultaatgericht uitgewerkt. Dat houdt in dat we net als in Deel A in
enkele tientallen Sporen concrete en toetsbare Streefbeelden hebben
geformuleerd. Voor de leefbaarheid, geleiding en beperking van
mobiliteit en de bereikbaarheid hebben we de volgende concrete doelen
voor ogen.

Hierbij past de volgende kanttekening. Het gaat om doelen waarvan
een deel op korte termijn en andere delen op middellange en lange
termijn moet worden waargemaakt. Vooral op lange termijn bestaan geen
absolute zekerheden. Daarom is het antwoord op de vraag of wij de
goede richting inslaan minstens even belangrijk als de vraag wanneer we
onze doelen voor de langere termijn precies zullen halen.

Leefbaarheid
De ernstige schade aan de natuur en ons leefmilieu door de verzuring

wordt opgeheven. Daarom zal de uitstoot van NOX en koolwaterstoffen
door het autoverkeer in 2010 75% lager zijn dan in 1986. In 1995
hebben we een reductie met 20% bereikt. De opwarming van het klimaat
- broeikaseffect - baart ons veel zorgen. Daarom willen we de uitstoot
van CÜ2 in 2010 met minstens 10%, vergeleken met 1986, terugdringen.
Om dit te kunnen halen zal de uitstoot in 1995 op hetzelfde niveau liggen
als in 1989/1990. Verder zal alles worden gedaan om een nog grotere
reductie te bereiken.
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Het totale oppervlak dat bloot gesteld wordt aan een geluidbelasting
van meer dan 50 dB(A), als gevolg van lawaai door interlokaal verkeer,
zal vergeleken met 1986 niet toenemen. Het aantal woningen met een
geluidbelasting (aan de gevel) van meer dan 55 dB(A) zal met de helft
verminderd worden.

Voor de verkeersveiligheid hebben we de volgende doelen voor
ogen. Het aantal verkeersdoden in 1995 zal 15% lager zijn dan in 1986.
Het aantal gewonden zal 10% lager zijn. In 2010 bedragen de reducties
50% respectievelijk 40%. Met deze streefbeelden lopen we in de pas met
het streefbeeld uit het Meerjarenprogramma Verkeersveiligheid dat zegt
dat in 2000 het aantal gewonden (doden en gewonden) met 25% terug–
gedrongen moet zijn.

Op korte termijn wordt verdere versnippering van natuur en
landschap voorkomen. Voor de lange termijn werken we aan terug–
dringing.

De veiligheid van het vervoer van gevaarlijke stoffen wordt minstens
gehandhaafd op het huidige niveau.

Geleiding en beperking mobiliteit
ledere grote woningbouwlokatie wordt gesitueerd aan een

verbinding van hoogwaardig openbaar vervoer. In alle bestemmings–
plannen die vanaf 1992 worden vastgesteld is geregeld dat bedrijven op
een uit verkeers– en vervoersoogpunt juiste lokatie worden gesitueerd.

Vanaf 1995 gelden voor parkeren bij bedrijven en voorzieningen de
volgende parkeernormen (aantal parkeerplaatsen per 100 werknemers).
Op A-lokaties in de Randstad, stedelijke knooppunten en de overige
stadsgewesten bedraagt die norm 10 en elders 20. Voor de B-lokaties
gelden normen van respectievelijk 20 en 40. In stedelijke gebieden wordt
het gebruik van de auto door herinrichtingsmaatregelen sterk
ontmoedigd. Het streven is erop gericht de variabele autokosten in
Europees verband substantieel te verhogen. Op bepaalde delen van het
wegennet en op bepaalde tijdstippen worden heffingen ingevoerd.

De openbaar vervoertarieven zullen de loon– en prijsstijgingen in de
bedrijfstak volgen. De prijsverhouding tussen het gebruik van het
openbaar vervoer en van de particuliere auto wordt, althans zoveel
mogelijk, ten voordele van het openbaar vervoer verbeterd.

De keuze voor een duurzame samenleving brengt ons tot het hanteren
van de volgende indexcijfers voor de automobiliteit in de komende jaren
(werkdaggemiddelden, bron CBS/DVK):

1986 1989 1994 2000 2010

100 117" 125 130 135

* Uit de meest recente CBS cijfers voor de ontwikkeling van de mobiliteit blijkt dat het hier
gehanteerde indexcijfer 11 2 heeft bedragen.

Bereikbaarheid
Het collectieve vervoer bestaat uit een samenhangend stelsel van

vervoersvoorzieningen trein, bus, taxi. Dit stelsel is in staat om op de
belangrijkste corridors in de spitsuren in 2010 50% tot 100% meer
reizigers te vervoeren dan in 1986. De reistijdverhouding tussen
openbaar vervoer en de auto bedraagt voor de belangrijkste
woon-werkrelaties boven de 5 km naar de centra van werkgelegenheid in
de stedelijke knooppunten 1,5 of minder. In de vier stadsgewesten is die
verhouding al in 2000 bereikt Nederland wordt aangesloten op het net
van Europese hogesnelheidslijnen.

Het hoofdwegennet zorgt voor min of meer rechtstreekse verbin–
dingen tussen 40 centra van ons land en met het buitenland. Voor de
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achterlandverbindingen van de mainports Rotterdam en Schiphol wordt
in 2010 een congestiekans van 2% nagestreefd en op de rest van het
hoofdwegennet van 5%.

Voor het goederenvervoer over de rail wordt gezorgd voor een
goede verbinding tussen de belangrijkste zeehavengebieden en het
achterland. Het Nederlandse net is volledig geïntegreerd in het Europese
net. De hoofdtransportassen zijn geschikt voor asdrukken van 22,5 ton.

Het hoofdvaarwegennet verbindt de vanuit goederenvervoer belang–
rijkste landsdelen met elkaar en met het buitenland. Het hoofdvaarwe–
gennet is geschikt voor tenminste klasse IV-scheepvaart (vanaf 1350
ton). De hoofdtransportas Rotterdam-Duitsland is geschikt voor 6 baks
duwvaart. De overige hoofdtransportassen zijn geschikt voor 4 baks
duwvaart.

Deze scherpe doelen kunnen we alleen met succes aanpakken als we
beschikken over een samenhangend pakket van maatregelen. Deze
maatregelen hebben we verwoord in 35 Sporen die rond 4 Luiken
gegroepeerd zijn. Het gaat om de luiken: leefbaarheid, geleiding en
beperking mobiliteit, bereikbaarheid en fundament. In het navolgende
schema is de opzet van dit Deel D en de aanpak van deze materie in
samenhang gepresenteerd.

PROBLEMEN

OPLOSSINGS–
STRATEGIE

LUIKEN

Een flexibele aanpak in de tijd

Met de inzet van een groot aantal maatregelen zullen we stap voor
stap de weg inslaan die gewenst is. De voortgang willen we voortdurend
meten en jaarlijks kenbaar maken via een voortgangsrapportage SVV in
het zogeheten MIT. Dat betekent ook, dat er jaarlijks kan worden
bijgestuurd aan de hand van bereikte resultaten met onze maatregelen
en de ontwikkeling van onze instrumenten.

Op basis van de momenteel bekende inzichten zijn de benodigde
investeringen voor de weg, water, rail en het stadsgewestelijk openbaar
vervoer geraamd. In het kader van nadere corridorgewijze studies en uit
de ontwikkelingen in de tijd zal blijken in hoeverre er verschuivingen
tussen de investeringsbedragen nodig zijn. Het Infrafonds (Spoor 31)
biedt daartoe in principe de mogelijkheid.
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PRUBLEMEN

OPLOSSINGS–
STRATEGIE

LUIKEN

SPOREN luchtverontremiging
energiebespanng
geluidhinder
verkeersonveiligheid
versnippenng
vervoer gevaariijke
stoffen
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HOOFDSTUK3 LEEFBAARHEID

Luik 1 : leefbaarheid
Spoor 1 : terugdringing van de luchtverontreiniging
Streefbeeld: de door het autoverkeer uitgestoten hoeveelheid NOX en

koolwaterstoffen is in 1995 20% en in 2010 75% lager dan
in 1986.

Vanaf 1993 schone personenauto verplicht

Goed nieuws over de schone motor. Toch nog vrij onverwacht is in de
EG een doorbraak bereikt op het gebied van de typekeuringseisen voor
personenauto's. Vanaf 1 januari 1993 zullen alleen nog auto's verkocht
mogen worden, die aan de strenge US-'83 normen voldoen. Ons land
heeft daar al op ingespeeld door de stimuleringsregeling zo aan te
passen, dat deze schone auto's - dat zijn de auto's met een geregelde
driewegkatalysator - het hoogste fiscale voordeel krijgen. Deze zijn
daardoor niet duurder dan hun vuile of minder schone soortgenoten.
Daaraan kan worden toegevoegd dat we op dit moment nagaan onder
welke voorwaarden voor personendiesels een fiscale stimuleringsregeling
kan worden opgezet naar analogie van de regeling voor schone benzi–
neauto's.

Tegenover deze positieve ontwikkeling staat een snellere groei van het
autoverkeer dan we een paar jaar geleden nog konden voorzien. Het
resultaat van beide ontwikkelingen is dat de uitstoot van NOX en koolwa–
terstoffen door het autoverkeer na enige daling in de eerste helft van de
jaren tachtig, vooral door de toename van het vrachtverkeer, weer begint
op te lopen. Deze ontwikkeling klemt des te meer daar we ons in het
kader van het NMP hebben voorgenomen de terugdringing van de
verzuring te versnellen. Daarom zullen we het beleid op andere punten
moeten aanscherpen. Het gaat dan om:

- verbetering van snelheids– en rijgedrag van de automobilist (zie
Spoor 4);

- beperking van het autoverkeersvolume (zie Hoofdstuk 4).

Vrachtauto

Inmiddels heeft de Europese Commissie voorstellen gedaan om de
emissienormen voor vrachtauto's zodanig aan te scherpen, dat
vrachtauto's minimaal 50% schoner zullen zijn. Vooruitlopend hierop is in
het milieuconvenant met de wegvervoerders een regeling opgenomen
om de invoering van schone en stille vrachtauto's zo veel mogelijk te
versnellen. Hiervoor is 60 miljoen gulden per jaar uitgetrokken te
financieren uit de in het kader van het NMP overeengekomen verhoging
van de dieselaccijns. Eveneens is in het kader van het NMP afgesproken
de invoering van schone, stille en zuinige bussen te versnellen.

Met het oog op een verdergaande reductie van de N0x-uitstoot door
zware diesels loopt inmiddels het in deel A van het SVV aangekondigde
onderzoek. Hoewel nog niet op de resultaten van dit onderzoek vooruit–
gelopen kan worden lijken de technische ontwikkelingen er wel op te
wijzen, dat een 75% schonere diesel in 2010 haalbaar is.
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Luik 1 : leefbaarheid
Spoor 2 : terugdringing van het verbruik van fossiele brandstoffen
Streefbeeld: het verbruik van fossiele brandstoffen en de uitstoot van

CÜ2 door het autoverkeer zullen in 1995 op het niveau van
1989/1990 liggen. In 2000 is het niveau van 1986 weer
bereikt, in 2010 zal het verbruik en de uitstoot 10% lager
zijn dan in 1986.

Toenemende aandacht voor het broeikaseffect

Bij het verschijnen van Deel A was de maatschappelijke discussie over
het broeikaseffect nog nauwelijks op gang gekomen. In het enkele
maanden later gepubliceerde NMP nam dit thema al een veel centraler
plaats in. Intussen is het terugdringen van het broeikaseffect een van de
kenmerken geworden van het streven naar duurzame ontwikkeling.

Hoewel de wetenschappelijke discussie over de oorzaken en gevolgen
van het broeikaseffect nog niet tot eenduidige conclusies heeft geleid wil
de regering niet wachten met het treffen van maatregelen. Met de
maatregelen uit Deel A en het NMP kon de doelstelling niet worden
gehaald. Daarom worden in beide stukken en in de Nota Energiebe–
sparing extra maatregelen ingezet om het verbruik van fossiele brand–
stoffen in voldoende mate verder te beperken. In 2010 zal zodoende de
CO^-uitstoot 10% onder het niveau van 1986 moeten liggen. Dit is echter
niet het eindniveau. Al voor 2010 zullen we proberen de CCh-uitstoot
nog verder terug te dringen in de richting van -20%.

Terugdringing van het verbruik van fossiele brandstoffen is ook uit een
oogpunt van zuinig omspringen met eindige energievoorraden en een
vermindering van de afhankelijkheid van te importeren olie wenselijk.

De energiebesparingsmaatregelen en doelen liggen in lijn met het
energiebesparingsbeleid voor de sector verkeer en vervoer zoals
beschreven in de Nota Energiebesparing.

Ingrijpende maatregelen zijn nodig

De zuinige auto
De aanpak van het terugdringen van de CCb-uitstoot komt in grote

lijnen overeen met die bij het verminderen van de N0x-uitstoot. Beginnen
we bij de bron dan hebben we het nu over de zuinige auto i.p.v. de
schone auto. De ontwikkeling van een tegelijkertijd schone en zuinige
auto verdient natuurlijk de voorkeur. Bij de constructie van de auto
dienen we randvoorwaarden als de passieve veiligheid van de auto in het
oog te houden. Het grote verschil tussen schoon en zuinig zit hem echter
daarin dat we zeker op dit moment nog geen zicht hebben op een
technisch instrument, vergelijkbaar met de katalysator, waarmee de auto
aanmerkelijk zuiniger rijdt en dan aanzienlijk minder CCh de lucht in
blaast dan de huidige types. Door allerlei technische maatregelen zoals
vermindering van luchtweerstand, rolweerstand en het terugwinnen van
remenergie is bij gelijkblijvend gewicht en vermogen zowel bij de
personen– als bij de vrachtauto een besparing van het energiegebruik van
zo'n 35%, respectievelijk 25%, mogelijk op de lange termijn.

Het realiseren van die besparing zullen we stimuleren door onder–
steuning van onderzoek en ontwikkeling, normstelling en fiscale/
financiële maatregelen.

De energiebesparing van 35%, respectievelijk 25%, is echter onvol–
doende om het streefbeeld te halen. Er rest dan nog een drietal acties
om het energieverbruik terug te dringen: namelijk een zuiniger gebruik
van de auto, de aanschaf van lichtere en dus zuiniger auto's en minder
autogebruik.
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Zuiniger gebruik
Snelheid en rijgedrag zijn van grote invloed op het brandstofverbruik

en daarmee op de uitstoot van CCh. Het terugbrengen van de snelheden
door een strikte handhaving van de maximum snelheden en het vermin–
deren van de maximum snelheden (zie ook onder Spoor 4) en verbe–
tering van de rijstijl kan tot zo'n 5% a 10% minder brandstofverbruik
leiden. Het gewenste snelheids– en rijgedrag kan ondersteund c.q.
afgedwongen worden door een scala van technische maatregelen zoals
cruise-control, snelheidsbegrenzers, intelligent gaspedaal. De ontwik–
keling van dergelijke technieken zal krachtig worden bevorderd.
Voorzover al beschikbaar zullen dergelijke technieken, zonodig op
wettelijke basis (denk bv. aan snelheidsbegrenzer voor vrachtauto's als
blijkt dat handhaving niet werkt) op korte termijn kunnen worden
ingevoerd. Waar mogelijk zullen wij het onderzoek naar en het invoeren
van deze technische maatregelen op Europese schaal bevorderen.

Lichtere en zuiniger auto's
De laatste jaren zien we dat de energiebesparing die bereikt wordt

door allerlei technische maatregelen aan het voertuig bij de perso–
nenauto ten dele teniet wordt gedaan doordat men gemiddeld in
zwaardere auto's met een groter vermogen gaat rijden. Deze ontwik–
keling hangt samen met de toenemende welvaart. Aangezien we op
langere termijn uitgaan van een aanzienlijke stijging van de welvaart en
dus van het inkomen, is een voortzetting van deze trend bepaald niet
uitgesloten.

Kiezen voor een duurzame ontwikkeling houdt echter in dat we niet
kunnen doorgaan met steeds groter en steeds meer. We moeten goed
beseffen dat we eigenlijk met een luxe probleem van doen hebben. We
kopen steeds grotere auto's omdat ze comfortabel zijn en meer status
geven. Niet alleen geeft dat meer energieverbruik bij het rijden maar ook
de produktie kost onnodig veel energie en grondstoffen. Het ligt dus
alleszins voor de hand de huidige trend van steeds grotere auto's om te
buigen naar steeds lichtere en minder energie en grondstoffen verslin–
dende voertuigen. De auto moet primair een gebruiksartikel zijn.

Bezien wordt of er via belastingmaatregelen, vooruitlopend op
EG-regelgeving, maar aansluitend bij initiatieven in andere landen, een
regelurende heffing op auto's kan worden ingesteld. Nader wordt bezien
of de MRB dan wel de BVB hiervoor het meest geschikte instrument is.

Terugdringen autogebruik
Kiezen voor een duurzame ontwikkeling houdt in dat minder energie–

verbruikende en minder vervuilende vervoerswijzen zo aantrekkelijk
mogelijk worden gemaakt. Voorts moeten auto's niet onnodig of op
verkeerde plaatsen en tijden worden gebruikt. Zie daarvoor de Luiken 2
en 3.
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Luik 1 : leefbaarheid
Spoor 3 : terugdringing van de geluidhmder
Streefbeeld - het totale oppervlak met een geluidbelasting van meer

dan 50 dB(A) als gevolg van lawaai door interlokaal
verkeer zal ten opzichte van 1986 niet toenemen.

- het aantal woningen met een geluidbelasting (aan de
gevel) van meer dan 55 dB(A) als gevolg van lokaal
verkeer is in 1995 5% en in 2010 50% lager dan in
1986.

Accent op het voorkómen van geluidhinder

Geluidhinder ontstaat door een wisselwerking van voertuig (aandrijf–
geluid) en wegdek (rolgeluid). Aan beide componenten is de afgelopen
jaren met succes gedokterd. Verdere verbeteringen aan het voertuig en
van het wegdek zijn nodig en mogelijk. Hinder door verkeerslawaai kan
worden voorkómen door een goede planning van verkeersvoorzieningen.
Het rijk steunt de gemeenten als zij het stedelijk wegennet zodanig
inrichten dat de overlast minimaal is. Waar het verkeersgeluid de normen
overschrijdt, worden geluidwerende voorzieningen aangebracht. Die
worden als een noodzakelijk sluitstuk van het beleid gezien. Het accent
zal echter vooral liggen op het voorkómen van geluidhinder. Het streef–
beeld «de geluidhinder zal ondanks de toename van het autoverkeer niet
toenemen» uit Deel A is nu nader uitgewerkt naar binnen en buiten het
stedelijk gebied. Hiermee wordt recht gedaan aan het verschil in zowel
de mogelijke maatregelen als het effect van dergelijke maatregelen.

Maatregelen met vooral effect binnen de steden

Aanscherping geluideisen
Het stellen van geluideisen is een Europese bevoegdheid. Nederland

maakt zich in Brussel sterk deze eisen af te blijven stemmen op de
nieuwste technische mogelijkheden. Om de EG-partners te overtuigen
verrichten VenW en VROM samen onderzoek dat de haalbaarheid van de
Nederlandse wensen aan moet tonen. Nederland juicht het toe dat de
Europese Commissie voorstellen op tafel heeft gelegd om het geluids–
niveau van vrachtwagens terug te dringen. Snelle besluitvorming is ook
hier gewenst.

Aanscherping van de typekeuringseisen heeft zijn grootste effect in
stedelijke verkeerssituaties. Langs het buitenstedelijk wegennet is het
effect minder, naar verwachting een verlaging van de geluidbelasting van
1 dB(A). De oorzaak ligt in het feit dat voor personenauto's bij hogere
snelheden (vanaf zo'n 70 km/u) niet het motorgeluid maar het banden–
lawaai maatgevend is.

Stimu/ering stille en schone vervoerstechnieken in binnensteden
Voor het transport in steden zal de toepassing van stille en schone

technologie worden gestimuleerd. Vooral het zware verkeer, vrachtauto's
en bussen, geven in de steden veel geluidoverlast. Het accent zal dan
ook vooral liggen op het stiller en ook schoner maken van het vracht–
verkeer en de bus. Juist deze vervoermiddelen komen in aanmerking om
een bijdrage te leveren aan een beter stedelijk leefmilieu. We streven
naar de toepassing van nieuwe technieken zoals de aardgasbus en
electrische bussen. Bij het goederenvervoer streven we naar ontvangstin–
stallaties nabij binnensteden/winkelcentra zodat het aantal voertuigkilo–
meters kan verminderen, met daaraan gekoppeld een systeem van
milieuvriendelijke voertuigen voor de bevoorrading.
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Electrische tractie üjkt hiervoor op dit ogenblik een veelbelovende optie
door nieuwe batterijtechnieken. Toepassingsmogelijkheden doen zich
vooral voor bij het vrachtvervoer en het dienstverlenend vervoer. Verkeer
van nutsbedrijven, taxiverkeer en ander kleinschalig bedrijfsverkeer leent
zich eveneens uitstekend voor electrische tractie. Om de mogelijkheden
en eventuele problemen in beeld te krijgen zal een uitgebreid onderzoek
naar de toepassingsmogelijkheden van electrische tractie worden gestart
met experimenten op korte termijn.

Bundeling verkeer op hoofdaders
Door het concentreren van het verkeer op een beperkt aantal hoofd–

aders zal het leefmilieu in de verkeersluwe gebieden aanzienlijk verbe–
teren. Door gebruik te maken van de bijdrageregeling stedelijke verkeers–
voorzieningen zullen de gemeenten het stedelijk wegennet op een voor
het milieu en ook voor de verkeersveiligheid gunstige wijze kunnen
herstructureren.

Daarbij zal ook worden aangesloten op initiatieven van gemeenten die
verkeersarme gebieden ontwikkelen met financiële steun van het rijk in
het kader van de verbetering van het milieu (sanering geluidhinder) en de
verkeersveiligheid. Door herinrichting van het stedelijk gebied en andere
rnaatregelen zal het autogebruik afnemen. Afname van het autoverkeer in
de stad is noodzakelijk, omdat anders het streefbeeld niet wordt gehaald.
Bij de uitwerking van SVV-projecten wordt expliciet aandacht
geschonken aan de lokale milieuaspecten t.g.v. sluipverkeer dat ontstaat
door verkeersbeheersings–, heffings– en doelgroepgerichte maatregelen.

Maatregelen met vooral effect buiten de steden

Toepassing stille wegdekken
Op het hoofdwegennet worden nog uitsluitend stille wegdekken zoals

zeer-open-asfaltbeton (ZOAB) toegepast. Bij de lagere overheden zal
erop worden aangedrongen op de door hen beheerde wegen eveneens
zoveel mogelijk stille wegdekken toe te passen. De toepassing van ZOAB
verlaagt het geluidniveau langs wegen met 2 tot 3 dB(A). VenW en
VROM verrichten onderzoek om een grotere reductie te bereiken.

Verlaging maximum snelheden
Door de maximum snelheid op autosnelwegen terug te brengen en

door deze effectief te handhaven kan een verbetering van zo'n 2 dB(A)
worden bereikt. Op een aantal wegvakken, met name in de Randstad,
wordt de snelheid teruggebracht van 120 naar 100 km/u.

Stiller treinmaterieel
De nagestreefde toename van het treinverkeer maakt ook hier het

treffen van geluidbeperkende maatregelen urgent. Het treinmaterieel zal
door verschillende technische maatregelen zo'n 5 tot 10 dB(A) stiller
kunnen zijn. Een onderzoeksprogramma naar de technische mogelijk–
heden is in samenwerking met NS opgesteld. Nog bezien wordt of het
stellen van typekeuringseisen een effectieve weg is om tot stiller treinma–
terieel te komen. Blijkt dit een goede weg dan zullen wij de totstand–
koming van die eisen in EG-verband met kracht bevorden.
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Luik 1 : leefbaarheid
Spoor 4 : terugdringing van de verkeersonveiligheid
Streefbeeld het aantal verkeersdoden is in 1995 15% lager dan in

1986 en in 2010 50%; het aantal gewonden is in 1995
10% lager dan in 1986 en in 2010 40%.

Even wakker worden

Het Nederlandse verkeerssysteem heeft sinds 1950 meer dan 80 000
verkeersdoden gevergd, ruim 2 miljoen mensen zijn in het wegverkeer
gewond geraakt. Het huidige systeem zal tot 2010 nog 30000 doden en
1 miljoen gewonden kosten. Maatschappelijke kosten: 120 miljard.

Recente ontwikkelingen

Na een periode van dalende ongevallencijfers zien we in 1989 weer
een stijging van zowel het aantal doden als het aantal gewonden. De
ongevallencijfers van 1989 liggen ongeveer op het niveau van 1986. De
groei van het autoverkeer met zo'n 6% ging gepaard met een stijging van
het aantal verkeersdoden met 7%. Hoewel deze cijfers nog geen trend–
breuk indiceren baart deze ontwikkeling zorgen. We zijn achter geraakt
op de verkeersveiligheidstaakstellingen voor het jaar 2000.

Ook de meer gedifferentieerde verkeersveiligheidscijfers zijn niet
geruststellend:

- op de autosnelwegen vielen in 1989 beduidend meer doden dan
in 1988. De verklaring daarvoor kan niet anders zijn dan de toegenomen
snelheden;

- helaas hebben de toegenomen snelheden op autosnelwegen uitstra–
lingseffecten op de snelheden op de als onveilig bekend staande 80
km-wegen. Daar valt namelijk de helft van het aantal verkeersdoden.
Dat aantal is in 1989 met 6% gestegen. Derhalve ook daar geen risico–
daling;

- tenslotte zijn er in 1989 meer fietsers het slachtoffer van een
verkeersongeval geworden. Circa 20% meer fietsers dan in 1988 kwam
om. De verklaring daarvoor is waarschijnlijk dat er door het goede weer
in 1989 meer gefietst is. Het al of niet halen van een taakstelling behoort
echter niet weersafhankelijk te zijn. Tevens moet in aanmerking worden
genomen dat de verkeersonveiligheid in stedelijke gebieden in de huidige
situatie vooral een zaak is van het langzaam verkeer met een oneven–
redig hoge vertegenwoordiging van jongeren en ouderen;

- voorgaande ontwikkelingen hebben zich in het eerste kwartaal van
1990 doorgezet.

Acties op korte termijn

Speerpuntaanpak
We moeten blijven werken aan een omvattend veilig verkeers– en

vervoerssysteem. Zolang dat nog niet gerealiseerd is, staan we voor
effectieve corrigerende maatregelen op de speerpuntgebieden krachtens
het Meerjarenplan Verkeersveiligheid. In een Korte termijn nota van
februari 1990 zijn die speerpunten gebundeld. We gaan dat hier niet nog
eens herhalen en volstaan met een korte aanduiding van de belangrijkste
onderwerpen.

Het gaat om maatregelen
- die op landelijke schaal, op korte termijn, vruchten moeten

afwerpen,
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- waarbij eerst met infrastructurele voorzieningen kwetsbare verkeers–
deelnemers (jongeren en ouderen) beschermd zullen worden,

- en vervolgens acties worden gericht op (jonge) automobilisten.

Wat er staat te gebeuren wordt hieronder kort weergegeven.

Aanpak verkeersongevallenconcentraties en 30 km-gebieden
Omdat de meeste ongevallen gebeuren op lokale wegen moet de

aanpak van de verkeersongevallenconcentraties versterkt voortgezet
worden. Dit is primair een taak voor de gemeenten. Het rijk zal echter de
nodige financiële steun verlenen.

Daarnaast worden voor herinrichting van het stedelijk gebied in
verkeersgebieden en verblijfsgebieden, de zogenoemde 30 km-gebieden,
extra middelen uitgetrokken. Uit langlopend onderzoek is immers
gebleken, dat deze aanpak tot een aanzienlijke vermindering van het
aantal verkeersslachtoffers leidt.

De stimuleringsregeling voor gemeenten die er in slagen het aantal
slachtoffers aanzienlijk terug te brengen (project 108 uit Deel A) zal ook
na 1994 worden voortgezet.

In Spoor 15 komen de maatregelen ter bevordering van het fietsen aan
de orde. Gelet op de kwetsbare positie van de fietser - zie de stijging van
het aantal doden in 1989 - hebben die maatregelen onder meer tot doel
het aantal slachtoffers bij een stijging van het fietsgebruik niet te laten
toenemen.

VenW zal begin 1991 een nota uitbrengen waarin het huidige Meerja–
renplan Verkeersveiligheid nog verder zal worden aangescherpt.

Handhaving en verlaging snelheden
De handhaving van, en de voorlichting over, gordelgebruik en rijden

onder invloed wordt op landelijke schaal voortgezet. In overleg met het
Openbaar Ministerie en de politie zal de handhaving van snelheidsli–
mieten met name gericht worden op de 50- en 80 km wegen waar circa
95% van de ongevallen plaats vindt.

Over de handhaving van de maximum snelheden op autosnelwegen
worden separaat aan de Kamer voorstellen gedaan. Het gaat om intensi–
vering van het handhavingsbeleid, voorlichting en een herschikking van
de 100 km wegvakken. Daarna zullen de resultaten worden geëvalueerd
en zullen de mogelijkheden, die de «Wet Mulder» dan biedt nader in het
beleid worden betrokken. Indien blijkt, dat vrachtautochauffeurs zich niet
aan de snelheidslimieten houden, zal de toepassing van snelheidsbe–
grenzers op vrachtauto's nader worden bezien.

Educatie
Verkeersopvoeding blijft een belangrijk instrument om een veilig

verkeersgedrag te bereiken. Door de verbreding van de communicatie
over verkeer en vervoer, zoals beschreven in Spoor 26, is de veiligheids–
educatie minder geïsoleerd komen te staan. Naar verwachting zal dit tot
een meerwaarde leiden van de inspanningen op verkeersveiligheids–
gebied.

Het niveau van de rij-instructie zal verder worden verhoogd door
hogere bekwaamheidseisen te stellen aan de rij-opleiders. Hierbij wordt
met name meer dan voorheen aandacht besteed aan verkeersrisico's en
attitudevorming van verkeersdeelnemers. Verplichte bijscholing voor
instructeurs en intrekbaarheid van hun onderwijsbevoegdheid zijn
eveneens voorzien in een nieuwe Wet Rijonderricht Motorrijtuigen.

Bromfietsers zullen in de nabije toekomst een theorie-examen moeten
afleggen. Daartoe zullen in de Wegenverkeerswet 1990 de mogelijk–
heden worden gecreëerd.
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Europese maatregelen
Zowel voor technische maatregelen als voor gedragsbeïnvloeding blijft

het van belang zoveel mogelijk in de EG als geheel stappen vooruit te
doen. Tot nu toe is bij een aantal landen echter niet de bereidheid
aanwezig om normen voor gedragsbeïnvloeding in Brussel vast te stellen
(bijvoorbeeld alcoholpromillage, maximum snelheden en draagplicht voor
autogordels). Ook aan de internationale harmonisatie van verkeersregels
zal verdere aandacht worden geschonken.

Financiële aspecten
Voor het verbeteren van de verkeersveiligheid trekt VenW in totaal 2,8

miljard uit. Dit is echter onvoldoende om de taakstelling met succes aan
te kunnen. Daarom is het nodig dat ook de gemeenten en provincies
nadrukkelijke de armen «financieel» uit de mouwen steken.

Op lange termijn: een intrinsiek veilig verkeers– en vervoers–
systeem

Dat is te bereiken door verkeersveiligheid op voorhand meer struc–
tureel in het verkeers– en vervoerssysteem in te bouwen. Veiligheids–
maatregelen worden echter tot nu toe in het algemeen achteraf
genomen, als correctie op een in dat opzicht falend ontwerp of falend
menselijk gedrag. Vergelijk de spoorwegen. Daar is al lang geleden
besloten dat vervoersproduktie niet de enige ontwerpfactor is en dat
veiligheid niet mag afhangen van de weersomstandigheden, van het
gedrag van de machinist of eventueel kruisende weggebruikers. Ook voor
de weg zal een verkeersveiligheidsconceptie ontwikkeld moeten worden
voor het totale systeem. Voor een omvattend veilig verkeerssysteem is
het nodig dat de elementen mens/voertuig/weg optimaal op elkaar
worden afgestemd. Voor die afstemming moeten we veiligheidscriteria
en –normen ontwikkelen die toepassing behoeven bij het ontwerpen van
infrastructuur en voertuigen, bij educatie en bij handhaving van de
verkeersregels.

Zo zal het nodig zijn om wegen hiërarchisch te categoriseren, om
verkeerssituaties te uniformeren en om verkeersstromen te homogeni–
seren. In concreto betekent dit dat scheiding van categorieën verkeers–
deelnemers gewenst is waar de verschillen tussen hen qua snelheid én
qua massa te groot zijn. Daar waar scheiding naar tijd of naar plaats niet
mogelijk of ontoereikend is valt niet te ontkomen aan het verminderen
van de snelheidsverschillen tussen de categorieën verkeersdeelnemers.
Het verminderen van verschillen tussen hen qua massa biedt beperkte
mogelijkheden. Het denken over en realiseren van zo'n systeem is
weliswaar lange termijn werk maar niet nieuw.

Denk aan het woonerfconcept en de varianten daarop (winkelerf,
autovrije openbare ruimten, 30 km-gebieden, etc.) en voertuigontwerpen.
Die oplossingen zijn ook effectief gebleken. Vele infrastructurele oplos–
singen hebben te maken met het terugdringen van snelheden van het
autoverkeer.

Hoe is dat te bereiken?

Het op voorhand structureel inbouwen van verkeersveiligheid in het
wegsysteem heeft alleen een kans van slagen als op alle niveau's van
planning en uitvoering de nodige kennis aanwezig is. VenW zal ervoor
zorgen dat die vergaard wordt en op de juiste plaats terecht komt. In de
eerste plaats richt VenW zich op het eigen apparaat. Nieuwe concepten
zoals tolheffing, aparte stroken voor doelgroepen, toeritdosering enz.,
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vragen van meet af aan aandacht voor het veiligheidsaspect. De andere
overheden zullen ook worden aangesproken. O.m. in het kader van de
regionale verkeers– en vervoersplannen van de vervoerregio's.
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Luik 1 : leefbaarheid
Spoor 5 : voorkomen en terugdringen van versnippering
Streefbeeld: op korte termijn is verdere versnippering van natuur en

landschap voorkomen; op langere termijn is de versnip–
pering teruggedrongen.

Voorkómen van versnippering

Terughoudend bij de aanleg van nieuwe infrastructuur
In Deel A is de structuur van het hoofdwegennet voornamelijk bepaald

vanuit de invalshoek economie. Uit een oogpunt van leefbaarheid en in
het bijzonder het tegengaan van versnippering is een grotere terughou–
dendheid hier op zijn plaats. Een aantal van de in Deel A voorgenomen
uitbreidingen van het hoofdwegennet is geschrapt. In Spoor 14 wordt
daar verder op ingegaan. Voorts wordt, in geval nieuwe verbindingen
moeten worden vastgelegd, de mogelijkheid van bundeling met reeds
bestaande infrastructuur nagestreefd.

Optimale landschappelijke inpassing van nieuwe infrastructuur
In de herziene versie van de «Richtlijn voor het Ontwerp van Autosnel–

wegen» wordt een paragraaf over landschap en ecologische structuur
opgenomen. Door middel van het opstellen van een landschapsplan
wordt vorm en inhoud gegeven aan landschappelijke en ecologische
inpassing. Het voorkomen van verdere versnippering is daarbij een van
de uitgangspunten. Voor andere wegen zullen vergelijkbare kaders
worden opgesteld.

Terugdringen van versnippering

Mitigerende maatregelen in bestaande situaties
Door bij voorbeeld aangepaste berminrichting, wildtunnels, wildvia–

ducten, geluidbeperkende maatregelen en lagere snelheden, dit noemen
we mitigerende maatregelen, kan de versntpperende werking van infra–
structuur voor de natuur worden verminderd. Prioriteit zal liggen bij de
Ecologische Hoofdstructuur (EHS) zoals opgenomen in het Natuurbe–
leidsplan. Ter vermindering van de versnippering zal worden bezien of
wegen en andere infrastructurele zaken aan de openbaarheid onttrokken
kunnen worden. Dat kan gebeuren in combinatie met verbetering van
bestaande infrastructuur. Per vervoerregio zal hier uitwerking aan worden
gegeven.

Compenserende maatregelen
Als mitigerende maatregelen geen oplossing bieden kan versnippering

als gevolg van infrastructuur worden gecompenseerd door het creëren
van nieuwe vervangende leefgebieden of het verbeteren van bestaande
marginale leefgebieden door middel van natuurtechnische milieubouw. In
Duitsland is met deze aanpak al veel ervaring opgedaan. De mogelijk–
heden voor toepassing in ons land zullen worden onderzocht.

Beperken toerist/sche autoroutes
Het creëren van toeristische autoroutes past in beginsel niet meer

binnen het streven de aantasting van milieu en natuur door de auto
drastisch terug te brengen. Wel is het denkbaar dat in bepaalde gevallen
toeristische routes de druk op kwetsbare gebieden kunnen kanaliseren.
Op een aantal plaatsen hebben deze routes geleid tot aantasting van
kwetsbare gebieden. Daarom zal worden gestimuleerd dat in de meest
kwetsbare gebieden de autoroutes vervangen worden door fietsroutes.
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Kennisvermeerdering op korte termijn noodzakelijk

Er bestaat nog maar beperkt inzicht in het proces van versnippering en
de effectiviteit van te nemen maatregelen. Fundamenteel en toegepast
onderzoek naar de kwetsbaarheid van natuur en landschap voor de
doorsnijding door verkeersinfrastructuur en toegepast onderzoek zullen
ons de nodige inzichten moeten verschaffen om het aspect versnippering
op alle besluitvormingsniveau's goed te kunnen meewegen. Met name bij
de projectstudie is gedetailleerde kennis van het versnipperingsproces
voor een afgewogen besluitvorming onontbeerlijk.

Proefprojecten op korte termijn noodzakelijk

Om meer kennis en inzicht in de mogelijkheden en de effecten van
maatregelen ter voorkoming van versnippering te verkrijgen, zal een
aantal proefprojecten/voorbeeldplannen worden opgezet in samen–
werking met de betrokken andere overheden. De daarbij (en ook
anderszins) verworven kennis zal vervolgens worden aangewend bij de
uitwerkingen in de vervoerregio's en de projectplannen.
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Luik 1 : leefbaarheid
Spoor 6 : veiligheid van het vervoer van gevaarlijke stoffen
Streefbeeld: de veiligheid van het vervoer van gevaarlijke stoffen is

minstens gehandhaafd op het huidige niveau.

De belangrijkste thema's

Minstens handhaven en zo mogelijk verhogen van het huidig veilig–
heidsniveau bij het vervoer van gevaarlijke stoffen houdt in een continu
en alert reageren op relevante ontwikkelingen in dit veld. Die ontwikke–
lingen betreffen niet alleen het nog voortdurend stijgen van omvang en
diversiteit van gevaarlijke stoffen, maar ook de voertuigtechniek, het
veiligheidsdenken, de mogelijke rol van de telematica, de trend in schaal–
vergroting van de verpakkingseenheden e.a. Voortdurend moet gewerkt
worden aan een verdere reductie van het potentiële gevaar. In een aantal
gevallen vereist dit een lokatiespecifieke aanpak. De regelgeving voor het
vervoer van gevaarlijke stoffen dient te worden gezien als een dynamisch
geheel waarbij de overheid voortdurend inspeelt op de nieuwste eisen en
inzichten. De regelgeving moet up to date zijn en internationaal tot stand
komen. De overheid dient de systematische kennis te vergroten om de
risico's verbonden aan het gevaarlijke stoffen vervoer te meten en te
evalueren. Gestreefd wordt naar een kwantitatief toetsingskader om op
grond daarvan op meer consistente wijze een aanvaardbaar risiconiveau
bij het vervoer van gevaarlijke stoffen te realiseren.

Daarbij dienen in het kader van de keten-aanpak de regels voor de
diverse vervoerstakken zoveel mogelijk op elkaar afgestemd te zijn. Een
zo groot mogelijke uniformiteit voorkomt concurrentievervalsing tussen
de vervoerders en draagt bij aan de centrale doelstelling van een zo groot
mogelijke veiligheid.

Uitgangspunt bij deze ontwikkelingen is het gestelde in de bijlage
«Omgaan met risico's» van het NMP. Daarin is onder andere het
volgende verwoord:

«De risicogrenzen zijn in principe opgesteld voor inrichtingen, maar zijn
ook toepasbaar voor nieuwe vervoersactiviteiten. Een evaluatie zal
moeten leiden tot het vaststellen van risicogrenzen voor vervoersactivi–
teiten.

Voorlopig wordt ervan uitgegaan dat indien de hiervoor genoemde
risicogrenzen door nieuwe vervoersactiviteiten van gevaarlijke stoffen
overschreden dreigen te worden, maatregelen noodzakelijk zijn.

De ontwikkeling van groeprisicoprestatievormen en niveau's die in het
vervoer toepasbaar zijn wordt nagestreefd. Hiertoe wordt onderzoek
uitgevoerd en is recent een project gestart voor de veiligheid van het
vervoer te water. Naast de eisen aan vervoermiddelen, verpakkingen en
het vervoer, die internationaal tot stand komen, kan ook routering
bijdragen aan het verminderen van risico's door vervoer van gevaarlijke
stoffen. De verdragen inzake het vervoer van gevaarlijke stoffen laten in
de meeste gevallen ruimte voor routering. Leveren bovengenoemde
maatregelen onvoldoende resultaten, dan kan scheiding tussen vervoer
van gevaarlijke stoffen en de omgeving leiden tot een voldoende
beperking van het risico».

Ook op veranderde inzichten rond het gevaarskarakter van bepaalde
stoffen dient te worden ingespeeld. Dat betekent dat de aandacht niet zal
worden beperkt tot gevaren in traditionele zin: acuut en plotseling
optredend, maar ook op risico's, die zich bij langdurige blootstelling doen
gelden of bedreigend zijn op lange termijn voor mens en milieu.
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Een regelgeving overigens die niet wordt gehandhaafd heeft weinig
zin. De naleving dient te worden afgedwongen door een zo efficiënt en
effectief mogelijk optredend controle apparaat. Hieraan vooraf gaat
overigens de zorg dat de regels bij betrokkenen bekend zijn, hetgeen een
zware voorlichtende taak van de overheid impliceert, en het bevorderen
van deskundigheid van degenen die bij dit vervoer daadwerkelijk zijn
betrokken.

Veiliger gebruik van infrastructuur betekent o.a. aanpassen lijsten
routeplichtige stoffen, opheffen van mogelijke knelpunten ten aanzien van
verkeersveiligheid, samenhangend landelijk net van wegen, de liberali–
sering tunnelregime en meer aandacht voor de ruimtelijke ordening langs
routes waarover gevaarlijke stoffen worden vervoerd.

De hierboven beschreven thema's worden in de navolgende actie–
punten samengevat. De realisatie van het tijdschema - zeker waar het
om internationale acties gaat - is uiteraard mede afhankelijk van de
medewerking van derden.

Actiepunten

Nederland blijft zich actief inzetten voor een internationale aanpak op
Europees en mondiaal nivo van het veilig vervoeren van gevaarlijke
stoffen door het opnemen van nieuwe veiligheidseisen in de Nederlandse
wetgeving voor alle vervoerstakken.

Wat het vervoer van gevaarlijke stoffen over water betreft gaat het om
de herziening van de regelgeving voor de Rijnvaart, de harmonisatie van
de regelgeving op alle Europese binnenwateren, een studie naar de
mogelijkheden om meer dubbelwandige tankschepen in het binnenvaart–
vervoer in te zetten, een code voor het vastzetten van lading in
zeeschepen en het veiliger regelen van de ladingoverslag.

Daarnaast staat het vergroten van deskundigheid rond het vervoer van
gevaarlijke stoffen op het programma. De vakbekwaamheid van het
betrokken bedrijfsleven zal aanzienlijk vvorden opgevoerd.

Een actief voorlichtings– en informatiebeleid wordt voortgezet; en een
intensief overleg met de betrokken (lagere) overheden over de best
denkbare veilige routering van het vervoer wordt opgestart.

Tenslotte wordt het vervoer van gevaarlijke stoffen veiliger gemaakt
door gebruik van informatica-technologie, en vergroten van de pakkans
door effectievere handhaving.

Het komen tot een veiliger gebruik van de infrastructuur zal in intensief
overleg met de betrokken (lagere) overheden moeten plaatsvinden:

- introduceren van een nieuwe lijst van routeplichtige stoffen voor het
wegvervoer;

- stimuleren van provincies en gemeenten bij het aanwijzen van wegen
met het oog op een samenhangend landelijk net;

- ontwerpen van een meer gestroomlijnd ontheffingenbeleid voor de
routering over de weg;

- in overleg met gemeenten komen tot daadwerkelijke verruiming van
vervoer door tunnels;

- afronding van studie naar uitbreiding routeplichtige stoffen binnen–
vaart.
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Zoals bovengesteld dient de overheid risicomanagement als onder–
steuning van het beleid te stimuleren:

- periodieke inventarisatie van het transport van gevaarlijke stoffen;
- onderzoek naar mogelijkheden van geobjectiveerde veiligheidscri–

teria voor het vervoer (zoals aangekondigd in het NMP en de Nota
Gevaarlijke Stoffen);

- uitwerking van mogelijkheden tot meer objectieve veiligheidsnor–
mering;

- uitbreiding van de meldplicht voor incidenten voor alle vervoer–
takken.

Het ondersteunen van het gebruik van informatica blijft vanuit de
veiligheidsoptiek van belang:

- bijhouden van databanken voor het meld/volgsysteem in de binnen–
vaart;

- meld/volgsysteem introduceren over heel de Rijn dus ook de BRD.
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HOOFDSTUK4 GELEIDING EN BEPERKING MOBILITEIT

PROBLEMEIM

OPLOSSINGS–
STRATEGIE

LUIKEN

SPOREN • ruimtelljke inrichting
• parkeren

herinrichtmg
stedelijk gebied
tele-ontwikkelmgen
sociaal-economische
ontwikkelmgen
prtjsbeleid

Luik 2 : geleiding en beperking van de mobiliteit
Spoor 7 : concentratie van wonen, werken, recreëren en voorzie–

ningen
Streefbeeld: - vanaf 1995 zal iedere grote woningbouwlokatie zijn

gesitueerd aan een verbinding van hoogwaardig
openbaar vervoer

- in alle bestemmingsplannen die vanaf 1992 worden
vastgesteld is geregeld dat bedrijven op een uit
verkeers– en vervoersoogpunt juiste lokatie worden
gesitueerd.

Stadsgewestelijk inrichtingsbeleid

In de Stellingnamebrief Vierde nota van de Minister van VROM is
aangegeven, dat het lokatiebeleid, meer dan tot dusver het geval was,
afgestemd zal worden op het verkeers– en vervoersbeleid. Bij de planning
van wonen, werken, (recreatie)voorzieningen zullen de aanwezige en
geplande openbaar-vervoersvoorzieningen richtinggevend zijn.

Investeringen in openbaar-vervoersinfrastructuur, grondkostensub–
sidies, subsidies voor bodemsanering, geluidhinderbestrijding en
fietsvoorzieningen zijn instrumenten waarmee het rijk wil bijdragen aan
het terugdringen van de verplaatsingsbehoefte (korte woon-werkaf–
standen) en stimulering van het gebruik van fiets en collectief vervoer. Bij
de prioriteitsstelling van bodem– en geluidhindersanering zal voorrang
worden gegeven aan projecten die uit oogpunt van geleiding en
beperking van de mobiliteit gunstig zijn gelegen. De milieu-urgentie van
andere saneringsprojecten wordt daar wel bij betrokken.
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Vooruitlopend op de besluitvorming over de Vierde nota Extra zal op
korte termijn een strategische studie naar het inrichtingsvraagstuk in de
Randstad worden gepresenteerd.

Een opmerkelijke ontwikkeling

Jarenlang zijn de inzichten over ruimtelijke ordening als zodanig
maatgevend geweest voor de manier waarop verkeers– en vervoersvoor–
zieningen werden gepland. Niet altijd met gunstige gevolgen. Met name
het concept van de «gebundelde deconcentratie» uit de jaren 60 en 70
leidde ertoe dat het wonen en werken zozeer uiteen werden getrokken
dat omvangrijke verkeersstromen in de spits ontstonden. Noch met
aanleg van weginfrastuctuur, noch met openbaar-vervoersvoorzieningen
kon dat worden weggenomen.

Nu lijken de voorwaardelijke posities van de beleidsterreinen ruimtelijke
ordening en verkeer en vervoer te veranderen. Een doordachte planning
van verkeers– en vervoersnetwerken op minstens een regionale schaal
ontwikkelt zich als een sturend mechanisme voor de inzet van het
krachtige instrumentarium van de Wet Ruimtelijke Ordening. Daarmee
lijkt de relatie tussen verkeer en vervoer en ruimtelijke ordening een
nieuwe, meer evenwichtige, balans bereikt te hebben.

Bereikbaarheidsprofielen

In de Vierde nota over de Ruimtelijke Ordening en in Deel A is uiteen–
gezet dat we met alle betrokken partijen tot afspraken willen komen over
de lokatie van bedrijven en voorzieningen. Arbeidsintensieve bedrij–
vigheid en veel bezoekers trekkende voorzieningen moeten gesitueerd
worden op met hoogwaardig openbaar vervoer goed bereikbare plekken
(A-lokaties, zie definitie bij Spoor 8). Aan de andere kant kunnen
produktie– en distributiebedrijven met relatief weinig medewerkers per
hectare het best worden gevestigd op autolokaties, de zogeheten
C-lokaties.

Binnenkort publiceert het rijk het werkdocument «Geleiding van de
mobiliteit door een lokatiebeleid voor bedrijven en voorzieningen» waarin
de basis voor de regionale aanpak van het lokatiebeleid is opgenomen.
Bovendien staat hierin welke instrumenten zullen worden ingezet om te
komen tot een lokatiebeleid dat een bijdrage zal leveren aan het mobili–
teitsvraagstuk.

In overleg met provincies en gemeenten wordt geïnventariseerd welke
plannen er nog in de pijplijn zitten die niet stroken met het nieuwe beleid.
Gezamenlijk zal daarna naar wegen worden gezocht om deze plannen
alsnog in de gewenste richting bij te sturen.

Bij bestaande lokaties met arbeidsintensieve bedrijvigheid zonder
goede openbaar-vervoersontsluiting bezien wij in de eerste plaats of zij
alsnog opgenomen kunnen worden in het netwerk van hoogwaardige
openbaar-vervoersvoorzieningen. Bij talrijke zogenoemde, bestaande en
al uitgegeven, zichtlokaties langs de autosnelwegen is een goede
openbaar-vervoersontsluiting uit kostenoverwegingen en wegens het
mobiliteitsbeperkende beleid, niet verantwoord. In dat geval biedt alleen
een gerichte aanpak mogelijkheden om het autogebruik terug te dringen.
Onder Spoor 30 is beschreven hoe bedrijven alleen of gezamenlijk door
middel van carpoolen, bedrijfsvervoer gecombineerd met parkeermaatre–
gelen het individuele autogebruik kunnen beteugelen.
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Afstemming ruimtelijk beleid en verkeers– en vervoersbeleid
vervoerregio's

De door de vervoerregio's op te stellen regionale verkeers– en
vervoersplannen zijn het aangewezen kader om tot een optimale
afstemming tussen de ruimtelijke plannen en de verkeers– en vervoers–
plannen in een regio te komen. Wat betreft het lokatiebeleid voor
bedrijven en voorzieningen zal hierop, waar nodig, worden vooruitge–
lopen in de vorm van plannen van aanpak om uitwerking te geven aan
het hiervoor genoemde werkdocument.

Die regionale verkeers– en vervoersplannen dienen op hun beurt weer
door te werken in de provinciale streekplannen en in de gemeentelijke
bestemmingsplannen.
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Luik 2 : geleiding en beperking van de mobiliteit
Spoor 8 : parkeren
Streefbeeld: vanaf 1995 gelden voor parkeren bij bedrijven en voorzie–

ningen de volgende parkeernormen (aantal parkeer–
plaatsen per 100 werknemers). Dit stringent parkeerbeleid
moet in 1993 al flink in gang zijn gezet.

A-lokaties Randstad, stedelijke knooppunten
en overige stadsgewesten 10
A-lokaties elders 20

B-lokaties Randstad, stedelijke knoppunten
en overige stadsgewesten 20
B-lokaties elders 40

A lokaties = zeer goed bereikbaar per openbaar vervoer
B-lokaties = goed bereikbaar per openbaar vervoer en
redelijk bereikbaar per auto
C-lokaties = zeer goed bereikbaar per auto

De voorwaarden zijn geschapen

De Eerste Kamer heeft onlangs het wetsvoorstel inzake gemeentelijke
parkeerbelastingen aanvaard. Dit wetsvoorstel voorziet in de
mogelijkheid de handhaving van betaald parkeren langs fiscale weg te
doen geschieden. Tevens is daarin de toepassing van de wielklem bij
betaald parkeren geregeld. Na het van kracht worden ervan zullen de
gemeenten in staat zijn een aangescherpt en effectiever parkeerbeleid te
voeren. In het kader van de beperking van de ongewenste automobiliteit
achten we dit van groot belang.

Parkeernormen

De huidige gemeentelijke normen voor de parkeercapaciteit zijn
doorgaans gebaseerd op het maximaal inspelen op de groei van het
autoverkeer. Dit beleid is achterhaald. Wel zijn huidige richtlijnen en
aanbevelingen hier nog op gericht. O.a. artikel 258 van de nu nog
geldende Model Bouwverordening kent deze doelstelling nog. Nu het
parkeerbeleid als een belangrijk instrument ter regulering van het autoge–
bruik wordt gezien dienen bedrijven niet langer verplicht te worden voor
een minimum aantal parkeerplaatsen te zorgen maar zullen zij daaren–
tegen gebonden worden aan een maximum teneinde zo min mogelijk
automobiliteit op te roepen.

Per stad of vervoerregio zullen bij de plannen van aanpak volgens het
lokatiebeleid de A en B-lokaties en de bijbehorende parkeernormen
worden vastgesteld.

Naast het fysiek beperken van de parkeermogelijkheden zal ter
regulering van het autoverkeer het areaal waar voor parkeren moet
worden betaald worden uitgebreid. Voorts zullen de parkeertarieven,
daar waar deze nu nog laag zijn, moeten worden verhoogd. Hiermee kan
een meer afgewogen keuze tussen de verschillende vervoersalternatieven
worden bewerkstelligd. Bij het beperken van het aantal parkeerplaatsen
past de ontwikkeling van een parkeer-informatiesysteem dat bestuurders
naar de dichtstbijzijnde vrije parkeerplaats leidt (of meldt dat er geen vrije
plaats meer is). Dit voorkomt dat auto's onnodig rondrijden. Dat klemt te
meer in het licht van de veiligheidsaspecten: automobilisten op zoek naar
een vrije parkeerplaats hebben minder aandacht voor het overige
verkeer.

Tweede Kamer, vergaderjaar 1989-1990, 20 922, nrs. 15-16 32



Het voeren van een restrictief parkeerbeleid is echter alleen mogelijk
als alle gemeenten in een regio één lijn trekken. Helaas is het nu maar al
te vaak zo dat gemeenten bedrijven binnenhalen door hen allerlei
aantrekkelijke zaken zoals onder meer ruime parkeermogelijkheden te
bieden. Dit probleem lijkt alleen oplosbaar als gemeenten in regionaal
verband de verkeers– en vervoersproblematiek en de ruimtelijke ordening
gezamenlijk aanpakken. De regionale samenwerking in vervoerregio's zal
daarvoor het kader bieden (zie Spoor 28).

Bij het beperken van de parkeermogelijkheden voor bedrijven en
voorzieningen kan zich het probleem voordoen dat de parkeerdruk zich
verplaatst naar omliggende woongebieden. Invoering van een systeem
van belanghebbenden-parkeren biedt hier uitkomst. Aangezien
handhaving door middel van controle hier wellicht onvoldoende effectief
blijkt zal het rijk experimenten met meer geautomatiseerde systemen van
bewonersparkeren ondersteunen.

Parkeren bij bedrijven op eigen terrein

Mede als gevolg van het in het verleden gevoerde beleid is er bij veel
bedrijven een naar huidige maatstaven overmatige capaciteit aan
parkeerruimte op eigen terrein. Ter ondersteuning van de bedrijfsgerichte
aanpak (Spoor 30) wordt onderzocht op welke wijze kan worden gesti–
muleerd het aantal parkeerplaatsen op eigen terrein terug te brengen. De
mogelijkheden die daarbij o.m. worden verkend zijn:

- bij nieuwbouw: het opnemen van maximumparkeernormen in
bestemmingsplannen;

- voorzover het gaat om parkeerplaatsen bij bestaande bedrijven: de
invoering van een parkeerplaatsbelasting voor bedrijven dan wel een
wettelijke regeling ter beperking van het aantal plaatsen (vergunningen–
stelsel).

In het kader van de bedrijfsgerichte aanpak zal ook het parkeren op
eigen terrein aan de orde komen. Een en ander zal dan onderdeel
uitmaken van het op te stellen transportplan (zie ook Spoor 30).

Kennisverspreiding

Het parkeerbeleid is een effectief instrument om onnodige automobi–
liteitte beperken. Gemeenten hebben behoefte aan een beschrijving van
de diverse maatregelen op parkeergebied en de in de praktijk behaalde
effecten. De kennisoverdracht op basis van een gestructureerde
receptuur vind nu niet plaats. Er is veel verspreide ervaring met mobili–
teitsbeperkend beleid in Nederlandse en andere Europese steden.

EZ, VROM en VenW zullen samen een brochurereeks verspreiden,
waarin op voor gemeenten hanteerbare wijze de mogelijke parkeermaat–
regelen en hun in de praktijk te bereiken effecten gepresenteerd worden.
Deze informatie zal gebaseerd zijn op praktijkvoorbeelden uit Neder–
landse en andere Westeuropese steden.

Beperken langparkeren bij grote (recreatieve) attracties

Bij grote attracties wordt de parkeercapaciteit vaak volledig afgestemd
op de bereikbaarheid per auto. Het massale autoverkeer leidt dan vaak
tot veel overlast. Er zullen experimenten worden uitgevoerd, waarbij het
rijk een bijdrage zal verstrekken voor het aanbieden van vormen van
collectief vervoer onder voorwaarde van een sterke beperking van de
parkeermogelijkheden. Evenementen als Sail Amsterdam en de in 1992
in Zoetermeer te houden Floriade lenen zich goed voor zo'n experiment.
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Op deze wijze kunnen we ervaring opdoen om tot de zorgvuldige
afweging tussen de milieuvriendelijke bereikbaarheid en de recreatieve
belangen van de sector te komen. Deze zorgvuldige afweging wordt ook
beoogd in de Nota toeristisch beleid voor de jaren negentig.
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Luik 2 : geleiding en beperking van de mobiliteit
Spoor 9 : herinrichting stedelijk gebied
Streefbeeld: in stedelijke gebieden is door herinrichting het gebruik van

de auto sterk ontmoedigd

Algemeen

Met de auto kan men praktisch op iedere denkbare plek komen. Alleen
op die plaatsen in de stad waar het aantal bezoekers zo hoog is dat
toegankelijkheid voor de auto niet langer verantwoord was, is het
autoverkeer geweerd. Zo ontstonden enkele decennia geleden in de
centra van de grote steden autovrije voetgangersgebieden.

De aantrekkelijkheid van de auto is dan ook nog steeds in belangrijke
mate gelegen in het feit dat je er overal mee kunt komen en de auto
daarom in de meeste gevallen de snelste wijze van deur-tot-deur vervoer
is. Zowel met het oog op het stedelijk leefmilieu, de verkeersveiligheid
als het terugdringen van het autogebruik in het algemeen is de tijd rijp
om de plaats van de auto in de stad te herwaarderen. Het zal niet langer
vanzelfsprekend moeten zijn dat je met de auto overal kunt komen.

Het terugdringen van onnodig autoverkeer uit binnensteden

In binnensteden geeft de auto niet alleen de daar verblijvende
voetgangers veel overlast maar rijdt de auto wegens het ruimtegebrek
aldaar tevens de fiets en het openbaar vervoer, soms letterlijk, in de
wielen. De tijd lijkt rijp om het niet-noodzakelijke autoverkeer uit de
binnensteden te weren. De kwaliteit van het openbaar vervoer en voor
het fietsen kan op die manier sterk worden verbeterd zonder dat op grote
schaal extra voorzieningen hoeven te worden getroffen.

Ook het zware vrachtverkeer geeft in de binnensteden veel overlast.
Daarom kiezen wij, in aansluiting op de Vierde nota over de Ruimtelijke
Ordening, voor een meer efficiëntere manier van bevoorrading zodat de
«uitwisselingsplaats» voor goederen in het binnenstedelijk gebied
gewaarborgd blijft. Die efficiency-winst is te behalen door gebruik te
maken van stadsdistributiecentra, met milieuvriendelijke voertuigen, aan
de rand van de binnenstad/winkelcentra. Bevoorrading vergt op die
manier minder voertuigkilometers.

Om ervaringen op te doen met nieuwe vormen van beleid om onnodig
autoverkeer uit binnensteden terug te dringen zullen gemeenten worden
uitgenodigd tot het houden van door het rijk te ondersteunen experi–
menten.

Een grofmazige structuur voor autoverkeer

Het gebruik van de auto voor korte ritten kan onaantrekkelijker worden
als we kiezen voor een grofmazige netstructuur voor de auto. In concreto
betekent dit dat stadsdelen en woonwijken worden opgedeeld in
sectoren, die onderling voor auto's alleen buitenom via een rondweg zijn
te bereiken. Met een dergelijke opzet zijn tot op heden goede ervaringen
opgedaan in het centrum van Groningen en in de gemeente Houten.
Door voor de fiets, het openbaar vervoer en bevoorrading naar distribu–
tiecentra wel rechtstreekse routes te maken komen deze vervoerswijzen
in een duidelijke voordeelpositie.
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De selectieve bereikbaarheid, zoals die op het hoofdwegennet geldt,
zal in beginsel worden voortgezet in de stedelijke agglomeraties. In de
vervoerregio zal dit aspect de nodige aandacht moeten krijgen.

Het rijk verwacht dat de gemeenten een dergelijk beleid voeren. Door
middel van verkeersmilieukaarten kunnen de gemeenten de milieuef–
fecten van dit beleid zichtbaar maken. Het rijk zal bijdragen in de kosten
van deze experimenten. Voorts zal VenW de over dit onderwerp in
binnen– en buitenland aanwezige kennis laten bundelen en onder de
gemeenten verspreiden. Niet eerder toegepaste originele oplossingen
kunnen door het rijk als experiment worden gesteund.

Auto-arme woonwijken

Voor het weren van de auto uit de woonomgeving met parkeervoorzie–
ningen aan de rand van het woongebied blijkt bij bewoners tot op heden
weinig steun te bestaan. Toch moeten we ons afvragen of in een
duurzame samenleving, waarin de auto voor tal van verplaatsingen een
meer bescheiden rol zal spelen dan nu het geval is, de auto nog steeds
voor de deur of in de garage bij de woning moet staan. In ieder geval zal
nu al het denken over een meer bij het concept van een duurzame
samenleving passende inrichting van de woonomgeving moeten worden
gestimuleerd.

Gemeenten worden uitgenodigd om concrete uitvoeringsprojecten te
ontwikkelen. Jaarlijks worden bijdragen ter beschikking gesteld voor de
meest kansrijke experimenten.

Financiële aspecten

Inclusief de gelden uit het Mobiliteitsfonds is voor stedelijke wegver–
keersvoorzieningen in de planperiode in totaal 1,3 müjard beschikbaar.
Daarnaast is 1,8 miljard beschikbaar voor het inrichten van 30 km-zönes,
het opheffen van verkeersonveilige punten en het stimuleren van
fietsvoorzieningen.
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Luik 2 : geleiding en beperking van de mobiliteit
Spoor 10 : tele-ontwikkelingen
Streefbeeld: tele-activiteiten hebben met name in de spitsen tot minder

autoverkeer geleid.

Telewerken

De zich doorzettende economische groei en de sterke ontwikkeling van
telecommunicatiefaciliteiten leiden in toenemende mate tot automati–
sering van produktie– en distributieprocessen. Een flinke groep goed
opgeleide werkenden met betrekkelijk weinig vrije tijd zal de aangeboden
mogelijkheden tot flexibilisering van tijden en taken aangrijpen door te
gaan telewerken, thuis of in bedrijfsverzamelkantoren. De filedruk en de
stijgende reiskosten zullen dit extra stimuleren. Ook voor part-timers voor
wie de reistijd extra zwaar weegt zal telewerken een aantrekkelijke optie
zijn.

In Deel A is een experiment bij VenW aangekondigd. Dit experiment
loopt al. Afhankelijk van de resultaten van dit experiment en van een nog
te starten experiment met verzamelkantoren zal VenW de verdere
verspreiding van telewerken ondersteunen.

Teleleren

Mede door schaalvergroting in het middelbaar en hoger onderwijs kan
teleleren hier een vruchtbare voedingsbodem vinden. Het gaat hier niet
alleen om terugdringen van autoverkeer, maar ook om verschuiven van
openbaar-vervoersgebruik en fietsgebruik van spits naar dal. Dit heeft
positieve gevolgen voor de exploitatie van het openbaar vervoer en voor
de verkeersveiligheid. VenW zal een experiment met teleleren op een
scholengemeenschap in Tilburg ondersteunen. Bij positieve resultaten
zullen andere onderwijsinstellingen worden uitgenodigd dit experiment te
volgen.

Telewinkelen

Telewinkelen is een fenomeen dat nog maar op beperkte schaal ingang
heeft gevonden. Autogebruik zal echter ook voor het boodschappen doen
in de toekomst minder aantrekkelijker worden. Aan de andere kant zal
door grootschalige invoering van een minitelachtig systeem de aantrek–
kelijkheid om van huis uit boodschappen te doen toenemen. Ook voor
minder-validen is deze ontwikkeling interessant. Het rijk ziet hier
vooralsnog slechts een bescheiden rol voor zichzelf weggelegd. Het
bedrijf.sleven is aan zet. Goede initiatieven met een uit verkeers– en
vervoersoogpunt positief effect zullen echter zeker worden ondersteund.
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Luik 2 : geleiding en beperking van de mobiliteit
Spoor 11 : sociaal economische ontwikkelingen
Streefbeeld: door spreiding van werk– en openingstijden worden

verkeers-en vervoersvoorzieningen efficiënter gebruikt
(minder piekbelasting).

Flexibilisering werktijden

Sinds enige tijd komt in overleg tussen werknemers en werkgevers het
onderwerp over de invoering van een vierdaagse werkweek bij gelijkblij–
vende of ruimere bedrijfstijd aan de orde.

Afspraken over invoering van een vierdaagse werkweek, of andere
vormen van variabele werktijden kunnen het beste in het kader van de
bedrijfsgerichte aanpak (Spoor 30) worden gemaakt. VenW is in mei
1990 met een experiment op dit punt begonnen.

De vierdaagse werkweek zal, zo mag worden verwacht, leiden tot een
reductie van de dagelijkse woon-werkspitsen. Of de totale automobiliteit
ook zal verminderen is op voorhand niet vast te stellen. Een extra vrije
dag zou immers tot meer sociaal-recreatieve ritten kunnen leiden. Bij de
beslissing een vierdaagse werkweek of andere vormen van variabele
werktijden in te voeren zullen de gevolgen voor de mobiliteit dan ook
goed zichtbaar moeten worden gemaakt.

Openingstijden winkels

De Winkelsluitingswet 1976 kent sinds de inwerkingtreding op 1
november 1978 een vrij strak schema van openingstijden voor winkels:

- op zaterdag van 05.00 tot 17.00 uur;
- op overige werkdagen van 05.00 tot 18.00 uur.
Slechts op de koopavond, die elke gemeente op donderdag of vrijdag

moet vaststellen, kunnen winkels tot 21.00 uur open blijven.

Dit betekent dat op vier van de vijf werkdagen (maandag t/m vrijdag)
alle mensen met een dagtaak gebonden zijn ofwel in de lunchpauze,
ofwel na het werk haastig vóór 18.00 uur boodschappen te doen. Voor
gezinnen is dat soms nu al een niet gering probleem, maar dat is te meer
een struikelblok voor het toenemende aantal éénoudergezinnen en
alleenstaanden.

Al op 20 juni 1986 heeft de SER een advies uitgebracht inzake
mogelijke aanpassing van de wet. Een deel van de SER heeft een onmid–
dellijke verlegging van het wettelijk toegestane sluitingstijdstip naar
19.00 uur bepleit. Een ander deel van de SER adviseerde om een aanvul–
lende winkelvoorziening in de vorm van een middag/avondwinkel
wettelijk mogelijk te maken.

Bijna vier jaar later is er overeenstemming bereikt tussen de verschil–
lende belangengroepen (werkgevers, werknemers, consumenten) om tot
een beperkte verruiming van de winkelopeningstijden te komen. Dat is
een goede zaak, maar gaat nog niet ver genoeg. Hoezeer men van
mening kan verschillen over de juiste invulling van arbeidsomstandig–
heden in de jaren 90, vanuit een oogpunt van spreiding van verkeer is het
gewenst als het midden– en kleinbedrijf tot verdergaande flexibele
openingstijden van winkels overgaat.
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Beperking woon-werkafstanden door banenruil

Het prijsbeleid zal leiden tot een hogere prijs voor mobiliteit zowel per
auto als per openbaar vervoer. De verwachting is dat de verplaatsings–
kosten bij de keuze van woon– en arbeidsplaats een belangrijker keuze–
factor zal worden. Hierop kan verder worden ingespeeld door het
werknemers gemakkelijker te maken dicht bij hun woning werk te vinden
en omgekeerd. VenW heeft van de zijde van het bedrijfsleven voorstellen
ontvangen om op gerichte wijze banenruil te bevorderen. Deze zullen
serieus in overweging worden genomen.

Tweede Kamer, vergaderjaar 1989-1990, 20 922, nrs. 15-16 39



Luik 2 : geleiding en beperkmg van de mobiliteit
Spoor 12 : prijsbeleid
Streefbeeld: - de variabele autokosten worden in Europees verband

substantieel verhoogd;
- op bepaalde delen van het wegennet en op bepaalde

tijdstippen worden heffingen ingevoerd;
- om de exploitatietekorten bij het openbaar vervoer

beheersbaar te houden zullen de openbaar-vervoerta–
rieven de loon– en prijsontwikkeling in de bedrijfstak
volgen;

- de prijsverhouding openbaar vervoer versus auto wordt
ten gunste van het openbaar vervoer verbeterd.

Waarom is er een prijsbeleid nodig?

Prijsbeleid is een hoeksteen voor het realiseren van de streefbeelden
van dit Deel D. Zonder regulerende maatregelen halen we de streef–
beelden niet. Prijsbeleid is - hoe vervelend en soms pijnlijk dat ook voor
de samenleving moge zijn - een onmisbaar beleidsinstrument. Daar
zullen we aan moeten wennen. Zoals in de sfeer van het milieu de
stelregel «de vervuiler betaalt» allang geaccepteerd is, zo zal het besef
moet rijzen dat het gebruik van de openbare ruimte geld kost. In meer
dan een opzicht. Niet alleen zal men moeten leren dat men voor een
bepaalde kwaliteit geld moet betalen, maar ook het feit dat de
maatschappelijke kosten moeten worden betaald door degenen die ze
veroorzaken dient gemeengoed te worden.

We zijn niet blind voor de positieve effecten van het belonen van
gewenst gedrag. Op talloze plaatsen in dit Deel D geven we dergelijke
incentives. Maar we moeten elkaar ook niet voor de gek houden. Strikt
genomen is het belonen van gewenst gedrag alleen maar het bevestigen
van een uitzonderingspositie zonder dat dit een wezenlijke stimulans
bevat om hen, die ongewenst gedrag vertonen, te bewegen zich aan te
passen.

Heffingen blijken effectieve instrumenten tot gedragsbeïnvloeding te
zijn. Door ongewenst gedrag kostbaarder te maken wordt gewenst
gedrag een aantrekkelijker alternatief. Dat is de koers die we met
prijsbeleid zoveel mogelijk gaan lopen. We moeten toe naar een situatie
waarin niet het gewenste gedrag een uitzondering is maar het
ongewenste. Via heffingen wordt de schade van ongewenst gedrag
opgevangen terwijl tegelijk het gewenste aantrekkelijker wordt.

Verhoging variabele autokosten

Het terugdringen van de luchtverontreiniging, het verbruik van fossiele
brandstoffen, de emissie van CCh, de geluidhinder en de verkeersonvei–
ligheid vereist een algemene beperking van de groei van het autoverkeer.
Het duurder maken van het autorijden is daarbij een onmisbaar element.
Het meest effectief zijn algemeen werkende prijsverhogingen die samen–
hangen met het gebruik van de auto (variabele autokosten). Verhoging
van de brandstofaccijns is uit milieuoogpunt derhalve een effectieve
maatregel.

Willen we het autoverkeer in congestiegebieden verminderen teneinde
het economisch belangrijke verkeer een vlotte doorstroming te garan–
deren, dan is een plaats– en tijdgebonden reductie van het autoverkeer
nodig. Hiervoor zijn lokale heffingen, die bovendien aangepast kunnen
worden aan het tijdstip van congestie, goede instrumenten.
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In Deel A was met het oog hierop gekozen voor het invoeren van het
systeem van rekening rijden. Het kabinet is echter tot de conclusie
gekomen dat, gezien de belangrijke politieke en maatschappelijke
weerstand hiertegen, invoering binnen enkele jaren niet opportuun is. Het
onderzoek naar enkele componenten van het technische systeem zal,
o.m. in internationaal verband, worden voortgezet, teneinde op langere
termijn voor toepassing in een bredere Europese context klaar te zijn.

Op de korte termijn zullen we op een aantal toegangswegen en bij
kunstwerken in en om de Randstad moeten terugvallen op fysieke tol.
Ook op die manier wordt een zekere regulering in een congestiegebied
gerealiseerd. Daarbij zal worden bekeken in hoeverre van meet af aan of
later electronische heffing mogelijk is. Vooruitlopend daarop zal indien de
tol niet tijdig tot stand komt, als tussenoplossing de MRB worden
verhoogd met een spitstoeslag. De uitwerking hiervan is ter hand
genomen.

Tolheffing zal ons overigens kunnen opzadelen met een negatief
neveneffect: het kan auto's naar wegen van lagere orde verdrijven en op
die manier sluipverkeer in de hand werken. Dat kan ernstig uitpakken
voor de verkeersveiligheid. Op dergelijke wegen vinden meer ongelukken
plaats, naar schatting 10 maal zoveel als op autosnelwegen. Voor dit
sluipverkeer zal per geval de meest gerede oplossing moeten worden
gevonden.

Concrete maatregelen

Accijnsverhoging
Accijnsverhoging kan, om stijging van de collectieve lastendruk te

beperken, gecombineerd worden met verlaging van de motorrijtuigenbe–
lasting. We noemen dit «variabilisatie» (het omzetten van vaste kosten in
variabele kosten). Variabilisatie is een aantrekkelijk instrument om het
autoverkeer te reguleren. Het vraagt bij voorkeur om een Europese
aanpak. In het kader van Europese afspraken over harmonisatie van
belastingen en accijnzen maakt Nederland zich dan ook sterk voor varia–
bilisatie in Europees verband.

Om de reguleringsdoelstelling (beperking groei autoverkeer) te halen is
omzetting van de motorrijtuigenbelasting (MRB) in accijnzen echter niet
voldoende, maar zullen de accijnzen verder moeten worden verhoogd.
We moeten er rekening mee houden dat een substantiële verhoging van
de huidige prijzen nodig zal zijn. Dat is overigens alleen denkbaar binnen
een Europese context. Vooruitlopend daarop heeft de regering besloten
met ingang van 1 november 1990 de benzineaccijns met 8 cent per liter
te verhogen.

Bij accijnsverhoging moet verder aandacht worden geschonken aan
LPG en diesel. Thans wordt op LPG, dat niet alleen in het verkeer wordt
gebruikt geen accijns geheven maar geldt ter compensatie daarvan wel
een hogere motorrijtuigenbelasting. Om massale overschakeling van
benzine naar LPG te voorkomen lijkt het onvermijdelijk bij grotere benzi–
neprijsverhogingen een lastenverhoging voor LPG-rijders in te voeren. Er
wordt onderzocht of een accijns op LPG mogelijk is. Een dergelijke
heffing zal leiden tot een vermindering van de «incentive» tot
«veel-rijden» die uitgaat van de lage variabele kosten voor LPG-rijders.
Hierop wordt binnenkort ingegaan in een notitie van de Minister van
Financiën.

Bij de verhoging van de dieselaccijns zal behoedzaam moeten worden
geopereerd. Allereerst wegens de afspraken die met de vervoerssector
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zijn gemaakt, en verder omdat een te grote verhoging de positie van het
Nederlandse wegtransport zou aantasten. De ontwikkelingen in Europa
zijn hierbij maatgevend.

Invoering fysieke/electronische tol
Op een aantal toegangswegen en bij kunstwerken in en rond de

Randstad zal medio 1994 tol worden ingevoerd. Dat heeft tot gevolg dat
financiële middelen worden verworven ter uitvoering van het beleid
waarbij dan tevens een zekere verkeersregulering bereikt zal kunnen
worden. Eind 1990 zal de Tweede Kamer terzake een notitie bereiken.

Spitstoeslag
De regering wil als tussenoplossing, indien de tol niet tijdig tot stand

komt, een spitstoeslag invoeren. Gedacht kan worden aan een verhoging
van de MRB voor gebruik van de auto in de ochtendspits onder gelijk–
tijdige verlaging van de MRB voor degenen die niet in de ochtendspits
van het wegennet gebruik maken.

Onderzocht wordt in welke mate de spitstoeslag zo flexibel mogelijk
kan worden gemaakt, dat wil zeggen te betalen voor eert door de
automobilist te kiezen tijdvak (per maand, per week of zelfs per dag).

Alle genoemde prijsmaatregelen zullen ertoe moeten leiden dat de
prijsverhouding tussen het gebruik van het openbaar vervoer en de parti–
culiere auto zoveel mogelijk ten voordele van het openbaar vervoer wordt
verbeterd.

Het goederentransport over de weg wordt ontzien. Nagegaan wordt
hoe dat geeffectueerd zal worden.

Daarenboven wordt onderzocht in hoeverre burgers die de auto weinig
gebruiken zo veel mogelijk gevrijwaard kunnen worden van de prijsmaat–
regelen.

Tarieven openbaar vervoer

Om de exploitatie van het openbaar vervoer ook voor de overheid
betaalbaar te houden heeft de regering ervoor gekozen dat de tarieven
van het openbaar vervoer in principe de kostenontwikkeling (lonen en
prijzen) van de bedrijfstak volgen. Daarnaast is uitgangspunt dat de
ontwikkeling van de openbaar-vervoerstarieven niet uitgaat boven die van
de variabele autokosten, waarbij kwaliteitsbepalende elementen als
comfort, snelheid en spits/dalverhouding, een rol kunnen spelen. Met de
bevordering van de samenwerking tussen vervoerbedrijven wordt ook
beoogd dat nog meer tarief– en kaartintegratie tussen bedrijven tot stand
komt, zodat onnodige drempels om het openbaar vervoer te gebruiken
worden geslecht.

Maatregelen in fiscale sfeer

Aftopping van het Reiskostenforfait (RKF) is een eerste stap. In
samenhang daarmee is een subsidieregeling voor bedrijfsvervoer in de
maak en op korte termijn operationeel. Overigens zal de aftopping van
het reiskostenforfait tezijnertijd worden geëvalueerd. In dit verband zal
ook worden bezien of verdergaande regelingen inzake het reiskosten–
forfait nodig zijn. Bij de aftopping worden gebruikers van openbaar
vervoer en carpoolers ontzien. Dit alles zal bijdragen tot extra gebruik van
collectief vervoer en carpooling.
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Een andere mogelijkheid die aandacht verdient is dat met financiële
prikkels automobilisten worden bewogen over te stappen op het
openbaar vervoer. Een aantal organisaties heeft gezamenlijk het Combi–
kaart-idee gelanceerd. De kern daarvan is dat automobilisten die een
openbaar vervoerskaart aanschaffen financieel worden beloond via
verlaging van de door hen te betalen MRB. Daarbij behoeven we ons niet
uitsluitend op het woon-werkverkeer te richten; ook vermindering van
overige autokilometers is uit oogpunt van milieudoelen van belang.
Beoordeling zal plaatsvinden op grond van effecten op het autokilome–
trage, mogelijkheden bij het openbaar vervoer, de fiscale aspecten, de
praktische problemen, die met uitvoering en controle samenhangen en
de verhouding met andere maatregelen die gevolgen hebben voor de
MRB.
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HOOFDSTUK5 BEREIKBAARHEID

PROBLEMEN

OPLOSSINGS–
STRATEGIE

LUIKEN

SPOREN PERSONEN
• collecttef vervoer
• fietsen
• wegennet
• carpoolen
• reizigersmformatie

(telematica)
• transfena

GOEDEREN
• weg
• rail
• water
• gecombmeerd

vervoer
• telematica

HAVENS
• kwaliteit
• r.o.. milieu
• specifiek:

Rotterdam
Amsterdam
Schelde
Eemshaven
Schiphol

Luik 3.1 : bereikbaarheid personenvervoer
Spoor 13 : collectief vervoer
Streefbeeld: - er is een samenhangend stelsel van vervoersvoorzie–

ningen dat in 2010 in staat is op de belangrijkste
corridors in de spitsuren 50 tot 100% meer reizigers te
vervoeren dan in 1986;

- de reistijdverhouding tussen openbaar vervoer en auto
voor de belangrijkste woon-werkrelaties boven 5 km
naar de centra van werkgelegenheid in de stedelijke
knooppunten bedraagt 1,5 of minder; in de vier
grootste stadsgewesten is deze verhouding al in 2000
bereikt;

- Nederland is op het net van Europese hogesnelheids–
lijnen aangesloten;

- op het landelijk railnet worden 20 a 30% snellere
verbindingen geboden tussen de belangrijkste steden in
ons land; het aantal treinen dat meer dan vijf minuten
vertraging heeft is in 2010 2% in plaats van 5% in
1990;

- in situaties waarin de vervoersvraag gering is wordt
maatwerk geboden.

Een nog duidelijker keuze voor openbaar vervoer

In Deel A hebben we een forse verbetering van het openbaar vervoer
aangekondigd. Tot 2010 werd 12,4 miljard uitgetrokken om het
openbaar vervoer op een veel hoger peil te brengen met als doel
aanzienlijk meer reizigers op een snelle en comfortabele manier te
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vervoeren. Voorts was er de uitdaging aan de openbaar vervoerssector
met samenhangende plannen te komen. Die uitdaging is door de
bedrijven opgepakt. De samenwerkende openbaar-vervoersbedrijven
presenteerden hun plan OVx2. Ook de afzondelijke steden zijn driftig aan
het plannen maken geslagen.

In dit Deel D is in de lijn van het regeerakkoord gekozen voor
aanscherping van het beleid uit Deel A. Duurzaamheid is nu het parool.
Voor het openbaar vervoer betekent dit dat de plannen uit Deel A
versneld worden uitgevoerd, om zo snel mogelijk een veel grotere
prestatie te kunnen leveren. Dat leidt tot aanzienlijke hogere investe–
ringen in de planperiode tot 2010, namelijk 20 miljard in plaats van 12,4
miljard. Het gaat erom de mensen die autorijden een alternatief te bieden
via het openbaar vervoer. Om leefbaarheid, milieu en verkeersveiligheid
te verbeteren. Dat vereist forse investeringen in capaciteit en kwaliteit.

Het gaat echter niet alleen om leefbaarheid en duurzaamheid. Op het
punt van verstedelijking kiest de regering voor zo compact mogelijke
steden. Arbeidsintensieve kantoren moeten zo mogelijk weer in de
steden gevestigd worden. Compacte steden kunnen alleen functioneren
met een hoogwaardig openbaar vervoer. Dus om onze steden in de
toekomst levend en bereikbaar te houden is goed openbaar vervoer een
must.

Waar richten we ons op?

Met de investering van circa 20 miljard in het openbaar vervoer willen
we een aantrekkelijk alternatief voor de auto scheppen. Zowel voor
mensen die over een auto beschikken als voor hen die er geen hebben.
De volgende twee deelmarkten verdienen met name de aandacht.

Het woon-werkverkeer
Speerpunt van het mobiliteitsbeleid is het woon-werkverkeer zoveel

mogelijk te vervangen door openbaar vervoer. Voor afstanden boven de 5
a 10 km ligt hier een uitstekende markt voor het openbaar vervoer, mits
dat openbaar vervoer van een goede kwaliteit is. In de loop der jaren zijn
lacunes ontstaan doordat het aanbod van openbaar vervoersdiensten niet
voldoende is aangepast aan de ruimtelijke ontwikkelingen, met name niet
aan de schaal van de stadsgewesten en de toegenomen afstanden in het
woon-werkverkeer. De ruimtelijke ontwikkelingen staan niet stil. Zo
moeten in de komende decennia nog vele grote bouwlokaties worden
ontwikkeld om tegemoet te komen aan de woningbehoefte. Het openbaar
vervoer moet zorgen voor een adequaat aanbod van vervoersdiensten,
waarvan kwaliteit (snelheid, verbindingen en aansluitingen) past bij de
schaal en afstanden in de stadsgewesten en dat voldoende concurrerend
is voor de auto. Vanzelfsprekend moeten alleen grote lokaties worden
ontwikkeld die goed met hoogwaardig openbaar vervoer kunnen worden
ontsloten. Hetzelfde geldt voor concentraties van werkgelegenheid.

Het lange-afstandsverkeer
Het gaat hier om een goede aansluiting van Nederland op het

Europese hogesnelheidsnet en om snelle en comfortabele verbindingen
tussen de belangrijkste stedelijke centra van ons land. Aansluiting op het
hogesnelheidsnet is van groot strategisch belang. We mogen niet het
risico lopen binnen een verenigd Europa geïsoleerd te komen liggen.
Voorts mikken we uit milieuoverwegingen op een overgang van vliegtuig
op trein. De belangrijke stedelijke centra, stedelijke knooppunten, dienen
niet alleen per auto maar ook per trein goed met elkaar verbonden te zijn.
De lange-afstandsmarkt is voor het openbaar vervoer een interessante
markt, aangezien het openbaar vervoer qua snelheid en comfort hier
uitstekend kan concurreren met de auto.
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Door voor de twee genoemde deelmarkten het openbaar vervoer te
verbeteren zal ook voor andere delen van de markt het openbaar vervoer
aantrekkelijker worden.

Welke kwaliteit is nodig?

In de concurrentieslag met de auto is reistijd de belangrijkste kwali–
teitsfactor, op de voet gevolgd door betrouwbaarheid. Het
woon-werkverkeer is per openbaar vervoer vaak 2 a 3 maal zo lang als
per auto. Die verhouding moet drastisch naar beneden. Voor het
woon-werkverkeer naar de grote centra van werkgelegenheid denken we
aan een verhouding van maximaal 1,5. Ook in de grootste stadsgewesten
moet de totale reistijd per openbaar vervoer tussen woon– en werkge–
bieden beneden de 45 minuten blijven. Dat lukt alleen als we onder–
scheid maken tussen verbindende lijnen (met weinig halten en veel
hogere gemiddelde snelheden dan thans) en ontsluitende lijnen (met
meer halten, en daardoor langzamer). Het aantal verbindende lijnen in de
stadsgewesten moet ook toenemen om meer directe verbindingen te
geven: niet alleen radiaal, maar ook «tangentieel», direct naar de secun–
daire concentraties van werkgelegenheid.

Voor de lange afstand moet de reistijd én het comfort bij het openbaar
vervoer zelfs beter kunnen zijn dan die per auto.

Dit alles veronderstelt dat de verschillende onderdelen van het
openbaar vervoer perfect op elkaar zijn afgestemd. Voor– en natransport
moet de aandacht krijgen die het verdient: veel meer en betere voorzie–
ningen voor de fiets (niet alleen bij NS voorstadstations, maar ook bij
halten van de snelle verbindende lijnen binnen de stadsgewesten), goed
bereikbare «parkeer-en reis»-plaatsen en de (trein-)taxi. Ook «bedrijfs–
vervoer» kan heel goed als vorm van vóór– en natransport dienen van
halten van overig collectief vervoer.

Vervoersbedrijven en lagere overheden zullen er toe worden aangezet
om het net op aspecten als snelheid en betrouwbaarheid door te lichten.
Daarnaast zal de nodige aandacht besteed moeten worden aan aspecten
als properheid van materieel en wachtruimten, de sociale veiligheid op
overstapknooppunten en in het materieel, de informatievoorziening voor
en tijdens de reis en aan het verkorten van wacht– en overstaptijden.

Last but not least de tarieven. Het tariefsysteem moet voldoen aan de
eisen die de klant aan een geïntegreerd openbaar vervoersprodukt stelt.
Wij zullen daarom uitbreiding van de bestaande kaart– en tariefintegratie
tussen stads–, streekvervoer en NS bevorderen. De tariefhoogte speelt
ook een rol bij de keuze voor een vervoermiddel. Als we de kosten van
het openbaar vervoer beheersbaar willen houden ontkomen we niet aan
tariefsverhoging. In principe zullen de tarieven evenredig stijgen met de
loon– en prijsontwikkeling in de sector. Dat is echter alleen acceptabel
als de kosten van het autorijden in de loop van de jaren gemiddeld
tenminste met dezelfde orde van grootte stijgen. In Spoor 12, prijsbeleid,
is uiteengezet hoe we dat willen bereiken. Overigens streven we naar een
zoveel mogelijk marktconform tariefbeleid waarin ook kwaliteitsbepa–
lende elementen als comfort en snelheid en de spits/dal-verhouding een
rol kunnen spelen.
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Concept voor het verbeterde collectief vervoersysteem

Het collectief vervoersysteem wordt onderscheiden in op elkaar
aansluitende deelsystemen die elk een eigen functie en kwaliteit hebben.
Halte-afstand en snelheid zijn de bepalende factoren voor dit functionele
onderscheid in deelsystemen; op lijn-niveau vertaalt zich dit naar het
onderscheid tussen verbindende lijnen die hoofdzakelijk een verbindend
karakter hebben binnen het landelijke danwel stadsgewestelijke
vervoersnet en ontsluitende lijnen, die vooral voor de oppervlakte–
ontsluiting dienen.

Mengvormen zijn zeer wel denkbaar. Vormen van bedrijfsvervoer
kunnen als zodanig worden gezien. De deelsystemen, die samen het
netwerk van collectief vervoer vormen, worden hieronder afzonderlijk
beschreven.

Systeemopbouw

Internationale en nationale verbindingen
Het Europese stelsel van hoge snelheidslijnen (TGV) zal voor verbin–

dingen tot ongeveer 1000 km kunnen concurreren met het vliegtuig. Uit
studies (Parijs/Brussel/Keulen/Amsterdam en de Kanaaltunr.el) blijkt dat
hoge snelheidsverbindingen per spoor tot reistijden van 3 a 3 Vi uur, de
zogeheten dagrandverbindingen, ook voor de zakelijke reiziger concur–
rerend zijn met het vliegtuig. Uit oogpunt van milieu is het gunstig als de
verdeling van het bestaande en toekomstige vervoer zal wijzigen ten
gunste van de trein.

Een grotere rol voor de trein op de Europese afstanden creëert op de
luchthavens meer ruimte voor het intercontinentale verkeer. De rol van
de trein kan worden bevorderd als de luchtvaart– en spoorwegmaat–
schappijen door nauwe samenwerking hun dienstenpakket op elkaar af
gaan stemmen.

Nederland wordt op kwalitatief hoogwaardige wijze aangesloten op het
Europese hogesnelheidsnet. Aansluiting van de Randstad naar het zuiden
geschiedt via een nieuw tracé en naar het oosten via het bestaande tracé
(Amsterdam - Utrecht - Arnhem en verder). Het bestaande tracé wordt
aangepast om te kunnen rijden met snelheden tot 200 km/u. Een nieuw
traject Rotterdam-Belgische grens kan volgens planning in 1998 in
gebruik komen; voor het traject Amsterdam (Schiphol)-Rotterdam wordt
dit pas na 2000 voorzien. Nieuwe trajecten voor de TGV worden ook in
ons land in principe geschikt gemaakt voor een snelheid van circa 300
km/u.

Voor de langere afstanden tussen circa 20 Nederlandse steden en
enkele buitenlandse steden zorgen InterCity– en EuroCity-treinen voor
comfortabel en snel vervoer. Technische belemmeringen die leiden tot
tijdverlies aan de grens zullen met voorrang worden weggenomen. In dit
kader zal in deze kabinetsperiode de wenselijkheid en de haalbaarheid
van Zuiderzeelijn opnieuw worden bezien op basis van een nadere studie.

Circa 80 stations (waaronder ook voorstadstations) van steden met
meer dan 50 000 inwoners worden snel en regelmatig met elkaar
verbonden door een interregionet. Dit stelsel kan gezien worden als een
uitbreiding van het huidige Intercitynet. De maximum rijsnelheden voor
dit net liggen op 140 a 160 km per uur. Snelle doorgaande verbindingen
voor de middellange afstand zijn op deze manier mogelijk.

Stadsgewestelijke en regionale verbindingen
Het collectief personenvervoer moet een grotere rol gaan vervullen op

stadsgewestelijke schaal. Daartoe wordt geïnvesteerd in een samen–
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hangend netwerk van hoogwaardige, snelle verbindingen waarvan trein
en snelbus en in de grotere agglomeraties ook metro en sneltram deel
uitmaken.

Een stelsel van verbindende (rail)voorzieningen dat gekenmerkt wordt
door een hoge verplaatsingssnelheid op congestievrije banen, betrouw–
baarheid en comfort, door grote halte-afstanden en gevoed door ontslui–
tende lijnen, kan als een goed alternatief voor verplaatsingen per auto
worden gezien.

Voor een optimalisering van het aanbod, in en rond de grootste stads–
gewesten kan het van belang zijn dat voor de zwaarste vervoerbundels
(uitemdelijk) integratie van stadsgewestelijke en regionale raillijnen wordt
bereikt.

Op bepaalde, vaak nu al zware, relaties zal het openbaar-vervoersge–
bruik aanmerkelijk kunnen stijgen. In de Randstad zal op een aantal
verbindingen mogelijk zelfs meer dan een verdubbeling van het vervoer
in de spitsuren moeten kunnen worden verwerkt. Nieuwe stations zullen
worden geopend ten behoeve van nieuwe woningbouwlokaties.

De relatie tussen ruimtelijke ordening en openbaar vervoer in de stads–
gewesten wordt onderstreept. Het kiezen van nieuwe lokaties voor
werken, wonen en voorzieningenconcentraties dient tot stand te komen
in een intensieve interactie met aspecten van verkeer en vervoer. Dat
brengt met zich mee dat gepoogd moet worden om lokaties te kiezen:

- die liggen in, aan of in de nabijheid van de steden (in deze volgorde),
zodat sprake is van een geringe afstand; èn

- die op een goede wijze zijn of kunnen worden aangesloten op het
stadsgewestelijke/regionale openbaar vervoernet, waarbij een
meerzijdige ontsluiting (in verschillende richtingen) wordt nagestreefd.

Dit geldt voor alle stadsgewesten. Uitwerking van de plannen moet bij
voorkeur plaatsvinden in het kader van vervoerregio's.

Wegens het belang van in het bijzonder de vier grote stadsgewesten
voor verkeer en vervoer en het gegeven dat, naast het NS-net, in deze
stadsgewesten de belangrijkste investeringen zijn voorzien, is in
Hoofdstuk 11 ook een indicatieve opsomming gegeven met kaart–
beelden van de mogelijke verbeteringen in de vier stadsgewestelijke
netten. De realisering hangt af van nadere besluitvorming o.a. in het
kader van de Vierde nota Extra over woningbouwlokaties en de concen–
tratie van werkgelegenheid en van de uitkomsten van (corridor)studies.

Basisnet
Naast de verbindende netwerken op internationale, nationale en stads–

gewestelijk/regionale schaal zijn er de ontsluitende lijnen en netwerken,
hier aangeduid als basisnet. Grote delen van interlokale busvervoer en
het overige lokaal vervoer behoren tot dit basisnet. Het basisnet ontsluit
woon– en werkgebieden, winkelcentra en recreatie-bestemmingen, en
verzorgt betrouwbare aansluiting op de verbindende netwerken. Door
toepassing van doorstromingsmaatregelen en voorrangsregelingen willen
we waar mogelijk ook op het basisnet aanmerkelijke rijtijdwinsten (10 tot
20%) bereiken. Dit vergt aangepaste infrastructuur. Omdat het basisnet
en verbindende lijnen onderdelen van de keten vormen, is een strakke
exploitatiebeheersing geboden. Ook zal in gevallen van afwijkingen
moeten kunnen worden bijgestuurd. Hiertoe zal in moderne
telematica-techniek geïnvesteerd worden.

In de stadsgewesten, waar onze inspanning primair gericht moet zijn
op het realiseren van een netwerk van hoogwaardige snelle verbindingen,

Tweede Kamer, vergaderjaar 1989-1990, 20 922, nrs. 15-16 48



is het onvermijdelijk tegelijk het basisnet grondig op efficiëncy en effecti–
viteit door te lichten. Daarbij blijft overigens uitgangspunt dat we voor
iedereen een voldoende voorzieningenniveau willen blijven bieden. Om
reden van kosten-effectiviteit willen we de kwaliteit van het voorzienin–
genniveau echter zoeken in snelheid, betrouwbaarheid van vertrektijden
en aansluitingen en adequate reisinformatie; niet in het compenseren
van onbetrouwbaarheid en gebrek aan informatie door hoge frequenties.

Speciale aandacht vereist het landelijk gebied. Hier kan het voorzienin–
genniveau als gevolg van het toenemende autobezit onder druk komen te
staan. Om toch zoveel mogelijk vervoervoorzieningen in stand te houden
is maatwerk vereist. Evenzeer geldt dit op stille uren voor lijnen in de
stedelijke gebieden. Vervoerbedrijven en betrokken overheden dienen
zich in te zetten voor creatieve oplossingen, waarin naast regulier
openbaar vervoer ook belbus, buurtbus en taxi een rol kunnen spelen.

Bij het zoeken van maatoplossingen is het de moeite waard mogelijk–
heden te verkennen van combinaties met andere vormen van collectief
vervoer zoals leerlingenvervoer, gehandicaptenvervoer, ouderenbusjes
etc. Initiatieven op het terrein van maatwerk openbaar vervoer in
landelijke gebieden zullen door ons kunnen worden ondersteund.

Aanvullende voorzieningen
Als we het over het voor-/natransport op het snelle verbindende stelsel

hebben, kijken we nadrukkelijk ook in de richting van andere vervoers–
wijzen dan het traditionele openbaar vervoer. Op dit moment worden
veelbelovende ervaringen opgedaan met de treintaxi. De fiets speelt van
oudsher al een belangrijke rol met name in het voortransport. Hier liggen
naar ons gevoel echter nog meer mogelijkheden met name in het
natransport.

In dit verband noemen we ook parkeer– en reisterreinen (P + R). Geen
nieuw concept, maar wel een dat we nieuw leven denken in te kunnen
blazen. De in Deel A gepresenteerde idee van transferia is daar een
element van. Waar het steeds om gaat is, dat we de totale reis bezien,
d.w.z. ons richten op deur-tot-deur vervoer, want dat is uitgerekend het
sterkste punt van de auto. De taxi is hier al genoemd als middel van
voor– en natransport. Ook zonder de combinatie met openbaar vervoer
kan de rol van de taxi een grotere worden als de prijs aantrekkelijker
wordt, bijvoorbeeld door meer verhuur per zitplaats en/of daltarieven. Wij
zijn bereid om initiatieven van de taxi-sector, bijvoorbeeld markton–
derzoek en experimenten, te ondersteunen.

Vooral voor bedrijvengebieden waar het reguliere openbaar vervoer
geen wervend alternatief kan bieden, kan bedrijfsvervoer een prima
oplossing zijn. In het kader van de bedrijfsgerichte aanpak zullen wij initi–
atieven in deze richting ondersteunen. Uit de vrijkomende middelen uit
de aftopping van het reiskostenforfait is speciaal hiervoor een bijdragere–
geling ontworpen. Uit onderzoek is gebleken dat een bijdrageregeling
niet alleen de dalende tendens in het bedrijfsvervoer kan keren maar daar
ook een nieuwe impuls aan kan geven.

Tot slot het recreatieverkeer. De drukte in het recreatieverkeer wisselt
sterk en is onder meer afhankelijk van het weer. Dat vraagt om een
flexibele inzet van openbaar vervoer. In deel A hebben we reeds gesteld
projecten, waarbij flexibel en creatief wordt ingespeeld op grote recrea–
tieve vervoersstromen, te willen stimuleren. Dergelijke projecten kunnen
onderdeel uitmaken van regionale plannen met name die voor het
landelijk gebied.
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Fasering van investeringen, prioriteiten

Busexploitatie kent relatief lage investeringskosten in infrastructuur.
Daarentegen is bij grote vervoersstromen sprake van aanzienlijke exploi–
tatiekosten door het arbeidsintensieve karakter van deze techniek. Een
railgebonden techniek wordt gekenmerkt door hoge investeringskosten
en bij efficiënt gebruik (d.w.z. hoge snelheid, zware vervoersstromen en
hoge bezettingsgraad) door relatief lage exploitatiekosten.

De keuze voor een vervoerstechniek is dus met name afhankelijk van
de zwaarte van de vervoersstromen. Tevens is de relatie tot al aanwezige
technieken relevant. In de vier grootste stadsgewesten kan het wenselijk
en kosteneffectief zijn om te kiezen voor een railverbinding. Aanleg van
railinfrastructuur is daarmee geen doel op zich. Belangrijk is dat de
gekozen techniek in elk stadsgewest past in de (bestaande) systeem–
opzet.

Onze prioriteit ligt bij maatregelen, die leiden tot verbetering van de
kwaliteit en uitbreiding van de capaciteit van het openbaar vervoer in en
rond de stadsgewesten.

Dat betekent:
- waar het gaat om ombouw van bestaande tram– en buslijnen tot

snelle verbindende lijnen het zo snel mogelijk treffen van snelheidsverho–
gende maatregelen zoals doorstromingsmaatregelen, voorrangsrege–
lingen, het verminderen van het aantal halten e.d.;

- vooruitlopend op de aanleg van nieuwe snelle raillijnen de inzet van
snelle buslijnen;

- het opheffen van knelpunten in het NS-net (spoorverdubbeling,
ongelijkvloerse aansluitingen, verbindingsbogen e.d.) ten behoeve van
het Agglo/Regionet primair in de Randstad.

De spoorverdubbelingen en ongelijkvloerse kruisingen van treinen
onderling, die nodig zijn uit oogpunt van capaciteit, maken het tevens
mogelijk de gewenste kwaliteitsverbetering te realiseren, namelijk kortere
reistijden door scheiding van treinsoorten (snelle IC/EC-treinen, inter–
regio/stoptreinen). De zogenoemde «Oude lijn» (Amsterdam-Den
Haag-Rotterdam-Dordrecht) is hier een goed voorbeeld. In 1996 zal de
lijn grotendeels viersporig zijn, waardoor kwaliteit en capaciteit flink
kunnen toenemen.

Tot 2005 zal overigens prioriteit worden gegeven aan de hoofdtrans–
portassen die aansluiten op het toekomstige stelsel van Europese
hogesnelheidslijnen. Een nieuw traject voor de TGV naar het zuiden kan
volgens planning al in 1998 gereed zijn.

Voor de versnelde uitvoering van Rail 21 is tot 2010 circa 14 miljard
beschikbaar. Dit bedrag is verhoogd vergeleken met Deel A omdat nu
het hele programma in de planperiode valt en omdat in de raming nog
niet volledig rekening was gehouden met het bij hogere snelheden
noodzakelijke ongelijkvloers maken van kruisingen met het wegverkeer.

Voor overige infrastructuur voor openbaar vervoer is thans in de
planperiode een investeringsvolume van ruim 6 miljard voorzien, voor het
overgrote deel ten behoeve van hoogwaardig stadsgewestelijk openbaar
vervoer, alsook voor verbetering van het basisnet. Ook dit bedrag is
hoger dan in Deel A voorzien was. Nu is rekening gehouden met nieuwe
inzichten omtrent wenselijke stadsgewestelijke verbindingen in
samenhang met de huidige inzichten omtrent de woningbehoefte in de
Randstad tot 201 5. Hierbij gaan we uit van 350 000 woningen in de
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periode 1990-2000 en 350 000 in de periode 2000-2015. Voor de
combinatie van bouwlokatie en o.v.-infrastructuur is nog een aantal
opties open; uit nadere studies door de betrokken gemeenten, provincies
en het rijk moet blijken of het genoemde budget toereikend zal zijn voor
de bij de nog definitief te kiezen lokaties behorende infrastructuur.

Voor wat de aanleg van de hogesnelheidslijn naar Brussel en Parijs
betreft zal worden onderzocht of gedeeltelijke private financiering dan
wel financiering via de kapitaalmarkt mogelijk is. Daarbij wordt voors–
hands uitgegaan van 50% overheidsfinanciering a fonds perdu.

Exploitatie

Het aanbod van vervoersdiensten zal op zo efficiënt mogelijke wijze
moeten worden aangepast aan de verwachte extra reizigers. Het
vervoeren van extra reizigers brengt naast investeringen tevens extra
exploitatietekorten met zich mee. In Deel A werd geconstateerd dat het
streefbeeld voor het openbaar vervoer niet haalbaar zou zijn als de groei
van het vervoer gepaard zou gaan met een evenredige stijging van de
exploitatietekorten. Dit uitgangspunt geldt nog steeds. Anderzijds kan
helaas evenmin volgehouden worden dat de reële tekorttoename niet
meer dan 5 a 8% zou bedragen. Dit is o.m. het gevolg van een sterker
toegenomen spitsverkeer dan in Deel A was aangenomen. Het is daarom
niet uitgesloten dat ook bij NS de tekorten zullen stijgen. Mede op basis
van het rapport van het Instituut voor Onderzoek van Overheidsuitgaven
gaan we ervan uit dat de tekorten tot 2010 met circa 25% zullen stijgen.
Daarbij gelden de volgende veronderstellingen:

a. De tarieven in het openbaar vervoer zullen de kostenstijgingen
van de bedrijfstak moeten volgen. Gegeven het middenscenario van

het Centraal Planbureau, waarbij uitgegaan wordt van een reële
inkomensstijging van circa 65%, zullen de tarieven jaarlijks gemiddeld
met circa 1,5% boven de stijging van de kosten van levensonderhoud
omhoog moeten gaan.

b. Om de groei van de exploitatietekorten te beheersen wordt van
gemeenten en vervoersbedrijven een inspanning verwacht. Het gaat
daarbij in het bijzonder om een zo efficiënt mogelijke bedrijfsvoering,
verhoging van snelheid en het effectief aanbieden van openbaar vervoer.
Dit zal moeten worden bevorderd door de uitkeringssystemen voor de
exploitatiebijdragen zodanig in te richten dat het prikkels bevat tot verbe–
tering van de doelmatigheid en de vervoersprestatie, waarbij voorzienin–
genniveau en kosten zijn genormeerd. Voor lokaal openbaar vervoer is dit
bij de huidige methodiek niet voldoende gewaarborgd. Daarom zal een
geobjectiveerd uitkeringssysteem voor exploitatie van lokaal openbaar
vervoer worden ontwikkeld en ingevoerd.
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Luik 3.1 : bereikbaarheid personenvervoer
Spoor 14 : personenvervoer over de weg
Streefbeeld: - het hoofdwegennet zorgt voor min of meer recht–

streekse verbindingen tussen 40 centra van ons land en
met het buitenland;

- voor de achterlandverbindingen van de mainports
wordt in 2010 een congestiekans van 2% nagestreefd
en op de overige verbindingen van het hoofdwegennet
5%;

- het hoofdwegennet is grofmazig.

De structuur van het hoofdwegennet

In Deel A is opgenomen dat, uitgaande van een grofmazige structuur,
het hoofdwegennet 40 bestuurlijke en economische centra onderling met
elkaar zou verbinden. Tevens wordt er gezorgd voor een goede
aansluiting van het hoofdwegennet op de internationale wegen. Als
criteria zijn toegepast een omrijfactor van 1,4 en een maximale afstand
vanuit het landelijk gebied tot het hoofdwegennet van 10 km, of 15
minuten reistijd. Binnen dat net zijn vervolgens hoofdtransportassen
gedefinieerd. Dat zijn de achterlandverbindingen van de mainports
Rotterdam en Schiphol, en de verbindingen tussen de zogeheten
stedelijke knooppunten uit de Vierde nota.

Uit de inspraakreacties en de ontvangen adviezen is naar voren
gekomen dat naast de invalshoek economie ook op het strategische vlak
de invalshoek milieu, i.c. versnippering, bij de bepaling van de structuur
meegenomen moet worden. Dit past in het streven naar een duurzame
samenleving. Daarnaast moeten we rekening houden met de resultaten
van het bestuurlijk gevoerde overleg waarbij nadrukkelijk gebleken is dat
de bestuurders veel belang hechten aan de structuur zoals in Deel A is
aangegeven.

Voo'r het oplossen van deze tegenstrijdige standpunten is als
uitgangspunt gekozen het streven naar een evenwichtige opbouw van
het net in het land. Daarom houden we vast aan het uitgangspunt dat het
hoofdwegennet zorgt voor de verbinding van de 40 geselecteerde centra,
met daarbinnen het net van hoofdtransportassen. Maar in verband met
het tegengaan van de versnippering passen we de criteria (omrijfactor en
maaswijdte) minder stringent toe. Deze versoepeling leidt tot het
schrappen van een aantal uitbreidingen. Het betreft dan met name
omstreden wegprojecten zoals de A6 door het natuurgebied het Gein en
uitbreidingen waarvan in Deel A werd verwacht dat deze pas op het eind
van de planperiode nodig zouden zijn.

De volgende uitbreidingen zijn uit de kaarten verdwenen:
A6 Holendrecht - Muiderberg
A8 Zaandstad - Beverwijk
A24 Maassluis - Vlaardingen
A24 Rotterdam (A16) - Nieuwerkerk (A20)
A59 Zevenbergen - Langeweg
A59 Oss - Cuijk
A68 Kelpen - Duitse grens
N31 Drachten - Assen
Ter voorkoming van een doorsnijding van een waardevol natuurgebied

was in Deel A de ontbrekende schakel in de A15 tussen Ressen–
Babberich achterwege gelaten. Inmiddels is een rapport uitgebracht over
de economische betekenis van deze schakel en is uit nader onderzoek
van de provincie gebleken dat een tracè Ressen-Zevenaar voor deze
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1 Deze normen houden in dat niet meer dan
2%, respectievelijk 5% van het dagelijks
verkeer op het hoofdwegennet met
«congestie» geconfronteerd zal worden. Bij
deze kwaliteitsnormen is de vertraging die
automobilisten ondervinden als gevolg van
files tot een beperkte omvang terugge–
drongen Ter vergelijking: op delen van
verbindingen in de Randstad is die conges–
tiekans nu 20-30%.

verbinding mogelijk is zonder dat het waardevolle Rijnstrangen-gebied
doorsneden wordt. Op grond hiervan is deze verbinding toegevoegd.

Het overige hoofdwegennet blijft gehandhaafd, met de uitdrukkelijke
kanttekening dat het om ruimtelijke reserveringen gaat. Conform de
stapsgewijse aanpak van onze strategie (zie Hoofdstuk 2) moeten
projectstudies uitwijzen of aanleg, c.q. verbreding, überhaupt nodig is,
dan wel dat verbetering van bestaande verbindingen voldoende is.

Hoe gaan we om met de afgevoerde verbindingen uit het hoofdwe–
gennet?

Voor de afgevoerde verbindingen acht het rijk zich niet langer verant–
woordelijk. Wel draagt het rijk zorg voor de verdere voortgang van reeds
in gang gezette projectstudies todat het nieuwe SVV door het parlement
is goedgekeurd. Daarna wordt in overleg met de nieuwe wegbeheerder
bepaald of de projectstudie door het rijk wordt afgerond of door de
nieuwe wegbeheerder. In de periode tot aan de goedkeuring door het
parlement zal bij de besluitvorming over studieprojecten met betrekking
tot de te kiezen oplossing rekening worden gehouden met de nieuwe, te
verwachten, meer regionale functie van de verbinding. De besluitvorming
inzake deze projecten zal in overeenstemming met de nieuwe beheerder
plaatsvinden. Als een vervangende route door de aanleg van een nieuwe
hoofdverbinding overbodig wordt, dan is het rijk bereid deze vervan–
gende route aan te passen aan de nieuwe functie. Het rijk heeft geen
verplichting tot aanleg van compleet nieuwe verbindingen als deze geen
onderdeel meer uitmaken van het hoofdwegennet.

De kwaliteit van het hoofdwegennet

In Deel A is op basis van een economische analyse gekozen voor een
uniforme kwaliteitsnorm (congestiekans) van 2%' voor het hele hoofd–
wegennet. Hierbij is, behoudens een prioriteitsstelling, geen onderscheid
gemaakt voor de hoofdtransportassen.

Om te komen tot een zo effectief mogelijke besteding van de financiële
middelen wordt nu voor het principe van een gedifferentieerde kwali–
teitsnorm gekozen. Dat houdt in dat op de verbindingen van het hoofd–
wegennet waar het meeste zakelijk verkeer en goederen vervoer wordt
afgewikkeld, i.c. de achterlandverbindingen van de mainports, een
geringere kans op congestie zal gelden dan op de overige verbindingen
van het hoofdwegennet. Uit een afweging tussen investeringskosten en
filekosten volgt dat de congestiekans voor de achterlandverbindingen op
2% gehandhaafd blijft. Voor de rest van het hoofdwegennet wordt de
kans verhoogd naar 5%. Onder de voorwaarde dat per corridor de
optimale congestiekans van geval tot geval ( = maatwerk) wordt bepaald.
De achterlandverbindingen zijn de belangrijkste verbindingen van de
mainports Rotterdam en Schiphol met het achterland Duitsland en
België. De verbindingen zijn in Hoofdstuk 11 op een kaart weergegeven.
Investeringen op die routes zijn des te meer van belang omdat het
buitenland niet stil zit. Bij voorbeeld bij Hamburg en Antwerpen staan
belangrijke investeringsprojecten in de infrastructuur op stapel.

Bovengenoemde kwaliteitsnormen willen we realiseren door een
combinatie van regulerende maatregelen en een selectieve uitbreiding
van het wegennet. In Deel A is als belangrijkste regulerend instrument
met het oog op de verbetering van de bereikbaarheid het systeem van
rekening rijden geïntroduceerd. Door het autoverkeer in de spits een fors
tarief in rekening te brengen zou het economisch minder belangrijke
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verkeer voor een groot deel uit de spits verdwijnen en zo ruimte vrij
maken voor het vrachtverkeer en het zakelijk personenverkeer. Tezamen
met een selectieve uitbreiding van de fysieke capaciteit zouden de
beoogde normen worden gehaald. Het verbeterde openbaar vervoer
moet daarbij voor met name het woon-werkverkeer een goed alternatief
zijn.

Zoals gezegd acht de regering op dit moment het invoeren van
rekening rijden op korte termijn (rond 1995), gezien de politieke en
maatschappelijke haalbaarheid, niet realistisch. Wel zal het onderzoek,
dat vooral gericht zal moeten zijn op verbetering van het systeem, in
internationaal verband moeten worden voortgezet. In andere Europese
landen is de interesse voor dit systeem toegenomen.

Op korte termijn zal een eenvoudiger systeem, namelijk tolheffing,
worden ingevoerd, dat op langere termijn uitgebouwd kan worden tot
een meer geavanceerd systeem. De regulerende werking van een
eenvoudiger tolsysteem is evenwel geringer dan die van rekening rijden.
Dat houdt in dat de ambitieuze kwaliteitsnormen voor de bereikbaarheid
vooralsnog niet zijn te realiseren, tenzij we het wegenbouwprogramma
zouden intensiveren. Een dergelijke optie past echter niet in ons streven
naar duurzame ontwikkeling. Daarom zullen we zeker de eerstkomende
tien jaar ons moeten richten op maatregelen waarbij we alleen voor
bepaalde doelgroepen een redelijke bereikbaarheid kunnen garanderen.

Omgaan met congestie

In de periode dat we nog niet kunnen beschikken over een effectief
reguleringsinstrument levert de huidige bouwinspanning onvoldoende
soelaas om de lijst van files te verminderen. We zullen er alles aan
moeten doen het economisch belangrijke verkeer gaande te houden. In
het licht van het beperkte budget zal in de congestiegebieden een
doelgroepenbenadering toegepast worden. In de eerste plaats zal het
vrachtverkeer zoveel mogelijk «om de files heen» geleid worden. Tevens
wordt, afhankelijk van de plaatselijke mogelijkheden, bereikbaarheid
geboden voor carpoolers, collectief busvervoer en overig verkeer tegen
betaling.

De investeringen in het wegennet zijn daarom gericht op een combi–
natie van het zo goed mogelijk benutten van de bestaande capaciteit met
name voor de beoogde doelgroepen én, waar nodig, op uitbreiding van
de capaciteit. Bij de voorbereiding van projecten worden deze getoetst
aan index– en ijkpunten met betrekking tot het autogebruik.

Voor wat de betere benutting betreft denken we concreet aan het
uitbouwen van de verkeersgeleidingssysstemen, het maken van toeritdo–
seringssystemen, wisselbewegwijzering en het realiseren van aparte
stroken voor vrachtauto's, carpoolers en busvervoer en pay-lanes voor
diegenen die voor een vlotte doorstroming willen betalen. Voor nieuw te
openen wegvakken of tunnels biedt het realiseren van aparte stroken een
kansrijk perspectief. Door het bieden van een dergelijke selectieve
bereikbaarheid wordt dan tevens voorkomen dat de nieuwe wegcapa–
citeit extra automobiliteit genereert. Bestudeerd zal worden in hoeverre
het uitwijken naar onveiliger wegen van lagere orde verhinderd kan
worden.

Waar leggen we de prioriteiten?

Het onderhouden van de bestaande wegcapaciteit komt op de eerste
plaats. Voor werkzaamheden aan de weg wordt sinds enkele jaren de
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stelregel gehanteerd: «geen files ten gevolge van werk in uitvoering,
kortweg «filevrij werken». Aan die stelregel wordt onverkort vastge–
houden, ondanks de nog toenemende intensiteiten. Dit heeft ertoe geleid
dat in drukke regio's het onderhoud, maar ook meer en meer de verbete–
ringswerken, naar de «stille uren» in de nacht, het weekeinde of de
zomervakantie is verplaatst. Dat legt een toenemende druk op het
uitvoerend personeel, met name in sociaal opzicht.

Nacht– en weekeindewerk kan voor bepaalde delen in het hoofdwe–
gennet nog enkele jaren mee. Op zwaar belaste routes biedt deze
oplossing evenwel nu al geen voldoende soulaas meer: ook 's nachts
worden hier en daar al files door werken veroorzaakt. Daarom zal voor de
periode 1994-2010 moeten worden omgezien naar alternatieve uitvoe–
ringsmethoden ter voorkoming van files. Ook uit sociale overwegingen
verdient dit de voorkeur boven nachtwerk.

Daarnaast zal onderzoek worden verricht naar wegconstructies die een
lange levensduur hebben en zo min mogelijk onderhoud vergen.

Het voorkomen van files bij onderhoud, de verhoging van de aslasten,
de toename van het areaal, het gebruik van ZOAB, onderhoudskosten
van kunstwerken en het toepassen van veiligere constructies betekenen
dat de onderhoudskosten zullen stijgen van circa 700 miljoen per jaar
naar circa 1 miljard in 2010. Totaal is hiermee en bedrag gemoeid van
17,2 miljard voor de periode 1991-2010.

In de tweede plaats komen de maatregelen gericht op een betere
benutting van de beschikbare wegcapaciteit, ook tijdens de uitvoering
van werkzaamheden, met behulp van verkeersbeheersingsmaatregelen.
Het gaat hierbij om informatiesystemen voor reisplanning en route–
planning, infrastructurele maatregelen gericht op selektieve bereik–
baarheid zoals aparte stroken voor vrachtauto's, bussen, carpoolers en
zakelijk verkeer, toeritdosering, wisselbewegwijzering, verkeerssigna–
lering e.d. Voor de benuttingsmaatregelen is in de planperiode totaal 2,1
miljard beschikbaar.

In de derde plaats komt het aanleggen en uitbreiden van het hoofdwe–
gennet. Prioriteit wordt gegeven aan het opheffen van knelpunten en het
realiseren van ontbrekende schakels in de hoofdtransportassen.
Bovendien worden daar met voorrang betere informatiesystemen voor de
automobilist, geavanceerde geleidingssystemen, alsmede andere benut–
tingsmaatregelingen (gericht op voorrang voor doelgroepenverkeer), 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 doorstroomroute, én aan
de achterlandverbindingen van de mainports Rotterdam en Schiphol.
Vervolgens worden de overige hoofdtransport– assen aangepakt. Tot slot
zijn overige uitbreidingen van het net aan de beurt.

Voor het realiseren van het selectieve aanlegprogramma is in totaal
een budget benodigd van 16,3 miljard voor de periode 1991-2010. Voor
het berekenen van de hoogte is uitgegaan van een groei van de mobiliteit
tot 135% in 2010. Verder is het selectieve uitbreidingsprogramma
gebaseerd op de structuur zoals die in de kaarten is weergegeven
(Hoofdstuk 11), én op de gedifferentieerde kwaliteitsnorm van 2%,
respectievelijk 5%. Wegens financiële ombuigingen is tot 2010 echter
maar 13,3 miljard beschikbaar. Dit houdt in dat een aantal wegprojecten
niet binnen de planperiode uitgevoerd kan worden, maar enkele jaren
daarna gereed kan komen.
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De tunnels

Deel D bevat - gelet op het karakter van dit Structuurschema - geen
concrete uitvoeringsbeslissingen. De actuele en politieke dimensie van
dit onderwerp rechtvaardigen desondanks enkele procedurele opmer–
kingen over de tunnels. Ze zijn gelegen in verbindingen die deel uitmaken
van het hoofdwegennet zoals dat op de kaart in Hoofdstuk 11 is weerge–
geven. Rekening houdend met de resultaten van het mobiliteitsgelei–
dende beleid (135 indexpunten in 2010 en tussenliggende ijkpunten) en
de gestelde kwaliteitseisen inzake congestie van 2% en 5%, wordt in dit
Deel D vooralsnog uitgegaan van verbreding van die verbindingen,
inclusief de daarbij behorende kunstwerken zoals de tunnels. Nader
onderzoek zal moeten uitwijzen of deze alle noodzakelijk zijn.

De tunnel onder de Noord is thans in uitvoering. Als de financiering
voor de Wijkertunnel geregeld is, kan met de uitvoering gestart worden.
De planologische procedure voor de Beneluxtunnel bevindt zich nog in
een beginstadium terwijl die voor de Coentunnel al gevorderd is. Tegen
de achtergrond van de brief van de Minister van VenW aan de Tweede
Kamer d.d. 7 mei 1990 zullen rekening houdend met een aantal
specifieke punten betreffende de ruimtelijke ordening en de doelgroepen–
benadering definitieve beslissingen over de Benelux– en de Coentunnel
eerst worden genomen nadat per tunnel een nadere studie heeft plaats–
gevonden. Voor de Blankenburgtunnel zal nog een tracé/mer-procedure
worden doorlopen.
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Luik 3.1 : bereikbaarheid personenvervoer
Spoor 15 : stimuleren fietsgebruik
Streefbeeld: - in de steden zijn korte, aantrekkelijke en veilige

fietsroutes;
- bij publieksvoorzieningen zijn diefstalveilige fietsenstal–

lingen aanwezig;
- er wordt een totaal-produkt o.v.-fiets geboden.

Algemeen

Voor korte verplaatsingen tot zo'n 5 a 10 kilometer is de fiets uit een
oogpunt van duurzame ontwikkeling het aangewezen vervoersmiddel.
Helaas moeten we constateren, dat voor deze korte verplaatsingen vaak
de auto wordt genomen. Hoewel met name binnen de steden de auto in
vele gevallen niet sneller is blijkt het voor velen al dan niet uit gewoonte–
gedrag aantrekkelijker om de auto te pakken.

Om het gebruik van de fiets te bevorderen en dat van de auto af te
remmen zijn zowel maatregelen nodig die het fietsen aantrekkelijker
maken als maatregelen die het gebruik van auto juist onaantrekkelijker
maken. Onder Spoor 9 «herinrichting stedelijk gebied» is al een aantal
maatregelen genoemd waardoor het autogebruik in de steden minder
aantrekkelijk zal worden. Hier zal worden aangegeven hoe we een aantal
bezwaren die aan het gebruik van de fiets kleven denken weg te nemen.

De belangrijkste bezwaren zijn:
- het ontbreken van korte, aantrekkelijke en veilige routes tussen de

woongebieden enerzijds en de werk–, winkel– en schoolgebieden
anderzijds;

- het ontbreken van voldoende, comfortabele en diefstalveilige
stallingsvoorzieningen met name bij winkelconcentraties, bedrijven en
andere publieksvoorzieningen, alsook bij de woningen in de oude(ere)
stadscentra;

- de fietsendiefstalproblematiek in het algemeen;
- het ongevalsrisico;
- mede als gevolg van de vorige punten het slechte imago van de

fiets.

Deze problemen gaan we aanpakken door het initiëren en onder–
steunen van een aantal maatregelen van algemene aard en door het
ondersteunen van gemeenten en provincies bij het creëren van aantrek–
kelijke en veilige fietsroutenetwerken. Voor het stimuleren van het
fietsverkeer komen extra middelen beschikbaar.

Algemene maatregelen fietsgebruik

Verbetering imago fiets
Willen we het imago van de fiets verbeteren dan moeten we ons op

verschillende doelgroepen richten. Aan de burgers moet door
voorlichting over zaken als snelheid, kosten, veiligheid, gevolgen voor
milieu een zo objectief mogelijk beeld van de voor– en nadelen van het
fietsen worden geboden. Doel hiervan is het bevorderen van een
bewuste afweging bij de keuze van een vervoersmiddel. Het onder Spoor
26 genoemde communicatieplan biedt een uitstekend kader voor een
fietspromotieplan gericht op de burger.

Bedrijven moeten gestimuleerd worden zich in hun denken over bereik–
baarheid niet alleen te richten op de auto door te zorgen voor veel
parkeerplaatsen. Zij moeten ook aangespoord worden goede voorzie–
ningen te treffen voor fietsers. We denken dan aan voldoende, diefstal–
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veilige en gunstig gesitueerde stallingsplaatsen, voorzieningen voor
omkleden en douchen e.d. Hier biedt de bedrijfsgerichte aanpak een
goed kader voor concrete maatregelen (zie Spoor 30).

Beheerders van winkels en andere publieksvoorzieningen moeten,
voorzover dat nog nodig is, duidelijk worden gemaakt dat goede
fietsvoorzieningen voor hen even belangrijk zijn als parkeervoorzieningen
voor auto's. Het rijk zal financieel bijspringen om de achterstand die er
bestaat op het gebied van diefstalveilige fietsenstallingen weg te werken.
Nagegaan zal worden in hoeverre een soortgelijke opzet als bij de
vervanging van de abri's bij openbaar-vervoershalten ook hier tot kosten–
effectieve oplossingen kan leiden. Andere overheden zullen door kennis–
verspreiding over de voordelen van de fiets aangespoord worden tot een
fietsbevorderend beleid.

Diefstalpreventie
Er zijn duidelijke aanwijzingen dat de omvang van de fietsdiefstal, en

de grote kans op diefstal, voor velen een belemmering zijn de fiets te
gebruiken. Bovendien blijven daardoor veel mensen die nu op de fiets zijn
aangewezen langer op een veelal ondeugdelijke fiets doorrijden.

Terugdringing van het aantal diefstallen is daarom essentieel voor een
beleid dat het gebruik van de fiets wil stimuleren. Daarom zal die terug–
dringing flinke, zo nodig financiële impulsen krijgen. De inspanningen zijn
vooral gericht op verbetering van de preventie (stallingen, sloten e.d.) als
op de opsporing. In samenwerking met Justitie wordt daartoe een pakket
maatregelen opgesteld. Het rijk zal ook de innovatie en kennisver–
spreiding van technieken die diefstalgevoeligheid verminderen financieel
ondersteunen.

We staan een geïntegreerde aanpak voor. De nota Fietsendiefstal van
1985 biedt hiervoor nog steeds een geschikte basis. Zo wordt het
merken en eventueel registreren van fietsen door middel van een (uniek)
aan de fiets verbonden kenmerk gezien als een belangrijke preventieve
maatregel die tevens bijdraagt aan een snelle en adequate terugbe–
zorging van gestolen fietsen. Het rijk zal met de betrokken instanties
nagaan hoe een groter aandeel van het fietsenpark versneld kan worden
voorzien van een identificatie en zal daarvoor geld beschikbaar stellen.
Ook het aanbrengen van goede sloten en het toepassen van diefstal–
veilige stallingselementen zien we als een goede preventieve maatregel.

Stimulering fietsvoorzieningen

Fietsroutenetwerken
De hoofdstructuur voor het fietsverkeer moet een onderdeel zijn van

het samenhangende verkeers– en vervoersplan dat door de vervoer–
regio's wordt opgesteld. Afgestemd op de netwerken voor auto en
openbaar vervoer moeten tussen de belangrijkste attractiepunten in de
regio, woon–, werk–, winkel–, school– en recreatiegebieden, directe en
aantrekkelijke routes voor de fietsers worden gecreëerd. Bijzondere
aandacht moet daarbij worden geschonken aan de veiligheid. Toename
van het fietsverkeer mag immers niet leiden tol een hoger aantal
verkeersslachtoffers. Waar de snelheidsverschilien tussen het
autoverkeer en het fietsverkeer groot is zullen auto en fiets worden
gescheiden. Op de kruispunten zal het fietsverkeer van het snelverkeer
worden gescheiden in ruimte of in tijd (verkeersregelinstallaties).
Rotondes nieuwe stijl als snelheidsremmende maatregel zullen in studie
worden genomen. In woongebieden, binnensteden en winkelgebieden,
waar gescheiden voorzieningen niet mogelijk zijn zal door goede
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(her)inrichting (30 km/u gebieden) het snelheidsverschil tussen auto en
fiets geminimaliseerd moeten worden.

Voorzieningen bij halten openbaar vervoer
In combinatie met openbaar vervoer of andere vormen van collectief

vervoer is de fiets ook op grotere afstanden een ideaal alternatief voor de
auto. Vooral bij het woon-werkverkeer en het recreatieverkeer liggeri hier
goede mogelijkheden. Er moet dan echter wel aan twee voorwaarden zijn
voldaan: de halten moeten goed bereikbaar zijn, d.w.z. zij moeten
opgenomen zijn in het hoofdroutenetwerk voor de fiets, en er moeten
voldoende diefstalveilige stallingsplaatsen zijn. Samen met de openbaar–
vervoersbedrijven zal er voor gezorgd worden dat er aan het soort halte
aangepaste fietsvoorzieningen aanwezig zullen zijn.

Om ook de fiets als natransportmiddel meer kansen te geven zal met
de openbaar-vervoersbedrijven worden nagegaan welke voorzieningen
hier het beste aan de wensen van de (potentiële) klanten voldoen.
Belangrijk is dat de openbaar-vervoersbedrijven het produkt openbaar
vervoer-fiets als één produkt verkopen tegen een zo aantrekkelijk
mogelijke prijs.

Bevordering van fietsgebruik in het recreatieverkeer
In het recreatieverkeer zal de fiets een belangrijkere rol moeten gaan

spelen. Daarvoor is koppeling van stedelijke en buitenstedelijke fietsrou–
tenetwerken noodzakelijk. Wordt bovendien gezorgd voor een goede
bewegwijzering dan kan de fiets ook voor afstanden groter dan 5 a 10
km een aantrekkelijk vervoermiddel zijn. De ministeries van VenW, EZ en
LNV zullen samen met provincies, gemeenten en particuliere organisaties
maatregelen treffen om het gebruik van de fiets in het recreatieverkeer te
stimuleren.
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Luik 3.1 : bereikbaarheid personenvervoer
Spoor 16 : bevordering carpoolen
Streefbeeld de gemiddelde bezettingsgraad van de auto in het

woon-werkverkeer is in 2010 toegenomen van 1,2 naar
1,6.

Algemeen

Gemiddeld zit er naast iedere autobestuurder een «halve» meerijder. In
het woon-werkverkeer is dat aanzienlijk minder, hier blijkt er slechts in
iedere vijfde auto een medepassagier aanwezig. Samen vormen die
medepassagiers in het woon-werkverkeer echter een even grote groep
als de woon-werkers die met het openbaar vervoer reizen (beide 13% van
het totaal aantal reizigerskilometers). Er lijkt alle reden te zijn om deze
goedkope vervoerswijze «autopassagier» te stimuleren.

In het verleden is al een aantal keren geprobeerd het carpoolen te
bevorderen, steeds echter met zeer gering succes. Publiciteitscam–
pagnes, demonstratieprojecten en ook de instelling van een Landelijk
Carpoolregister hebben weinig mensen er toe kunnen overhalen samen
te gaan rijden. Blijkbaar zijn te behalen persoonlijke voordelen te gering.

Om het carpoolen weer vlot te trekken denken we aan de volgende
typen maatregelen:

- grotere voordelen vergeleken met de alleenrijder (reistijd, parkeer–
plaatsgarantie, kosten);

- effectievere matching van partners door een bedrijfsgerichte
aanpak;

- algemene bewustwording en voorlichting;
- nagegaan wordt hoe de bewaking van parkeerplaatsen voor

carpoolers verbeterd kan worden.

Voordelen voor carpoolers

Snellere doorstroming bij congestie
De eerstkomende jaren zullen we op een groot aantal punten in het

wegennet nog met congestie te maken hebben. We kunnen in die
situatie het carpoolen een geweldige duw in de rug geven door
carpoolers om de file heen te leiden. Aparte rijstroken en voorrang op de
toeritten tot het hoofdwegennet zijn mogelijkheden de samenrijders een
behoorlijke reistijdwinst te bieden tegenover de alleenrijders (zie ook
Spoor 14).

Vrijstelling van heffingen
Door voor carpoolers speciale rijstroken te reserveren kunnen we hen

bij tolheffing een lager of zelfs helemaal geen tarief in rekening brengen.
Dezelfde mogelijkheid bestaat bij toeritdosering met voorrang voor
carpoolers.

Fiscale stimulering
In het kader van de wet, die de aftopping van het reiskostenforfait

regelt, is een fiscale stimulering van het carpoolen voorzien. Carpoolen
levert altijd een financieel voordeel voor de deelnemers op. Door deze
stimuleringsregeling wordt dit voordeel nog vergroot.

Carpoolplaatsen en parkeergarantie
Op logische plaatsen bij het hoofdwegennet zullen parkeerplaatsen

beschikbaar moeten zijn om carpools te vormen. Rijkswaterstaat zal
zorgen dat deze voorzieningen er op de juiste plekken komen. Samen
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met de bedrijven zal geregeld worden, dat carpoolers bij de werkplek
over een gegarandeerde parkeerplaats kunnen beschikken. De bedrijfsge–
richte aanpak (Spoor 30) is het aangewezen kader om dit te regelen.

Bedrijfsgerichte aanpak

Uit ervaringen elders blijkt, dat als bedrijven als ingang worden
gekozen, het samenbrengen van carpoolers beter verloopt dan bij een
algemeen register. De vervoersmanager van een bedrijf of de vervoers–
coördinator van samenwerkende bedrijven (zie Spoor 30) is de aange–
wezen persoon om carpoolers bij elkaar te brengen. Tevens kan deze
functionaris regelen dat de carpools de hierboven al genoemde gegaran–
deerde parkeerplaats krijgen.

Voorlichting

In het kader van het onder Spoor 26 beschreven communicatieplan zal
gericht voorlichting worden gegeven over de mogelijkheden en voordelen
van carpoolen.
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Luik 3.1 : bereikbaarheid personenvervoer
Spoor 17 : transferia
Streefbeeld: voor het woon-werkverkeer vanuit de landelijke gebieden

zorgen transferia voor een hoogwaardige gecombineerde
auto-openbaar vervoersverbinding.

Bevorderen overstap van auto naar openbaar vervoer

Een deel van de huidige autogebruikers - vaak de keuzereiziger
genoemd –wil overstappen op het openbaar vervoer, mits dat aangepast
is aan hun wensen. Openbaar vervoer en de auto hebben beide hun
sterke en zwakke kanten. Het openbaar vervoer is sterk in een milieu–
vriendelijk en ruimtelijk efficiënt vervoer van grote reizigersstromen, maar
kan niet iederen op elk gewenst tijdstip bedienen. De auto is sterk in het
individuele vervoer naar willekeurige plaatsen en op willekeurige tijden,
maar legt een groot beslag op de ruimte en op de kwaliteit van het
milieu.

Een transferium is een middel dat op een aantrekkelijke wijze auto en
openbaar vervoer aan elkaar koppelt. Ondersteunende kleinschalige
voorzieningen vergroten nog de aantrekkelijkheid als overstap.

Om de streefbeelden te halen is maatwerk vereist. Vooral de goede
situering en de omvang van een transferium zijn bepalend voor het te
bereiken effect.

Situering en typen transferia

Kansrijk zijn o.a. de kleinschalige (P+ R) voorzieningen dicht bij de
herkomstgebieden, «weide-transferia» bij landelijk gelegen stations aan
het begin van een corridor (bijv. Lage Zwaluwe), en grote transferia aan
de randen van een stadsgewest (bijv. Utrecht-Westraven). Koppeling aan
een hoogwaardig openbaar-vervoerssysteem en ondersteuning door een
stringent parkeerbeleid in de bestemmingsgebieden vormen de kritische
succesfactoren van een transferium.

Transferia aan de rand van een stadsgewest hebben het bijkomend
voordeel dat parkeerruimte in de steden door stadsverdichting beter
benut kan worden voor bedrijfsvestigingen, en dat de parkeerruimte voor
het noodzakelijke autoverkeer in een transferium geschapen wordt.

Gerichte aanpak

Samen met de openbaar-vervoersbedrijven, de provincie, gemeenten
en ANWB zal gezocht worden naar de meest geschikte lokatie en naar de
meest geschikte vorm voor transferia. Hiervoor wordt voor kansrijke
lokaties een prijsvraag uitgeschreven. Bekroonde ontwerpen zullen op
onze actieve steun kunnen rekenen om tot realisering te komen. Maar
ook spontane initiatieven op kansrijke lokaties zullen gesteund worden.

In de aanvangsfase zal het rijk een deel van de exploitatiekosten voor
zijn rekening nemen. Als meer definitieve oplossing voor beheer en
exploitatie, die in principe kostendekkend moet zijn, zou gedacht kunnen
worden aan de openbaar-vervoersbedrijven. Het uiteindelijke doel is
immers dat de openbaar-vervoersbedrijven een totaalprodukt leveren.

Voor de transferia in de vorm van P+ R-terreinen geldt de huidige
subsidieregeling van 50%. Een aantal van de bestaande P+R-terreinen,
vooral in de steden voldoet niet meer om redenen van oneigenlijk
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gebruik. Na een evaluatie zal, samen met de beheerders van deze
terreinen worden nagegaan hoe het gewenste gebruik kan worden
bevorderd.
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Luik 3.1 : bereikbaarheid personenvervoer
Spoor 18 : telematica
Streefbeeld - voor openbaar-vervoersgebruikers en automobilisten

zijn vanaf 1992 gemakkelijk toegankelijke reisinforma–
tiesystemen beschikbaar;

- de verwerkingscapaciteit van het hoofdwegennet is in
2010 met 30% toegenomen door geavanceerde gelei–
dingssystemen.

Inleiding

In het openbaar vervoer zal telematica steeds meer worden toegepast.
Nieuwe systemen zullen routeplanning voor de reiziger vergemakkelijken.
Daarnaast zullen er logistieke beheerssystemen ter beschikking komen,
waarmee vervoersbedrijven hun operationele flexibiliteit kunnen
vergroten. Deze toepassingen zullen aanzienlijk bijdragen tot de kwaliteit
en aantrekkelijkheid van het openbaar vervoer. Wij willen daarom initi–
atieven die hierop zijn gericht krachtig ondersteunen.

Routeplanningssystemen zullen waar mogelijk multimodaal moeten
zijn: gericht op de automobilist en de openbaar-vervoersgebruiker.
Hierdoor kan de positie van het openbaar vervoer optimaal worden
versterkt. Daarom is VenW op twee manieren hierbij betrokken; door de
betrokkenheid van het departement bij het openbaar vervoer, maar ook
als beheerder van het hoofdwegennet.

Routeplanningssystemen in het openbaar vervoer

Routeplanningssystemen zullen het verkrijgen van reisinformatie,
reserveren en betalen vergemakkelijken. De ontwikkeling van informatie–,
reserverings-en betaalsystemen dient zoveel mogelijk in onderlinge
samenhang te geschieden. VenW zoekt daarom voortdurend overleg en
afstemming en stuurt op strategisch niveau.

Belangrijk is dat routeplanningssystemen daadwerkelijk in een behoefte
zullen voorzien. De precieze behoeften van gebruikers zijn nog niet in
kaart gebracht Daarom is marktonderzoek gewenst. De invoering zal
samenhangend en planmatig moeten gebeuren op basis van een breed
afgestemd en gedragen ontwikkelingsplan. Maar die afstemming mag
goede initiatieven niet ophouden; dat betekent dat intussen demonstra–
tieprojecten zullen worden ondersteund.

Op plaatsen waar onvoldoende zicht is op de toekomstige ontwikkeling
dient niet bij voorbaat koppeling tussen systemen uitgesloten te worden.
Dit betekent daarom tevens dat de ontwikkeling modulair zal dienen te
verlopen, zodat de uiteindelijke samenhang gegarandeerd is, terwijl
ontwikkeling over de hele breedte kan plaats vinden. VenW steunt
daarom de ontwikkeling van open, modulair opgebouwde systemen. Voor
de standaardisatie wordt daarbij gebruik gemaakt van de erkende inter–
nationale en met name op Westeuropees niveau vastgestelde normen;
ook voor het overige wordt gezocht naar aansluiting bij Europese ontwik–
kelingen.

De ontwikkeling van reisinformatiesystemen

Hier is het streven gericht op een multimodaal informatiesysteem,
waaraan de reserverings– en betaalfuncties zijn gekoppeld. Alle vervoers–
wijzen moeten daarbij betrokken worden (tot internationale hoge
snelheidstreinen en vliegtuigen toe) en de informatie moet voortdurend
actueel en naar behoefte op vele plaatsen aanwezig zijn (thuis, in
voertuigen, op openbare plaatsen).

Bij de ontwikkeling van reisinformatiesystemen zijn - afgezien van de
uiteindelijke gebruiker - meerdere partijen betrokken. Een onlangs
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ingesteld Platform Reisinformatie verschaft de basis om tot afstemming
te komen.

Informatie over het openbaar vervoer

In zijn nieuwe rol zal het openbaar vervoer een nieuwe markt moeten
ontginnen. Dit is niet goed denkbaar zonder substantiële verbetering van
de reisinformatie. Een eerste aangrijpingspunt voor VenW-beleid ligt bij
de initiatieven die momenteel door de vertegenwoordigers van
o.v.-bedrijven (SAMOVE en Nederlands Vervoer) worden ontwikkeld. De
samenwerkende openbaar vervoersbedrijven (SAMOVE) werken
momenteel aan de ontwikkeling van de OV-reisplanner een geautomati–
seerd geïntegreerd reizigers informatiesysteem. Dit systeem beoogt de
dienstregelingen van alle openbaar vervoersbedrijven in één systeem in
te brengen. VenW ondersteunt de ontwikkeling van de OV-reisplanner.
Ook ondersteunt VenW een experiment van Nederlands Vervoer, waarbij
een zelfbedieningsdesk voor reisinformatie wordt uitgetest.

Naast het gebruik van telematica-toepassingen voor het verbeteren
van de reisinformatie zal ook aandacht worden besteed aan meer
conventionele informatiesystemen. Voor nieuwe en conventionele
systemen geldt dat de samenhang voorop dient te staan: een geïnte–
greerde aanpak.

Met behulp van de OV-reisplanner ligt vervolgens een onderlinge
afstemming van dienstregelingen en optimalisering op nationaal niveau
binnen bereik. Daarna kan worden overgegaan tot dynamisering van die
informatie, op basis van actuele gegevens over vertragingen en
dergelijke. Nieuwe operationele beheerssystemen zullen die informatie
verschaffen aan het reizigersinformatiesysteem. Grootschalige invoering
in het openbaar vervoer van dergelijke beheerssystemen vormt dan ook
een speerpunt in het telematicabeleid van VenW. Het departement zoekt
in dat verband aansluiting bij initiatieven uit het openbaar vervoer. Eiland–
oplossingen dienen te worden voorkomen, waarbij systemen zouden
worden ontwikkeld die later niet nationaal gekoppeld kunnen worden.

Informatie over de situatie op de weg

Op termijn zal informatie over de reismogelijkheden van openbaar
vervoer worden gekoppeld met actuele informatie over de verkeerssi–
tuatie. Gestreefd wordt naar een multimodale «keten»-benadering van de
reiziger. Als wegbeheerder is VenW zelf verantwoordelijk voor het
leveren van verkeersinformatie over het hoofdwegennet. Dynamische
verkeersinformatie moet in de toekomst de actualiteit van het reizigersin–
formatiesysteem verzekeren.

Daarnaast zal informatie worden gebruikt om de verkeersstroom langs
voorkeursroutes te geleiden. Om aan deze verantwoordelijkheid gestalte
te geven worden in de komende jaren diverse acties ondernomen. Er
wordt een monitoringsysteem voor het hoofdwegennet ontwikkeld. Dit
systeem zal op termijn (dynamische) verkeersinformatie leveren. Verder
wordt een tweetal demonstratieprojecten gerealiseerd: Rijn-corridor en
Wegwijs-Amsterdam. Het is van belang al bij het ontwerp en de ontwik–
keling van telematica-systemen het aspect verkeersveiligheid integraal
mee te nemen. Bij iedere stap in het proces zal dan ook systematisch
onderzocht worden welke bestaande problemen op het gebied van
verkeersveiligheid opgelost kunnen worden met het in ontwikkeling zijnde
systeem. Door deze effecten te laten meespelen bij de keuzen tussen
alternatieve systemen en regelingen, zijn niet alleen de ontwikkelings–
kosten lager dan wanneer achteraf veiligheidseisen moeten worden
toegevoegd aan een reeds bestaand systeem of reeds ontwikkelde regel–
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strategie, ook zijn de rnogelijkheden tot implementatie van veiligheid
groter.

Nederland vindt internationale samenwerking op Europees niveau van
groot belang, evenals voor de ontwikkeling van geavanceerde geleidings–
systemen (zie paragraaf hierna). Daarom nemen we actief deel aan de
internationale projecten RTI en DRIVE.

Verwerkingscapaciteit hoofdwegennet neemt met 30% toe

De toepassing van electronica in voertuigen en aan de infrastructuur
zal een grote vlucht nemen. Hierdoor zullen de veiligheid en de verwer–
kingscapaciteit toenemen. Door het inbouwen van radarsystemen, en in
een later stadium geavanceerde geleidingssystemen, kan de wegcapa–
citeit optimaal benut worden. De voertuigen kunnen dan op electronische
wijze geleid worden met zodanige snelheden en onderlinge afstanden dat
veiligheid en gebruik van wegoppervlak prima op elkaar zijn afgestemd.
Zowel de veiligheid als de capaciteit zullen met 30% kunnen toenemen.
Voorshands gaan we ervan uit dat in 2010 van dat percentage de helft
daadwerkelijk op het gehele hoofdwegennet gerealiseerd is. Uiteraard zal
Nederland daarbij gebruikmaken van de ervaring, die bij het Europese
Drive-project wordt opgedaan.

Beheerssystemen in het openbaar vervoer

Beheerssystemen kunnen ten goede komen aan de dienstverlening in
het openbaar vervoer. Telematicasystemen maken ook in het openbaar
vervoer toepassing van logistieke concepten mogelijk voor de gehele
reis. Dit in tegenstelling tot de huidige praktijk, die teveel van de
vervoerstechniek en het individuele vervoersbedrijf uitgaat.

Een onderlinge afstemming van dienstregelingen en optimalisering op
nationaal niveau, ligt met behulp van telematica binnen handbereik.
Nieuwe beheerssystemen zullen het in de toekomst mogelijk maken
flexibeler te reageren op verstoringen van de dienstregeling. Verder
zullen deze systemen informatie verschaffen aan het te realiseren
dynamische reisinformatiesysteem. Tevens kunnen zij een bijdrage
leveren aan de managementinformatie. In combinatie met de reisinfor–
matie wordt zo voor de reiziger het gebruik van het openbaar vervoer
aantrekkelijker gemaakt.

In de komende twee jaar zal VenW aansluiting zoeken bij initiatieven
uit het openbaar vervoer. Er wordt gestreefd naar een openbaar ver–
voersnetwerk dat is gebaseerd op de bestaande en nieuwe vervoers–
stromen. De aanzet daartoe zal een verkennende studie vormen, een
logistieke doorlichting van het openbaar vervoer. Daarnaast wordt een
demonstratieproject gesteund. De uitkomsten van beide zullen de basis
vormen voor de ontwikkeling van stimuleringsmaatregelen. Die zullen
ertoe moeten leiden dat op termijn de beoogde innovaties zullen worden
ingevoerd over de volle breedte van het openbaar vervoer.
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Luik 3.2 : bereikbaarheid en marktpositie goederenvervoer
Spoor 19 : wegvervoer
Streefbeeld: - het Nederlands marktaandeel in het internationaal

vervoer is ten minste gehandhaafd;
- de transportefficiency in het wegvervoer is sterk

verbeterd, leidend tot 15 a 20% minder km's in 2010.

Inleiding

Op basis van de verwachtingen van economische groei en het
transport blijkt het wegvervoer, ondanks een verschuiving van een deel
van het wegvervoer naar rail en binnenvaart, te groeien van 460 miljoen
ton in 1987 tot 725 miljoen ton in 2010; de vervoersprestatie, gemeten
in tonkilometers, zal ondanks deze verschuiving nog met 70% toenemen.
Het wegvervoer blijft daarmee de belangrijkste trekker en hoofddrager
van het vervoer. Dit betekent tevens, dat ook op milieugebied de meest
effectieve maatregelen uit het wegvervoer zelf zullen moeten komen.
Tevens is extra aandacht nodig voor de veiligheidsaspecten van het
vrachtverkeer. Nu reeds is 25% van alle verkeersdoden het gevolg van
een ongeval waar een vrachtauto bij betrokken was en dat is meer dan
proportioneel.

Slagvaardig marktoptreden goederenvervoer

Behoud en vergroting van marktaandeel bij een stijgende vraag tot 725
miljoen ton gaan niet vanzelf. Naast de grote eigen verantwoordelijkheid
van de sector zelf zal de overheid zich in moeten spannen voor een
gunstig ondernemingsklimaat, zodat de internationale concurrentiepositie
gehandhaafd en waar mogelijk versterkt kan worden.

In dat verband zijn inmiddels met de branche-organisaties de volgende
hoofdlijnen voor het sociaal-economisch beleid voor het wegvervoer voor
de komende jaren uitgezet:

- invoering en handhaving van een gedereguleerde Wet Goederen–
vervoer over de Weg. Daarin is voor het beroepsgoederenvervoer zowel
de toetreding tot de markt als het onderlinge concurrentiegedrag
gebonden aan kwalitatieve eisen;

- uitvoering van een stimulerings– en ontwikkelingsprogramma
bestaande uit onderzoeks–, voorlichtings– en onderwijsprojecten voor het
beroepsvervoer. De activiteiten zullen mede met het oog op EG '92,
vooral gericht zijn op de modernisering van de bedrijfsvoering,
vernieuwing van de dienstverlening en verbetering van de arbeidsom–
standigheden en arbeidsvoorziening;

- activering van het samenwerkingsorgaan van sociale partners in het
beroepsvervoer. Dit orgaan zal vooral projecten moeten initiëren en
ondersteunen die gericht zijn op de instroom van een nieuwe generatie
chauffeurs, planners en expediteurs.

Specifieke overheidstaken zijn in dit kader eveneens:
- het voeren van bi– en multilateraal overleg met buitenlandse

overheden met als voornaamste doel het bereiken van een geliberali–
seerde EG– vervoersmarkt rond '92 en het bieden van aansluiting op die
markt voor de overige Oost– en Westeuropese landen;

- het tegengaan van (inter)nationale overheidsmaatregelen die een
aantasting van de concurrentiepositie, anders dan de gewenste fiscale
harmonisatie waarbij de kosten van de weg worden goedgemaakt, van
ons wegvervoer betekenen.
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Logistieke dienstverlening en telematica

Mede gelet op de ontwikkelingen in de omringende landen, is
versterkte aandacht nodig voor de beheersing van de goederenstromen.
Uitbreiding van de feitelijke vervoerstaak met logistieke functies als
opslag, voorraadbeheer en assemblage is daarvoor nodig.

Logistieke dienstverlening en telematica vormen hiervoor onmisbare
elementen. De overheid zal de ontwikkeling van logistieke dienstver–
lening en telematica stimuleren door:

- activeren van (voorbeeld)projecten op het gebied van logistieke
dienstverlening, met als doel een betere beheersing van goederen–
stromen door het Nederlandse wegvervoer (zie ook gecombineerd
vervoer);

- ontwikkelen van telematica-toepassingen in het wegvervoer;
specifieke zorg daarbij is de afstemming en koppeling van bestaande en
toekomstige telematicasystemen.

Voor de ontwikkeling en implementatie van de
telematica-projecten/pilotprojecten zal gebruik gemaakt moeten worden
van een voor telematica op te stellen subsidieregeling.

Verbetering transportefficiency

Met het oog op vermindering van het energieverbruik, om de uitstoot
van COz te verlagen, zullen we ons richten op efficiency maatregelen, die
leiden tot vermindering van het aantal voertuigkilometers als gevolg van
een hogere benuttingsgraad. In technische zin gaat het hierbij om de
afmetingen/gewichten en kortkoppelsystemen van de vrachtauto's. Ook
hier geldt echter dat afmetingen/gewichten vooral een internationaal
onderwerp is. Dat maakt het niet eenvoudiger. Nederland staat op dat
punt tegenover de andere elf.

In de regelgeving gaat het hierbij om een groot aantal deregulerende
maatregelen zoals:

- toestaan cabotage: het vrij kunnen laden en lossen in het buitenland
past binnen het uitgangspunt van een geliberaliseerde markt. Voor het
milieu betekent dit dat (onnodige) !ege retourritten kunnen worden
voorkomen. In de Benelux is afgesproken de cabotage wegvervoer per 1
januari 1991 te liberaliseren. Speciale aandacht bestaat tevens voor het
vrij aan– en uitrijden bij gecombineerd vervoer;

- opheffen van kwantitatieve beperkingen in het zogenaamde derde
landenvervoer. Door het onbeperkt toestaan van dit vervoer zal het aantal
lege retourritten worden verminderd;

- samenladen binnen eigen vervoer mogelijk maken (nuanceren onder–
scheid eigen vervoer/beroepsvervoer), oftewel het binnen het eigen
vervoer mogelijk maken van samenwerking zodat lege retourritten
kunnen worden voorkomen.

Tevens zal het beleid zich richten op de stimulering van efficiencyver–
betering door met het bedrijfsleven te werken aan voorbeeldprojecten,
zoals samenladen/samenwerking kleinere wegvervoerders met als doel
een hogere beladingsgraad en dus minder voertuigbewegingen te reali–
seren. Zoals vermeld in Spoor 3 hebben ontvangstinstallaties eveneens
een positief effect op efficiency.

De effecten van de nu bereikbare efficiencymaatregelen worden
geschat op circa 15 a 20%.
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Infrastructuur

Onder Luik 3.4 (bereikbaarheid personenvervoer) is een beeld gegeven
van de benodigde weginfrastructuur. Voor het goederenvervoer over de
weg betekent dit een infrastructuurbeleid op drie fronten, te weten:

- kwaliteit van de internationale verbindingen. In eerste instantie gaat
het hierbij om de aansluiting van de achterïandverbindingen op het
Europese wegenstelsel. Daarnaast zal gestreefd worden naar een
Europees netwerk van «hoofdtransportassen»;

- kwaliteit hoofdwegennet (stelsel hoofdtransportassen en overig). In
congestiegebieden zullen stroken voor o.m. vrachtauto's worden
aangelegd (selectieve bereikbaarheid). De kwaliteit van de weginfra–
structuur, vertaald in een maximale kans op congestie van 2% resp. 5%,
kan hiermee gegarandeerd worden.

- bereikbaarheid binnensteden. De selectieve bereikbaarheid zoals die
geldt op het hoofdwegennet zal in principe worden doorgezet in de
stedelijke agglomeraties. In de vervoerregio's zal dit aspect de nodige
aandacht verdienen.
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Luik 3.2 : bereikbaarheid en marktpositie goederenvervoer
Spoor 20 : railvervoer
Streefbeeld - het spoorwegnet geeft een goede verbinding tussen de

belangrijkste zeehavengebieden en het achterland;
- het Nederlandse net is volledig geïntegreerd in het

Europese net;
- de hoofdtransportassen zijn geschikt voor asdrukken

van 22,5 ton;
- de omvang van het goederenvervoer per spoor is in

2010 gestegen tot 50 miljoen ton per jaar.

Inleiding

Voor het behoud én de gewenste vergroting van het marktaandeel van
het goederenvervoer per spoor (meer dan een verdubbeling van de
huidige vervoersomvang en misschien nog meer) kunnen de onder–
werpen marktoptreden, organisatorische positie van het NS-goederen–
vervoer binnen het gehele NS-bedrijf en infrastructuur niet los van elkaar
worden gezien. Alleen een gelijktijdige aanpak staat borg voor het
bereiken van een structureel sterkere en strategisch (economie en milieu)
gewenste marktpositie.

Slagvaardig marktoptreden goederenvervoer per raïl

De aantrekkelijkheid en kwaliteit NS-goederenvervoer worden
beïnvloed door het marktoptreden en de kracht om vervoer te organi–
seren. Enerzijds zijn daarvoor technisch hoogwaardige produktiemiddelen
nodig (infrastructuur, rollend materieel, beveiliging), anderzijds een
marktbewerking en een marktgerichte houding die via uitgekiende logis–
tieke concepten een spoorprodukt aanbieden dat geheel voldoet aan de
eisen die de klant stelt. Het bedrijf NS-Goederenvervoer heeft daar een
eerste verantwoordelijkheid.

De volgende maatregelen in de sfeer van de randvoorwaarden zijn
nodig:

Concurrentievoorwaarden infrastructuur
De ongelijke concurrentievoorwaarden op het terrein van de doorbe–

lasting van de infrastructuurkosten zullen vóór 1994 opgelost moeten zijn
(afloopdatum Tweede Regeling NSG/RO). Overdracht van de financiële
verantwoordelijkheid naar de Staat onder gelijktijdige invoering van een
gebruikersheffing te betalen door NSG is opportuun. Een en ander wordt
momenteel in EG-verband nader uitgewerkt.

Organisatie en verzelfstandiging van NS-Goederenvervoer
Versterking van het commerciële karakter van het goederenvervoer per

spoor vraagt om een bedrijfsvoering die dat volledig mogelijk maakt. Een
organisatorische verzelfstandiging van het NS– goederenvervoer is van
belang. Een onderzoek daarnaar wordt uitgevoerd.

Internationale samenwerking
De spoorwegmaatschappijen in Europa zijn nationaal georganiseerd.

De invloed van elke maatschappij houdt daarom aan de grens op. Voor
een aantal belangrijke internationale vervoersassen is een integratie door
de totstandkoming van assenmanagement (via internationale joint
ventures van bedrijven) noodzakelijk. De Commissie Van der Plas heeft in
haar rapport daar ook op gewezen. Het is de verantwoordelijkheid van de
betrokken spoorwegmaatschappijen om met voorstellen daarvoor te
komen. Op basis van deze voorstellen zullen de respectieve overheden
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de noodzakelijke bi– of multilaterale akkoorden kunnen afsluiten voor de
desbetreffende spoorwegverbindingen.

Infrastructuur

Fase 1
Zowel voor het personenvervoer als voor het goederenvervoer zal de

komende jaren een zorgelijke situatie op het NS-net ontstaan. Zeker als
het beleid om het gebruik van het openbaar vervoer te stimuleren reeds
op korte termijn vruchten zal afwerpen, moet in de eerstkomende jaren
met capaciteitstekorten op het NS-net rekening worden gehouden.

Voor het goederenvervoer is het van belang, dat ondanks deze
problemen, voldoende capaciteit voor goederenvervoer op de voor dit
vervoer belangrijkste lijnen beschikbaar is. Dit speelt met name op het
traject Rotterdam-West-Duitsland via Venlo. Het is ook de bedoeling dit
traject zowel uit een oogpunt van capaciteit als kwaliteit (grotere aslast)
te verbeteren.

Naast de verbetering van deze lijn is ook de verbetering van een aantal
havensporen en de daarmee verband houdende voorzieningen nodig.

In concreto gaat het om kwaliteitsverbetering, waarmee 1,4 miljard is
gemoeid. Het betreft de volgende maatregelen:

- het geschikt maken van de verbinding Maasvlakte-Venlo voor 22,5
ton aslast;

- electrificatie en verdubbeling spoorverbindingen naar Maasvlakte;
- ontwikkeling van railservicecentra in het Rotterdamse havengebied;
- spooraansluiting Venlo-Tradeport;
- ontsluiting Axelse vlakte in Zeeuws-Vlaanderen;
- aanpassing rangeeremplacementen en vergroten capaciteit van de

wachtsporen;
- vergroten van de capaciteit op bepaalde deeltrajecten.

Om de gewenste groei van het goederenvervoer met name op de inter–
nationale as Rotterdam-Venlo te kunnen accomoderen zal de capaciteits–
uitbreiding op deze lijn niet alleen aan personenvervoer maar ook aan
goederenvervoer ten goede moeten komen. Het merendeel van de inves–
tering creëert tevens de basis voor de onder fase 2 genoemde
Betuwelijn.

Naast investeringen in de oost-west verbinding geeft de aanleg van de
hogesnelheidslijn extra ruimte aan het goederenvervoer per spoor, zowel
op de nieuwe verbinding als ook op de bestaande infrastructuur richting
Oost-Frankrijk, Zuid-Frankrijk en Spanje. Naar verwachting heeft deze
markt, met name Spanje, aanzienlijke groeimogelijkheden. Bezien zal
worden in welke mate deze capaciteitsverruiming besteed kan worden
ter stimulering van regionale initiatieven, gericht op de bevordering van
het spoorvervoer.

Fase 2
Ter realisering van een substantiële toename in de omvang van het

spoorvervoer is vrije infrastructurele capaciteit een noodzakelijk te
vervullen voorwaarde. Gegeven de prioriteit voor het personenvervoer is
namelijk geen uitbreiding mogelijk zonder (grootschalige) nieuwe infra–
structuur voor het goederenvervoer. De potentiële markt voor deze
toename ligt vooral in het internationale vervoer van chemische
produkten en het vervoer van/naar de zeehavens (Rotterdam, vooral
containers).

Voor een verhoging van de vervoersomvang tot circa 50 miljoen
ton/jaar in het jaar 2000 bedragen de investeringen 2,5 miljard, waarvan
het leeuwendeel voor de Betuwelijn (Commissie Van der Plas, Rail 21
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Cargo). Realisering verlangt tegelijkertijd goede afspraken met
West-Duitsland over (het gebruik van) aansluitende hoogwaardige infra–
structuur aldaar.

Evenals voor de HSL naar het zuiden zullen ook voor de Betuwelijn de
mogelijkheden van gedeeltelijke private financiering worden onderzocht.
Daarbij wordt ook hier voorshands uitgegaan van 50% private
financiering.

Overig

Voor de aanleg van nieuwe levensvatbare spoorwegaansluitingen en
de reactivering van in onbruik geraakte nog wel aanwezige spoorwegaan–
sluitingen van industrieterreinen zal een financiële stimulans (in de orde
van enige miljoenen guldens) worden gegeven. Op deze manier wordt
voor verladers de bestaande (fysieke) drempel bij de keuze voor
railvervoer weggenomen. Naar verwachting zal als gevolg van deze
«nieuwe» aansluitingen circa 1 a 2 miljoen ton van de groei van het
wegvervoer op termijn kunnen worden overgenomen.

Tweede Kamer, vergaderjaar 1989-1990, 20 922, nrs. 15-16 72



Luik 3.2 : bereikbaarheid en marktpositie goederenvervoer
Spoor 21 : vervoer over water
Streefbeeld: - het hoofdvaarwegennet verbindt de vanuit goederen–

vervoer belangrijkste landsdelen met elkaar en met het
buitenland;

- het hoofdvaarwegennet is geschikt voor ten minste
klasse IV-scheepvaart (vanaf 1350 ton);

- de hoofdtransportas Rotterdam-Duitsland is geschikt
voor 6 baks duwvaart; de overige hoofdtransportassen
zijn geschikt voor 4 baks duwvaart;

- het Nederlands marktaandeel in het internationaal
vervoer is ten minste gehandhaafd;

- de vervoersomvang van de binnenvaart is in 2010
gestegen tot circa 370 miljoen ton per jaar;

- ter ontlasting van de hoofdtransportassen zijn waar
nodig alternatieve routes voor de recreatievaart
gecreëerd en verder ontwikkeld;

- er is een adequaat recreatietoervaartnet beschikbaar.

Inleiding

Voor structurele versterking van de strategische positie van de binnen–
vaart, zowel voor het behoud als voor een vergroting van het markt–
aandeel, is een gelijktijdige aanpak op de terreinen van marktoptreden,
infrastructuur en telematica van wezenlijk belang. Economische en
milieubelangen lopen daarbij parallel.

Slagvaardig marktoptreden binnenvaart

Feitelijke en potentiële mogelijkheden blijken bij een (belangrijk) deel
van de verladers nog te onbekend. Onder het motto «onbekend maakt
onbemind» heeft de bedrijfstak zelf een initiatief voor de algemene
promotie van de binnenvaart genomen, in de vorm van het «Bureau
Voorlichting Binnertvaart». Daarnaast is een (nog) directer inspelen en
anticiperen op marktontwikkelingen en –veranderingen nodig. Marketing,
acquisitie, samenwerking en efficiency zijn daarvoor speerpunten van
actie door het bedrijfsleven zelf. Vanuit de bestaande en mogelijk nieuwe
commerciële samenwerkingsverbanden zullen nieuwe markten/vervoers–
stromen en verladers moeten worden opgespoord, nieuwe produktcom–
binaties (commercieel en technisch) moeten worden aangeboden die
passen in een geïntegreerd logistiek dienstenpakket inclusief overslag en
voor-/natransport.

De overheid zal dergelijke innovatieve ontwikkelingen stimuleren en
financieel ondersteunen. Voorlopig wordt daarvoor een bedrag van 5
miljoen per jaar gereserveerd. Daarin is begrepen eventueel technisch
onderzoek en ontwikkeling waaronder overslag.

Het overige voorwaardenscheppende beleid op het terrein van
marktordening, capaciteit en sociale regelingen wordt voortgezet. Daarin
past ook het streven van bilaterale verdragen met de Oosteuropese
landen. Na de opening van de Rijn-Main-Donauverbinding zullen in die
trajecten ook voor de Nederlandse binnenvaart nieuwe marktmogelijk–
heden ontstaan.

Bij dit voorwaardenscheppend beleid is er een sterke wisselwerking
met het beleid dat door de EG en andere internationale organisaties
wordt gevoerd. Enerzijds dienen Nederlandse maatregelen te passen in
deze internationale kaders. Anderzijds kunnen belangrijke veranderingen
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alleen in deze internationale kaders tot stand worden gebracht. Deze
gebondenheid beperkt onze eigen beleidsvrijheid, maar maakt het tevens
mogelijk om de internationale regelgeving te toetsen aan de Nederlandse
belangen en het Nederlandse beleid, met name als het gaat om interna–
tionale concurrentieverhoudingen, het elimineren van protectionisme en
de gevolgen voor het milieu.

In 1988 heeft de Tweede Kamer al ingestemd met dit beleid in het
kader van de behandeling van de nota «Hoofdthema's sociaal-econo–
misch binnenvaartbeleid». De stand van zaken over enkele belangrijke
onderwerpen is nu als volgt. De internationale sloopregeling (inclusief de
capaciteitsregeling) is in het uitvoeringsstadium. Het voorstel voor de
nieuwe Wet Vervoer Binnenvaart is ter behandeling toegezonden aan het
Parlement. In nauw overleg met het georganiseerde bedrijfsleven wordt
onderzoek verricht naar de mogelijkheden voor commercialisering van
het stelsel van beursbevrachting. Een grotere flexibiliteit in de
vaststelling van de vrachtprijs, o.a. waar het gaat om de laad– en
lostijden, speelt daarbij een niet onbelangrijke rol.

Infrastructuur

Structuur van het hoofdvaarwegennet
Het hoofdvaarwegennet verbindt de belangrijkste landsdelen met

elkaar en met het buitenland en geeft tevens vorm aan achterwaartse
verbindingen van onze belangrijkste zeehavens. Het rijk acht zich verant–
woordelijk voor het aangepast houden van dit net aan de eisen van de
tijd. Voor de structuur van het hoofdvaarwegennet blijven we uitgaan van
het in Deel A genoemde gewichtscriterium. Dat houdt in dat via de
hoofdvaarwegen nu en/of in de toekomst ten minste 5 miljoen ton
goederen per jaar wordt vervoerd. Gelet op de resultaten uit de inspraak–
ronde en het gevoerde bestuurlijk overleg zullen de huidige vaarwegge–
deelten Maas-Veghel (traverse door 's-Hertogenbosch) en Nederweert–
Lozen van de Zuid-Willemsvaart alsmede het Kanaal Wessem-Neder–
weert aan het hoofdvaarwegennet worden toegevoegd. Besluitvorming
over de status van het overige traject, het zgn middengedeelte, van de
Zuid-Willemsvaart zal plaats vinden nadat een studie is voltooid waarin
de vervoerspotentie wordt onderzocht. Als op grond hiervan besloten
wordt ook dit gedeelte te verruimen kan de noodzaak blijken alsnog de
omlegging 's-Hertogenbosch te realiseren i.p.v. de traverse.

De hoofdvaarwegen waar per jaar nu en/of in de toekomst ten minste
5 miljoen ton grensoverschrijdende goederen van en naar de zeehaven–
gebieden worden vervoerd worden aangemerkt als hoofdtransportassen.
Deze verbinden de mainport Rotterdam en de twee andere belangrijke
zeehavengebieden Amsterdam-Noordzeekanaalgebied en Westerschel–
degebied met hun voor– en achterland. Op deze assen zal minimaal vier
baks duwvaart mogelijk zijn. Het betreft hier de verbindingen
Rotterdam-Rijn (zes baks), Rotterdam-Schelde (vier baks),
Amsterdam-Rijn (vier baks) en Westerscheldegebied-Rijn (vier baks). Op
de verbinding Rotterdam-Rijn wordt gestreefd naar verdere uitbreiding
van de vaarmogelijkheden voor zes baksduwvaart.

Wat moet er aan de infrastructuur gebeuren?
Op drie vaarwegen na is het hoofdvaarwegennet tot 2010 qua

structuur voltooid. Desondanks zijn er forse investeringen nodig voor de
modernisering, verbetering en schaalvergroting van het hoofdvaarwe–
gennet wegens de in het verleden opgelopen achterstand. Daarenboven
is het van belang dat de opgelopen achterstand in het onderhoud zo
spoedig mogelijk wordt opgeheven.
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De hoofdvaarwegen hebben nog veel capaciteit beschikbaar om
zonder al te veel congestieverschijnselen groei in het binnenvaartvervoer
op te vangen.

Een belangrijk voorbeeld hiervan vormt de Waal, waarlangs dit jaar
circa 300 miljoen ton aan scheepslaadvermogen passeert. Er zijn
verschillende strategieën denkbaar om de Waal als hoofdtransportas
verder te ontwikkelen (Toekomstvisie Waal). In 1991 zal een studie
gereed komen die moet aangeven volgens welke beleidsstrategie inves–
teringen, beheer en onderhoud het beste kunnen worden uitgevoerd om
de vervoerspotentie voor de verdere toekomst in vervoereconomisch
opzicht verder te optimaliseren (o.a. container-en RO/RO-transport).

Ook voor de Maasroute via het Julianakanaal wordt momenteel aan
zo'n toekomstvisie gewerkt, als regionale uitwerking van het SVV.

Voorts is een eerste verkenning verricht naar de mogelijkheden van
een intensiever gebruik van het Amsterdam-Rijnkanaal.

Om in de toekomst nog beter te kunnen inspelen op de verwachte
trends in o.a. container– en RO/RO transport, zullen op hoofdvaarwegen
de toegelaten scheepsafmetingen zonodig worden verruimd onder
voorwaarde dat de veiligheid gewaarborgd blijft.

In het kader van de ontsluiting van Oosteuropa zal de bereikbaarheid
over water moeten worden onderzocht. Het rapport «Bereikbaarheid
Nederland-Oosteuropa» vormt de eerste aanzet hiervoor. Met de Duitse
collega's zal de haalbaarheid worden onderzocht van een nieuwe kanaal–
verbinding Twenthe-Mittellandkanaal. In verband hiermee is het van
belang dat de planologische reservering rond Enschede gehandhaafd
blijft.

De huidige kwaliteit van verkeersafwikkeling op het hoofdvaarwe–
gennet-gekoppeld aan het begrip «veilige en vlotte vaart»- zal worden
voortgezet. Waar noodzakelijk vindt verbetering van dit kwaliteitsniveau
plaats. Deze verbeteringen zijn gericht op het «just in time» vervoeren
van goederen over water c.q. het functioneren van watervervoer als
onderdeel van een logistieke keten.

Prioriteitstelling vaarwegenprojecten
Bij de uitvoering van de maatregelen wordt de volgende prioriteit–

stelling gehanteerd. De hoogste prioriteit ligt bij de hoofdtransportassen.
Deze moeten zo zijn ingericht dat ze de binnenvaart in een zo goed
mogelijke concurrentiepositie brengen. Het gaat om investeringen die
leiden tot schaalvergroting, vervanging en modernisering van verouderde
infrastructuurelementen en verhoging van de betrouwbaarheid, het kwali–
teitsniveau en de veiligheid. Vervolgens gaat de aandacht uit naar de
overige hoofdvaarwegen. Deze kunnen rekenen op aanpassing aan de
schaalvergroting als technische vernieuwing nodig is. Tenslotte gaat de
aandacht uit naar de overige rijksvaarwegen die niet tot het hoofdvaar–
wegennet behoren. Verloedering van die vaarwegen leidt tot nadelige
gevolgen voor bedrijven die voor het vervoer van hun goederen over
water afhankelijk zijn. Daarom wordt daar de opgelopen onderhoudsach–
terstand zoveel mogelijk weggewerkt. Het rijk zal zelf echter geen nieuwe
initiatieven nemen om tot schaalvergroting over te gaan.

Financiële consequenties
Voor het wegnemen van de knelpunten in het hoofdvaarwegennet en

voor maatregelen voor schaalvergroting en verbetering van de betrouw–
baarheid, is een investering noodzakelijk van ongeveer 4 miljard. De
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komende jaren is een onderhoudsbudget nodig van circa 340 miljoen per
jaar. Dit niveau was tot dusverre niet beschikbaar. Daarom is voor de
eerstkomende 5 jaar verhoging van het onderhoudsbudget gerealiseerd
tot het gewenste niveau.

Investeringen en onderhoud in de vaarwegen hebben alleen maar zin
als deze tijdig plaats vinden. De 30 miljoen per jaar extra voor stimu–
lering watervervoer vanuit het NMP is in deze een stap in de goede
richting. Maar nog niet voldoende; er is meer nodig. In Deel A is al
gesteld dat in de eerstkomende jaren het investeringspakket versneld kan
worden uitgevoerd. Dit is alsnog gerealiseerd door het aanlegprogramma
met circa 145 miljoen extra in de periode 1991-1995 te versnellen.
Hierdoor kan een deel van de vrijkomende middelen, die vanaf 1995 voor
deze versneld uitgevoerde projecten staat geprogrammeerd, gebruikt
worden voor projecten die leiden tot stimulering van watertransport,
waarbij naast infrastructurele werken ook activiteiten zijn begrepen die
eerder onder «slagvaardig marktoptreden» staan vermeld. Een bijkomend
voordeel van versnelling van investeringsprojecten kan een reductie van
het achterstallige onderhoud op de betreffende vaarwegen zijn.

Recreatievaart
De Recreatievaart is van economisch belang voor ons land. Beste–

dingen leiden tot aanzienlijke regionale economische effecten. De ontwik–
keling van de recreatievaart zal echter moeten worden gestuurd om
ongewenste conflicten met beroepsvervoer te vermijden. De recreatie–
vaart op hoofdtransportassen zal omwille van de veiligheid en het afwik–
kelingsniveau moeten worden ontmoedigd door er goede alternatieve
vaarroutes tegenover te stellen, met name op niet-hoofdvaarwegen. De
zogeheten «staande mastenroute» is en blijft een essentiële schakel
tussen grootschalige vaargebieden.

De Beleidsvisie Recreatie Toervaart Nederland zal het kader vormen
voor nadere uitwerking van de projecten, die in het kader van dit Struc–
tuurschema betrekking hebben op recreatietoervaart. Met de ministeries
van LNV en EZ, de recreatiesector en de provincies wordt overleg
gevoerd over de mogelijkheden tot uitvoering. Het toenemend aantal
verkeersconflicten, dat zich de eerstkomende jaren aandient, moet de
bedrijfstak in de jachtenbouw aansporen een snel en eenvoudig strijkbaar
zeiljacht te ontwikkelen. Op deze wijze zullen meer alternatieve routes
beschikbaar kunnen komen.

Milieu en energie

Naast de hierboven aangegeven inspanningen voor extra vergroting
van het marktaandeel zal de binnenvaart op milieu– en energiegebied ook
haar eigen bijdrage moeten leveren. Het toegenomen vervoer per binnen–
schip mag niet tot onaanvaardbare toeneming van geluidhinder en lucht–
verontreiniging leiden. Een preciese ontwikkeling van de emissies is
vooralsnog niet aan te geven. Ook water– en bodemverontreiniging zullen
moeten worden teruggedrongen. Voor de uitstoot van luchtverontreini–
gende stoffen van scheepsmotoren zullen in internationaal verband
afspraken over emissienormen worden gemaakt. De ontwikkeling van
schonere en zuiniger scheepsmotoren zal worden gestimuleerd. Verbe–
tering van de kwaliteit van brandstoffen speelt daarbij eveneens een rol.

Verdere terugdringing van water– en bodemverontreiniging (als gevolg
van droge en vloeibare ladingresten, afgewerkte olie, huishoudelijk afval
e.d.) vereist maatregelen voor opvang en verwijdering. Een werkelijk
afdoende regeling is alleen in internationaal verband mogelijk. Nederland
zal daarvoor voorstellen doen. Waar mogelijk zullen in eigen land, in
overleg met betrokken partijen, maatregelen worden genomen.
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Luik 3.2 : bereikbaarheid en marktpositie goederenvervoer
Spoor 22 : gecombineerd vervoer
Streefbeeld: in 2000 zijn in de havengebieden en in alle landsdelen

weg–, water–, railterminals aanwezig.

Gecombineerd vervoer: een groeimarkt

De toeneming van de marktaandelen van het spoorvervoer en de
binnenvaart zal voor een (belangrijk) deel in het (internationale) vervoer
van containers en gecombineerd vervoer plaats vinden. In de komende
10 a 15 jaar wordt de omvang daarvan geschat op circa 65 miljoen ton
van de huidige totale groeiverwachtingen voor het wegvervoer. De meest
kansrijke gebieden zijn de trajecten van Rotterdam met West-Duitsland,
via West-Duitsland verder richting/bestemming Italië en Oosteuropa, en
de relatie Frankrijk/Spanje.

Daadwerkelijke verkrijging van deze potentiële markt vereist de ontwik–
keling en verdere uitbouw van systemen van gecombineerd
weg-/railvervoer, water-/railvervoer en weg-/binnenvaartvervoer. Het
gezamenlijke bedrijfsleven heeft hier een grote eigen verantwoorde–
lijkheid.

Van het (internationaal) wegvervoer wordt hiervoor een actieve
opstelling verwacht, met name op landen als Oostenrijk, Zwitserland en
Italie wat betreft het railvervoer en op België en de Donaulanden wat
betreft de binnenvaart. Grote wegvervoer– en expeditiebedrijven zouden
zowel financieel als organisatorisch moeten gaan participeren in de opzet
van assenmanagement (rail-/wegvervoer) en de exploitatie van Ro-Ro
schepen op de Rijn. Op deze manier kunnen deze nieuwe vormen van
gecombineerd vervoer een blijvend onderdeel gaan uitmaken van
geavanceerde vormen van logistieke dienstverlening. Gelet op de
voorsprong van het wegvervoer op dit terrein en op het terrein van
aquisitie is deze samenwerking van essentieel belang.

De rol van het spoorvervoer ligt, naast het containervervoer, vooral op
het inzetten van blok– en shuttletreinen. Nog op te zetten rail service
centra spelen hierbij een belangrijke rol. De komende jaren gaat het om 4
a 5 van deze centra, terwijl op lange termijn gestreefd wordt naar een
aantal van 10 of meer. Dit vergt een substantiële investering. Het rijk zal
een bijdrage verlenen in de totstandkoming van de centra. Het vervoer
van containers per spoor kan zodoende de komende 15 jaar verdrievou–
digen tot circa 750 000 containers/jaar (in tonnen vervoer uitgedrukt:
van 3 a 4 miljoen ton naar 10 a 12 miljoen ton/jaar).

Voor de realisering van de groei op korte termijn in het binnenlandse
container-/gecombineerd vervoer per spoor wordt een rijksbijdrage
verleend voor de invoering en verdere ontwikkeling van een nieuw
containerafzetstysteem (ACTS). De toename in de vervoersomvang
wordt geraamd op circa 5 miljoen ton/jaar (inclusief het vervoer van
huisvuil).

Voor de binnenvaart hebben de afgelopen jaren bewezen, dat ook deze
bedrijfstak goed past in het concept van meer geïntegreerd transport.
Circa 25% van de containers op de vervoersrelatie Rijnmond–
West-Duitsland wordt per binnenschip vervoerd. Het totale container–
vervoer per binnenschip groeide de laatste jaren met 15 a 20%. Van het
gecombineerde weg-/watervervoer mag eveneens veel worden verwacht,
gelet op de ontwikkeling van RO-RO-diensten. Het gecombineerde
water-/railvervoer kan perspectieven bieden.
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De eigen verantwoordelijkheid van het betrokken bedrijfsleven wordt
hierbij nogmaals onderstreept. Deze beperkt zich daarbij niet tot de
beginpuntorganisatie van het transport vanuit/naar Nederland. Ook een
goede eindpuntorganisatie in andere Europese landen valt daaronder.

De overheid zal daarbij kansrijke initiatieven van andere overheden en
uit het bedrijfsleven, voor het ontwikkelen van goederendistributiecentra
en inlandterminals, ondersteunen en noodzakelijke randvoorwaarden
scheppen, zoals op infrastructureel gebied en internationale regelgeving.
In dit verband wordt actie genomen voor verbetering van de EG-regeling
voor in– en uitrijden en de noodzakelijke standaardisatie.

Voor terminals voor het gecombineerd vervoer per binnenschip zijn in
de komende jaren enkele miljoenen nodig als overheidsbijdrage. Verdere
marktontwikkelingen en initiatieven door het bedrijfsleven zullen
bepalend zijn voor beslissingen over de noodzaak voor verdere
overheidsbijdragen. Voor het beoordelen van die initiatieven wordt een
kader ontwikkeld.
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Luik 3.2 : bereikbaarheid en marktpositie goederenvervoer
Spoor 23 : telematica in het goederenvervoer
Streefbeeld: voor de goederenvervoersbeheersing is in 1995 een

samenhangende informatiestructuur beschikbaar.

Telematica in het goederenvervoer

Algemeen
In het goederenvervoer heeft telematica een aantal specifieke verschij–

ningsvormen. Bij de telematicafunctie marktbemiddeling en transactie
worden vraag naar en aanbod van vervoer door computercommunicatie
tot elkaar gebracht. Daarnaast speelt telematica een rol bij begeleiding
en afhandeling in het goederenvervoer. Hierdoor wordt een scheiding
mogelijk van de (fysieke) goederenstroom en de bijbehorende informatie–
stroom, de Electronic Document Interchange (EDI).

Telematica leidt tot een verbreding van het strategisch perspectief
voor de transport– en distributiefunctie van Nederland. Naast de
aandacht voor Nederland als fysiek transitoknooppunt maakt telematica
toenemende aandacht mogelijk voor de promotie en verdere ontwikkeling
van Nederland als logistiek informatieknooppunt. Het doel is een zo groot
mogelijke aansturing van en informatievoorziening over het internationale
fysieke goederenverkeer via Nederlandse informatiesystemen.

Juist die geavanceerde vorm van commerciële dienstverlening wordt
beschouwd als kansrijke markt voor Nederland als Vervoer– en Distribu–
tieland. Daarom hecht VenW veel waarde aan een goede
telematica-infrastructuur.

Gelet op de internationale positie van Nederland zullen de
telematica-ontwikkelingen ook een internationale inbedding moeten
hebben. Daarom neemt Nederland actief deel aan internationale onder–
zoeksprogramma's zoals COST, het EG-kaderprogramma voor onderzoek
en ontwikkeling. Verder nemen we deel aan internationaal overleg over
standaardisatie, harmonisatie en voorwaarden waaronder
telematica-toepassingen kunnen worden toegelaten.

Versnelde invoering door stimulering
Stimuleringsinstrumenten zijn voorlichting, onderzoek en standaardi–

sering. Standaardisering is met name gewenst voor de dwarsverbin–
dingen tussen de vervoerswijzen. Het gebruik van standaardberichten
vormt een belangrijke voorwaarde voor het aantrekken van grote, inter–
modale vervoersstromen door Nederland. Bovendien kunnen de posities
van het goederenvervoer over het spoor, de binnenvaart en van het
gecombineerd vervoer op die manier worden versterkt. VenW zoekt voor
deze activiteiten aansluiting bij de instellingen die op dit terrein actief
zijn. Versterking van de positie van deze organisaties is zo belangrijk dat
het een afzonderlijk speerpunt vormt in het telematicabeleid van VenW.
Ook is het de bedoeling community-netwerkdiensten te steunen bij de
uitvoering van hun plannen, als deze ten minste op elkaar zijn afgestemd.

Bijdrage aan de automatisering van de douane
Het douane-systeem SAGITTA moet geschikt worden gemaakt voor

uitvoer, doorvoer en opslag. Uitbreiding van SAGITTA is van groot
belang voor handel, industrie en transport. Die uitbreiding is niet alleen
een zaak van geld, maar ook van procedures. VenW participeert in een
overleggroep met de andere betrokkenen en draagt het zijne bij aan die
uitbreiding.
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Handhaving en bewaking in wegverkeer en binnenvaart
Door telematica kan de kwaliteit van controles worden verhoogd. Maar

ook het tijdsbeslag en oponthoud voor de klant kan worden verminderd.
De wegbeheerder en de hulpdiensten kunnen doeltreffender optreden bij
calamiteiten. De preventie en bestrijding van milieurampen worden
verbeterd.

In eerste instantie komen er demonstratieprojecten. Het gaat erom,
nieuwe procedures te ontwikkelen, mensen vertrouwd te maken met
nieuwe technologieën en de voordelen voor alle partijen zichtbaar te
maken. Goede gemeenschappelijke begeleiding van invoering van nieuwe
technologieën is van essentieel belang.

In het wegvervoer wordt een systeem voor een betere afhandeling van
calamiteiten tijdens het vervoer van gevaarlijke stoffen geïntroduceerd.
Het gaat hierbij om het vervoer van alle gevaarlijk stoffen. Het systeem
zal een vermindering van milieuschade als gevolg van calamiteiten,
alsmede een verbeterde openbare veiligheid opleveren.

Op het water functioneert al op de route Rotterdam/Antwerpen-Duitse
grens het meld– en volgsysteem. Dat wordt de komende jaren ook
geïnstalleerd op andere hoofdvaarwegen.

Aansluitend hierop is een internationaal lokaliserings-project in de
binnenvaart geïnitieerd door Rotterdam Teleport. Het gaat in eerste
instantie om de logistieke functie van de vervoersbedrijven. Maar op
langere termijn is dit project ook bruikbaar bij de handhavings– en
bewakingsfunctie van VenW.

De controle op rij– en rusttijden
Het gegeven dat de tachograaf verouderd is, vraagt bezinning op de

toepassing van telematica-systemen, zoals boordcomputers. VenW zal
twee wijzigingen entameren ten opzichte van de huidige situatie, te
weten invoering van de boordcomputer en invoering van veldgeheugens
voor wegcontroles.

Nederland zal daartoe in EG-verband voorstellen doen voor aanpassing
van de internationale regelgeving. Na besluitvorming zal het Rijtijdenbe–
sluit dienovereenkomstig worden aangepast. De nieuwe controlesys–
temen zullen moeten voldoen aan eisen op het gebied van fraude en
storingsgevoeligheid, gebruiksvriendelijkheid en privacy.
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Luik 3.3 : zeehavens
Spoor 24 : bereikbaarheid en marktpositie zeehavens
Streefbeeld: - per havengebied zijn in 1991 convenanten afgesloten;

- de zeehavengebieden zijn aangetakt op de nationale en
internationale hoofdinfrastructuur; de mainport
Rotterdam is ontsloten door hoofdtransportassen voor
weg, water en rail;

- de zeetoegangswegen naar de vier zeehavengebieden
hebben het vereiste kwaliteitsniveau;

- de haventerreinen zijn aangepast aan eisen van de
logistieke ontwikkelingen;

- elk havengebied beschikt over een gebiedsgerichte
aanpak voor milieu en ruimtelijke aspecten;

- er is een adequate oplossing voor de baggerproble–
matiek gevonden.

We praten over vier havengebieden

In overeenstemming met de Vierde nota over de Ruimtelijke Ordening
hebben we gekozen voor vier havengebieden. Over het algemeen stemt
men, blijkens de reacties op Deel A van het Structuurschema Zeehavens,
met deze keuze in. De betekenis en de rol van de drie overige, buiten die
gebieden gelegen, havens is lokaal dan wel regionaal van aard. Ook de
schaal van de huidige of de mogelijke ontwikkelingen vraagt niet om een
behandeling van de havens van Harlingen, Den Helder en Scheveningen
uit nationaal perspectief. In overleg met de Nationale Havenraad zal
nader bezien worden op welke wijze de bedoelde drie havens mede van
de vruchten van de gezamenlijke beleidsinspanningen profijt zullen
kunnen trekken.

De mainport Rotterdam/Rijn– en Maasmond

Wij constateren dat het mainportconcept in hoofdlijnen onderschreven
wordt door de direct betrokkenen. Het belang van een directe aan– en
ontsluiting van het mainportgebied op de internationale hoofdtransport–
assen voor het goederenvervoer kan niet genoeg onderstreept worden.

Handhaving van de reservering voor een uitbreiding van de Maasvlakte
acht de regering gewenst. Nader onderzoek zal tezijnertijd de gegevens
voor omvang, situering en bestemming dienen te leveren. Een omvang
van meer dan 500 ha bruto wordt niet uitgesloten. Voor een uitbreiding
geldt dat een zorgvuldige afweging geboden is, mede gezien de natuur–
en landschapsbelangen die in het geding zijn.

Het Amsterdam-IMoordzeekanaalgebied

De samenwerking in het Amsterdam-Noordzeekanaalgebied groeit in
een verheugend tempo. Doorgroei is noodzakelijk; daarvan zijn
overheden en bedrijfsieven in het gebied overtuigd. De ontwikkeling van
de kwaliteit van de dienstverlening en van het driehavenconcept (dat is
de combinatie van zeehaven, luchthaven en teleport) zal daardoor een
impuls kunnen krijgen.

Tijdens het bestuurlijk overleg over Deel A van het Structuurschema
Zeehavens is afgesproken dat de regio een project voor een transport
service centrum zal voorbereiden in overleg met de NS. Omvang en
bestemming van de reservering voor havenontwikkeling nabij de
Noorderpier Umuiden zal te zijner tijd nader vastgesteld dienen te
worden. In eerste instantie is de regio daarbij aan bod.

Tweede Kamer, vergaderjaar 1989-1990, 20 922, nrs. 15-16 81



Het Westerscheldegebied

De havens in het Westerscheldegebied worden geconfronteerd met
een reeks uitdagingen. Een sterke vorm van onderlinge samenwerking
van de twee Nederlandse havengebieden is daarbij een noodzaak voor
een gezonde ontwikkeling in het krachtenveld van de Rijn–, Maas–,
Schelde-delta, waar in het licht van de interne markt van de EG nauwere
samenwerking tussen de betrokken havens verwacht mag worden. Uit de
contacten van de regio met de overheden aan gene zijde van de grens
blijkt dat gestreefd wordt naar ontwikkeling van vormen van samen–
werking en overleg passend in een goed nabuurschap.

Het rijk handhaaft zijn doel zich terug te trekken uit de havenschappen,
zoals het zich ook uit het Havenschap Delfzijl heeft teruggetrokken. We
geven hieraan echter nu geen prioriteit.

Als beperking van de kielspeling na onderzoek ook voor het Wester–
scheldegebied mogelijk blijkt, zal de regering in overleg met België een
oplossing voor de financiering nastreven.

Omdat de overheden uitbreiding buiten de Axelse Vlakte voor zeeha–
venontwikkelingen niet voorzien binnen de komende vijf jaar, kan
volstaan worden met de reservering van de Axelse Vlakte.

Het Eemsmondgebied

De ligging van de Eemsmondhavens maakt het verder ontwikkelen van
contacten met Duitse havens in de Dollardregio tot een voor de regio
belangnjke zaak. Minstens van even groot belang voor de regio is het
Waddenzeebeleid dat randvoorwaarden stelt aan een gezonde ontwik–
keling in de Eemsmondhavens.

Het sociaal-economisch belang van het gebied, mede gezien de
kansen in Noord-Oosteuropa, rechtvaardigt een afzonderlijke behan–
deling in het kader van het beleid van de regering voor de zeehavens.

Bij het bestuurlijk overleg is afgesproken dat in beginsel tijdige
beschikbaarheid van de beoogde rijksbijdrage voor een havencoördinatie–
centrum alsnog verzekerd zal worden. Over het vervallen van een reser–
vering voor een landwaartse uitbreiding van de Eemshaven kan worden
opgemerkt dat de voorziene ontwikkeling in de nabije toekomst de
noodzaak van een dergelijke uitbreiding onwaarschijnlijk maken.

Slagvaardigheid van zeehavengebieden: convenanten

We gaan met de vier havengebieden resultaatgerichte afspraken
maken, vast te leggen in convenanten, ter verhoging van hun slagvaar–
digheid. Ons aanbod daartoe, ter coördinatie van de inspanningen van
alle betrokkenen, is in beginsel aanvaard. Dat is o.m. gebleken uit de
inspraakreacties en het bestuurlijk overleg naar aanleiding van Deel A
van het Structuurschema Zeehavens.

Bij de voorbereiding van die afspraken per havengebied aan de hand
van projectvoorstellen zal het havenbelang uiteraard centraal staan, maar
aan andere belangen zal niet voorbij worden gegaan. Het spreekt vanzelf
dat dergelijke afspraken de overheden slechts binden als de betrokken
vertegenwoordigende organen daaraan hun goedkeuring hebben
gehecht.

Elk havengebied heeft zijn eigen problemen, wensen en mogelijkheden.
Die eigengeaardheid per gebied bepaalt de formule van samenwerking
met het rijk. Het hoeft geen verwondering te wekken dat de mainport
Rotterdam andere behoeften heeft dan de Eemsmond. Daarom zal het
rijk aparte convenanten per havengebied sluiten.

Een convenant is niets anders dan een afspraak tussen partijen. Wat
erin komt zullen partijen allemaal zelf uitmaken. Het meest vergaand is
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een convenant dat uitgaat van een resultaatverplichting. Duidelijk is dat
het rijk daaraan de voorkeur geeft. Gezien zijn brede samenstelling kan
de Nationale Havenraad een constructieve (raadgevende en bemidde–
lende) rol vervullen (ook het bedrijfsleven is immers in de raad vertegen–
woordigd). Resultaten van het overleg in de Nationale Havenraad zullen
belangrijke uitgangspunten kunnen vormen voor het overleg over de
inhoud van de afspraken.

Een partij zal zich aan gesloten afspraken kunnen onttrekken, bij
voorbeeld wegens gewijzigde beleidsinzichten. Maar niet zonder enigerlei
tegenprestatie. Partijen regelen zelf ook de manier waarop ze eventuele
geschillen beslechten.

Slagvaardigheid is een zaak die met name van belang is in de
Europese/mondiale context. Wij onderkennen de snelle ontwikkeling naar
de Europese markt en de noodzaak voor de Nederlandse havenbelangen
om daar adequaat op te reageren. Onderlinge concurrentie tussen onze
eigen havens heeft in dat licht gezien steeds minder zin. Het primaat van
concurrentie als strategiebepalend element tüssen de Nederlandse
havens moet worden verschoven naar bundeling van krachten in een
volledig nieuw krachtenveld als dat van de Europese markt. Dat vergt van
alle direct betrokkenen een omslag van denken.

Het is ons bekend dat havenkringen zich beraden en bezig zijn
contacten in die zin te leggen. Al bestaande fora als de Benelux en het
Benelux-Zeehavenoverleg zullen hierbij een rol kunnen spelen. Het zijn nu
echter in de eerste plaats de havenbeheerders en het havenbedrijfsleven
die de spits moeten afbijten.

Maar ook buiten die kringen is samenwerking nodig. De cruciale rol
van de ontwikkeling van het goederenvervoer per spoor en over het
water, voor de bijdrage van het goederenvervoer aan een duurzame
ontwikkeling en aan de rol van Nederland als transport– en distribu–
tieland, noopt tot intensieve inspanningen van het vervoerend en
verladend bedrijfsleven, het havenbedrijfsleven en de overheden. Zowel
spoorwegen als binnenvaartondernemers zullen lering moeten trekken uit
de bedrijfsaanpak van de ondernemers uit het wegvervoer in de
afgelopen decennia. Het havenbedrijfsleven zal zijn eigen verantwoorde–
lijkheid hierbij moeten nemen en niet mogen volstaan met wachten op
initiatieven van de spoorwegen en de binnenvaart.

Bereikbaarheidsaspecten van de havengebieden

Uit voorgaande Sporen blijkt onze nadrukkelijke aandacht voor de
bereikbaarheid van de havengebieden. We houden de verwachtingen
over de invloed van infrastructurele projecten van importantie zoals de
Kanaaltunnel, nauwlettend in de gaten. Voorshands wordt het antwoord
gezocht in kwaliteitsverhoging van de dienstverlening in de havens en op
de achterlandverbindingen o.a. via telematica en door investeringen
gericht op verbetering van de capaciteit van het goederenvervoer per
rail.

Of de positie van de Nederlandse havens zich goed ontwikkelt dient in
de toekomst te worden getoetst aan de groei van de toegevoegde
waarde van de overslag in de havengebieden. De groei in overslag–
tonnage alleen is een te eenvoudige indicatie. De kwaliteit van de
vervoersketen via de Nederlandse havens wordt voor een belangrijk deel
bepaald door de schakels in de aan– en afvoer. De keuze voor ontplooiing
van Nederland als transport-en distributieland stelt daaraan
voorwaarden.

Tweede Kamer, vergaderjaar 1989-1990, 20 922, nrs. 15-16 83



De zeetoegangswegen verkrijgen per havengebied het vereiste kwali–
teitsniveau via optimalisering van het gebruik van vaargeulen. Dat vindt
o.m. zijn grond in de uitkomsten van kielspelingsonderzoek in het Noord–
zeekanaalgebied en het Westerscheldegebied. Telematica en de ontwik–
kelingen in de zeescheepvaart spelen daarbij een maatgevende rol.

Mogelijkheden om - waar economisch verantwoord - het vervoer van
gevaarlijke stoffen per buisleiding te laten plaats vinden blijven de
aandacht houden.

De kwaliteit van de dienstverlening

De kwaliteit van de dienstverlening in een havengebied zal in de
komende decennia éèn der belangrijkste strategische factoren in de
havenontwikkeling zijn. Die dienstverlening moet geënt worden op de
eisen gesteld door de logistieke ontwikkelingen. Op basis van markton–
derzoek en aan de hand van een analyse van sterke en zwakke punten zal
men tot een per havengebied aangepaste aanpak moeten komen. De
kwaliteit van de samenwerking van havenbeheerder en bedrijfsleven zal
maatgevend zijn voor de kwaliteit van het produkt.

Wij onderkennen dat op het gebied van telematica voor de havens de
(standaardisering van) berichtgeving, de toegankelijkheid van systemen
en het metterdaad tot stand brengen van koppeling tussen de relevante
systemen binnen de vervoerssector van groeiend belang voor de ontwik–
kelingen in de toekomst wordt. Het bedrijfsleven en de havenbeheerders
zullen alleen door bundeling van krachten kunnen inspelen op, en
meespelen in de internationale telematica-ontwikkelingen. Het rijk zal
gezamenlijke initiatieven in die zin stimuleren, zoals o.a. uit de separaat
gepubliceerde telematica-nota van VenW blijkt.

Het bedrijfsleven - werknemers en werkgevers - in de havens dient
zich aan de hand van onderzoek naar de behoefte te beraden over
opleiding en scholing. Voldoende gekwalificeerd personeel om de
gewenste ontwikkelingen in de havengebieden vorm en inhoud te geven
is immers onontbeerlijk.

Havenspecifieke ruimtelijke– en milieu-aspecten

De keus voor een duurzame samenleving noopt tot een zorgvuldige
afstemming van de havenontwikkelingen op de uitbouw van Nederland
als transport-en distributieland. Waar nodig worden per havengebied
reserveringen voor uitbreiding van dat havengebied gehandhaafd. Het
gaat daarbij om het fysiek niet onmogelijk maken van uitbreidingen. De
gebiedsgerichte benadering in de Zeeuws-Vlaamse Kanaalzöne en het
beoogde Plan van aanpak Rijnmond zullen de problematiek van de
havenspecifieke milieu-aspecten helderder in beeld brengen. Afstemming
met de bredere «milieu»-problematiek, zoals deze geschetst is in o.m.
het NMP, wordt niet uit het oog verloren. Alleen de havenspecifieke
problemen op het gebied van bagger en geluid vragen in dit kader om
een afzonderlijke behandeling.

De aanpak van de baggerproblematiek begint vorm te krijgen. Voor
oplossing van de baggerproblematiek is brongericht beleid essentieel om
te voorkomen dat o.a. de Westerscheldehavens en de haven van
Rotterdam nog langdurig met vervuilde baggerspecie worden
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opgescheept. Bestrijding aan de bron vraagt grote aandacht, maar helaas
ook groot geduld. Normbepaling voor vervuilingsgraden en passende
bergingsmaatregelen vorderen langzaam, aan de hand van onderzoek en
ervaring. Het vinden van bergingslokaties blijft moeilijk.

De problematiek van de geluidhinder vraagt aandacht in het kader van
het gebiedsgerichte ruimtelijk– en milieubeleid
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Luik 3.3 : luchthaven
Spoor 25 : Schiphol
Streefbeeld: - De mainportfunctie van Schipho! wordt versterkt

binnen vanuit een duurzame ontwikkeling vast te stellen
randvoorwaarden, zoals vast te leggen in het plan van
Aanpak Schiphol en omgeving;

- de bereikbaarheid van Schiphol is door goede rail– en
wegverbindingen verzekerd;

- 40% van de Schipholwerkers en van de luchtreizigers
maakt gebruik van het openbaar vervoer.

Ontwikkelingen

Terzake van personenvervoer
Bij de ontwikkeling van de luchthaven Schiphol worden behalve de

uitbreidingsplannen van de luchthaven zelf, alle relevante verkeers– en
vervoersaspecten meegenomen. De krachtige ontwikkeling van Schiphol
tot mainport, zal een aanzienlijke groei van het luchtverkeer met zich
meebrengen. De economische uitstralingseffecten van deze ontwikkeling
op met name de Noordvleugel van de Randstad zullen omvangrijk zijn, te
meer omdat de groei na 2000 niet ten einde is.

De luchthaven Schiphol krijgt de mogelijkheid de mainportfunctie te
versterken. De versterking van deze functie en de verhoging van de
kwaliteit van het leefmilieu in het gebied rond Schiphol worden in het
Plan van Aanpak Schiphol en omgeving nader uitgewerkt binnen het
kader van een duurzame ontwikkeling. Dit onderstreept het belang van
het definitief vaststellen van een geluidcontour voor Schiphol.

Het Plan van Aanpak Schiphol en omgeving zal worden afgerond door
middel van een eindconvenant. In aansluiting daarop wordt een
project-pkb opgesteld, waarbij wordt uitgegaan van de in het eindcon–
venant neergelegde afspraken. Ten behoeve van de project-pkb zal
milieu-effectrapportage plaatsvinden op nader door de Stuurgroep Plan
van Aanpak Schiphol en omgeving te bepalen wijze, zodanig dat besluit–
vorming in de project-pkb kan worden vastgelegd. Het betreft besluiten
over de toekomst van Schiphol, te weten de beslissing over gebruik
en/of uitbreiding banenstelsel, de vaststelling van de geluidcontouren en
de Schipholgebonden bedrijfsterreinen. Hierbij worden ook de relaties
met de besluitvorming aangegeven inzake de hoofdwegenstructuur en de
hogesnelheidslijn.

Terzake van goederenvervoer
Met betrekking tot het goederenvervoer moeten we rond de eeuwwis–

seling met een flinke groei van de luchtvracht rekenen (voor zover met
vliegtuig aan en/of afgevoerd). Er is een niet geringe verwevenheid van
de luchtvracht met het lijndienstvervoer op Schiphol met de hub-functie
(dat is een knooppunt binnen de luchthavens), waardoor Schiphol voor
een groot aantal intercontinentale vluchten als verzamelpunt fungeert.

Het vervoer van vracht binnen Europa wordt nog steeds hoofdzakelijk
over de weg afgewikkeld. In hoeverre railvervoer tussen de belangrijkste
verzorgingscentra in Europa mogelijk is in aansluiting op de luchthavens
ter vervanging van vrachtvervoer over de weg, is onderwerp van studie.

Terzake van werkgelegenheid
Uitgaande van de groei van personen– en vrachtvervoer zal de huidige

directe werkgelegenheid van 40000 arbeidsplaatsen belangrijk groeien.
De indirecte werkgelegenheid is een veelvoud hiervan.
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Bereikbaarheidsaspecten van Schiphol

Per rail
De voorziene groei van luchthavenactiviteiten en werkgelegenheid

vragen versterkte aandacht voor de toegankelijkheid van de luchthaven
over land.

Ter verbetering daarvan en ter vermindering van de milieubelasting ligt
de nadruk op bevordering van het openbaar vervoer en aansluiting op het
Europese stelsel van hoge snelheidslijnen (HSL-net). Bij aansluiting op
dat net ontstaan substitutiemogelijkheden van transport per vliegtuig
naar transport per trein.

De substitutie van luchttransport door railtransport zal met name
plaats vinden op het Europese bestemmingsverkeer. Substitutie van
transferreizigers op het Europese traject ligt zonder nadere integratie van
lucht– en railvervoer (bagage, tickets e.d.) minder voor de hand.

De grootste kansen voor substitutie zijn te vinden op bestemmingen
van 250 tot 500 km. Op kortere afstanden is het aandeel van de lucht–
vaart te klein, terwijl op veel langere afstanden de reistijd per trein in
vergelijking tot het vliegtuig te groot wordt.

Naast substitutie zal de introductie van een dergelijke raillijn tevens
een nieuvve impuls leveren voor de groei van het intercontinentaal
vervoer vanaf Schiphol.

Over de weg
Ter verbetering van de bereikbaarheid en ter vermindering van de

milieubelasting zal tevens de groei van het aantal autoverplaatsingen
moeten worden omgebogen. Terwijl thans minder dan een kwart van de
verplaatsingen naar en van Schiphol per openbaar vervoer geschiedt, zal
dat rond de eeuwwisseling zowel voor het woon/werkverkeer als voor het
voor– en natransport van luchtreizigers op 40% moeten worden gebracht.

Hierbij wordt voor het woon/werkverkeer gedacht aan pull– en
push-instrumenten. Pull-instrumenten zijn bijvoorbeeld het uitbreiden van
het openbaar vervoer in de spitsuren en het bevorderen van het bedrijfs–
vervoer en carpooling. Push-instrumenten zijn bijvoorbeeld het ombuigen
van woon/werkvergoedingen en het verminderen van parkeergele–
genheid. Ook voor de beïnvloeding van voor– en natransport van luchtrei–
zigers worden pull-en push-instrumenten ontwikkeld.

Om dit beleid te kunnen effectueren is een vervoerscoördinatiecentrum
voor de regio Schiphol opgericht.
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HOOFDSTUK6 FUNDAMENT

PROBLEMEN

OPLOSSINGS–
STRATEGIE

LUIKEN

• communicatie
• Europa
• vervoerregio
• samenwerkmg

instituties
• bednjfsvervoer–

plannen
• fmancienngsstelsel
• handhaving
• bundeling onderzoek
• sociaal beleid
• uitvoenngs–

organisatie

Luik 4 : het fundament
Spoor 26 : gedragsbeïnvloeding door communicatie en educatie
Streefbeeld: - het draagvlak voor het Structuurschema Verkeer en

Vervoer is vergroot;
- de verkeersdeelnemer maakt een bewustere keuze van

de vervoerswijze.

Communicatie en educatie als strategische elementen

Sinds het verschijnen van Deel A is de belangstelling voor verkeer en
vervoer sterk gegroeid. In korte tijd heeft het onderwerp zich van een
vooral technische aangelegenheid ontwikkeld tot een belangrijk
maatschappelijk en politiek thema. Daarbij zijn het vooral de milieuge–
volgen van de auto die de discussie bepalen. Terugkijkend, is Deel A de
start en katalysator geweest van krachtige impulsen voor nadere bewust–
wording rond (auto)mobiliteit. De nieuwe lijn van het kabinet Lubbers III
heeft daaraan sterk bijgedragen.

De brede politieke en maatschappelijk belangstelling heeft twee
belangrijke gevolgen. Om te beginnen is er bij grote groepen mensen een
groeiende bereidheid ontstaan zélf een bijdrage aan oplossingen te
leveren, en bewuster met mobiliteit en met de auto om te gaan. Recent
onderzoek heeft dat nog eens bevestigd: bij 50% van de ondervraagde
Nederlanders is die vrijwillige bereidheid aanwezig en de wil daaraan ook
consequenties te verbinden. Aan steun van de overheid aan maatschap–
pelijke verbanden (de intermediaire kaders) wordt grote waarde gehecht
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om ook tot daadwerkelijke gedragsverandering te komen bij de massa
van de autogebruikers.

Een tweede aspect is dat VenW door toenemende aandacht voor de
problemen van verkeer en vervoer meer en meer in het midden van de
politieke en maatschappelijke arena is gekomen. Dat betekent dat het
beleid steeds vaker ook op presentatie en maatschappelijke acceptatie
wordt getoetst. Communicatie is daarbij een sleutelbegrip. Steeds vaker
zal communicatie als beleidsinstrument onontbeerlijk zijn om het beleid
en de daarbij behorende maatregelen en produkten op effectieve wijze te
presenteren. Daarbij gaat het allereerst om een bewustwording van de
Nederlandse bevolking dat de toenemende groei van de mobiliteit ons
voor bijna onoverkomelijke problemen op het terrein van leefbaarheid en
bereikbaarheid plaatst.

Aan de hand van een communicatieplan zal de komende jaren worden
gewerkt aan kennisvergroting, bewustwording en uiteindelijk gedragsver–
andering.

Communicatie zal daarom systematisch onderdeel uitmaken van het
beleidsinstrumentarium van VenW. De intermediaire organen, het
maatschappelijk middenveld, zullen hierbij een eigen, door VenW
krachtig gesteunde, rol spelen.

Tweede Kamer, vergaderjaar 1989-1990, 20922, nrs. 15-16 89



Luik 4 : het fundament
Spoor 27 : ontwikkeling van een Europees verkeers– en vervoers–

beleid
Streefbeeld: Nederland stimuleert het totstandkomen van een struc–

tuurschema op Europees niveau.

Euro-Structuurschema Verkeer en Vervoer

Ons verkeers– en vervoersbeleid zal aan kracht winnen naarmate
binnen Europa (en met name in de buurlanden) een daarop aansluitend
beleid wordt gevoerd. Dat betreft zowel de doelen als de instrumenten
van ons beleid. Milieuwinst in ons land mag immers niet verloren gaan
door een ongelimiteerde uitstoot in een ander land. Bij de instrumenten
springt het accijnsniveau als voorbeeld naar voren, waar eenzijdige
nationale actie spoedig (letterlijk en figuurlijk) haar grenzen bereikt. Bij
verschillende sporen is daarom op de gewenste Europese actie ingegaan.

Het is uiteraard een illusie te denken dat andere landen onze
policy-mix integraal zullen overnemen. Daarvoor zijn alleen al de
geografische en demografische kenmerken te zeer verschillend. Van
groot belang is echter dat de afweging tussen mobiliteit en milieu,
tussen bereikbaarheid en leefbaarheid, op de Europese agenda komt. Het
beleid van Brussel en van de verschillende landen dient elkaar te onder–
steunen, niet te ontkrachten.

De signalen voor een groeiende bewustwording in andere landen zijn
niet mis te verstaan. Van de Scandinavische landen en Zwitserland en
Oostenrijk is dit bekend. Maar de trend zet zich elders in Europa voort.
Zo heeft de Franse Minister van vervoer een aanzet gegeven om tot een
soort Structuurschema Verkeer en Vervoer te komen. De Vlaamse
deelregering is bezig met een verkeers– en vervoersplan.

In internationale organisaties groeit de belangstelling voor de afweging
van noden van het vervoer en van het milieu navenant. Zo heeft de CEMT
in november 1989 een speciale ministerraad aan dit onderwerp gewijd.
In het najaar van 1990 zullen de CEMT-ministers over dit onderwerp
spreken met hun Oosteuropese collegae.

Deze inspanningen zullen vanuit Nederland krachtig worden onder–
steund. Als demonstratie daarvan mag gelden het memorandum «Het
Europa van het transport» dat Minister-president Lubbers in juni 1990
aan zijn collegae en aan Commissaris Delors heeft aangeboden voor de
bijeenkomst van de Europese Raad in Dublin. Hierin wordt o.m. bepleit
met grote spoed het «klassieke» vervoersbeleid af te maken (zoals
vrijmaking van de cabotage en van het luchtverkeer), maar ook snel
aandacht te schenken aan thema's als verkeer en milieu. Tevens wordt
een lans gebroken voor kwantitatieve criteria, om te komen tot de
vaststelling van een Europees net van belangrijke verkeerswegen (hoofd–
transportassen) en het opheffen van knelpunten daarin.

Wij rekenen erop dat dit initiatief in vruchtbare aarde zal vallen.
Commissaris Van Miert heeft immers ook al een «Club van wijze mensen»
geïnstalleerd om hem te adviseren over een nieuw verkeers– en vervoers–
beleid. Deze commissie, onder het co-voorzitterschap van mevrouw
Smit-Kroes zal van Nederlandse zijde graag bij haar werkzaamheden
worden ondersteund. Wij zien niets liever dan dat de discussies, die ten
grondslag liggen aan dit Structuurschema, ook op Europese schaal
worden gevoerd. Ons streven is dat initiatieven als het Nederlands
memorandum en de club van wijze mensen zullen leiden tot een
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toekomstgericht verkeers– en vervoerbeleid van de Europese Gemeen–
schap.

Het ligt voor de hand om daarbij aan te sluiten bij het perspectief voor
de ruimtelijke ontwikkeling van Noordwest-Europa, waarvan de Neder–
landse regering de totstandkoming bevordert, zoals vermeld in de Vierde
nota over de Ruimtelijke Ordening.
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Luik 4 : het fundament
Spoor 28 : ontwikkeling bestuurlijk instrumentarium voor een samen–

hangend verkeers– en vervoersbeleid op regionaal niveau
Streefbeeld: in de verstedelijkte gebieden zijn vóór 1992 effectieve en

efficiënte regionale bestuurlijke samenwerkingsverbanden
tot stand gekomen: «vervoerregio's».

Vervoerregio's

Wat schreven we in Deel A van het Structuurschema Verkeer en
Vervoer?

In Deel A werd het begrip «vervoerregio» voor verschillende vormen
van bestuurlijk overleg rond de sector verkeer en vervoer gehanteerd.
Deel A bevatte zowel een pleidooi voor een betere horizontale
afstemming tussen gemeenten, als ook voor een betere vertikale samen–
werking tussen gemeenten, provincie en rijk. Doel was het aldaar
beschreven beleid op samenhangende wijze in de regio uit te voeren.
Daarbij werd er vanuit gegaan dat deze zo nodig geachte samenhang
niet bij voorbaat verzekerd is. Dat heeft onder meer te maken met onze
bestuurlijke inrichting. Deze is niet overal toegesneden op een effectieve
aanpak van de problematiek van het hedendaagse verkeer en vervoer, die
nauw samenhangt met de ruimtelijke ordening. Met name de schaal en
de diversiteit van de gemeenten spelen ons parten, alsook de niet altijd
gelijke gerichtheid van het verkeers– en vervoersbeleid op verschillende
overheidsniveau's. In het verleden heeft het veelal aan beleidsaf–
stemming tussen gemeenten, provincies en rijk ontbroken. Dit wreekt
zich in de beleidsuitvoermg, de timing en uiteindelijk in de te bereiken
resultaten. Hier moet dan ook een oplossmg voor worden gevonden.

Het gaat er daarbij niet om de huidige taakverdeling tussen rijk,
provincie en gemeenten te veranderen. ledere partner heeft zijn
specifieke rol. De gemeenten met hun verantwoordelijkheid voor de
uitvoering van de lokale verkeersmaatregelen, de provincies met hun
initiërende en afstemmende taak op regionaal niveau, zoals o.m. in het
streekplan tot uitdrukking komt en het rijk met zijn verantwoordelijkheid
voor de nationale kaders.

Wat verstaan we onder vervoerregio's?
Een groot deel van de mobiliteit vindt plaats op lokaal en regionaal

niveau. Maar mobiliteit trekt zich niets aan van gemeentengrenzen, of
van de verdeling van beleids en beheerstaken t.a.v. het verkeer, vervoer
en infrastructuur over de verschillende overheidslagen. Daarom kunnen
we oplossingen van het probleem ook niet aan overheden afzonderlijk
overlaten. De problematiek vereist een bestuurlijke aanpak op een geïnte–
greerd schaalniveau.

Voor de oplossing van verkeers– en vervoersproblemen in de regio is
daarom zowel horizontale afstemming, d.w.z tussen de betrokken
gemeenten in de regio, als ook vertikale afstemming, d.w.z. tussen de
betrokken gemeenten, provincie en rijk, nodig. In eerste instantie is dat
vooral nodig in de verstedelijkte gebieden die het meest onder
problemen van leefbaarheid en bereikbaarheid hebben te lijden. Dat zijn
in elk geval de stadsgewesten, maar ook in landelijke gebieden kan dit
nodig zijn.

Op termijn is een structurele regeling voor deze samenwerking
gewenst, bij voorbeeld in de vorm van een bestuursorgaan met eigen
verantwoordelijkheden op het gebied van verkeer en vervoer. Omdat met
de uitvoering van het verkeers– en vervoersbeleid haast is geboden,
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dienen we daar gericht naar toe te werken. Het op gang brengen van het
noodzakelijke samenwerkingsproces is er echter stellig mee gediend
door, zeker voor de korte termijn, enige ruimte te laten voor verschillende
verschijningsvormen van samenwerking. We kiezen niet op voorhand
voor één model. Waar het om gaat is, dat overheden in een regio het
liefst in nauwe samenwerking met het bedrijfsleven, vervoersbedrijven en
andere van belang zijnde partijen tot een gezamenlijk regionaal verkeers–
en vervoersbeleid komen, dat past binnen de in het Structuurschema
uitgezette kaders. Alleen dan is er een voldoende basis om tot uitvoe–
ringsafspraken te kunnen komen.

Wij gaan ervan uit dat het initiatief tot oprichting van een vervoerregio
primair bij de provinciale en gemeentelijke overheden ligt. In de vier
stadsgewesten in de Randstad zal het initiatief waarschijnlijk van de
grote gemeenten uitgaan; buiten de Rantstad kan dat komen van hetzij
de grotere steden of van de provincies. In ieder geval verwachten we van
de provincies dat ze in actie komen als gemeenten geen initiatieven aan
de dag leggen. Naast de inbreng van eigen belangen per vervoerregio
dragen provincie en rijk tevens de zorg voor een goede afstemming
tussen vervoerregio's.

Welke taken dient de vervoerregio te vervullen?
In de eerste plaats gaat het om een samenhangende voorbereiding,

planning en uitvoering van taken op het gebied van verkeer en vervoer,
zoals:

- het lokaal en regionaal openbaar vervoer;
- het wegennet;
- parkeerbeleid;
- verkeersveiligheidsvoorzieningen;
- fietsvoorzieningen;
- goederenvervoer en beleid m.b.t. distributie en bevoorrading;
- afstemming tussen verkeer en vervoer en ruimtelijke ordening

(lokatiekeuze voor wonen, werken en publiek aantrekkende voorzie–
ningen).

Het beleid op bovengenoemde terreinen dient te worden vastgelegd in
een regionaal verkeers– en vervoersplan. Hoewel het plan primair een
verkeers-en vervoersplan is zal het tevens afgestemd moeten zijn op
aangrenzende beleidsterreinen als de ruimtelijke ordening, milieu,
woningbouw en economische ontwikkelingen. Vandaar het laatste puntje,
dat slaat met name op de noodzaak een goede relatie te leggen met:

- het lokatiebeleid voor woningen;
- het lokatiebeleid voor bedrijven en (recreatie)voorzieningen (de

aanpak hiervan is beschreven in het werkdocument «Geleiding van de
mobiliteit door een lokatiebeleid voor bedrijven en (recreatie)voorzie-
ningen»). In de regio's Den Haag en Eindhoven is hiermee al een begin
gemaakt.

Het beleid van de verschillende overheden dient in een zo vroeg
mogelijk stadium op elkaar te worden afgestemd. Een goede afstemming
op het streekplan en op de taakstellingen van het Structuurschema moet
gegarandeerd zijn. Op rijksniveau zal VenW waar nodig zorg dragen voor
afstemming met andere departementen.

Deze noodzaak tot afstemming brengt over en weer bepaalde verplich–
tingen met zich mee, die gedurende het gehele proces gelden. Dat komt
tot uitdrukking bij de erkenning van vervoerregio's bij de start van het
proces. Het betekent tevens iets voor het effectueren van de plannen.
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Gezamenlijk onderschreven plannen zullen op de steun van alle
overheden mogen rekenen. Dat is van groot belang voor het slagvaardig
kunnen uitvoeren van de onderdelen van deze plannen.

De instelling van vervoerregio 's
Wij kiezen dus voorhands nog niet voor een bepaalde organisatorische

structuur. Het enige wat op korte termijn telt is dat wat een vervoerregio
maakt: het spoedig ontwikkelen en uitvoeren van goed geïntegreerde
verkeers-en vervoersplannen. Via welke structuur of organisatie zich dat
aandient laten we voorlopig van onderaf groeien.

We laten echter op den duur niet aan het toeval over of en hoe
vervoerregio's van de grond komen. Het rijk wil afspraken maken over de
uitvoering van het in Deel D neergelegde beleid met de vervoerregio's
die aan een aantal criteria voldoen. De Minister van VenW zal, in samen–
werking met de Minister van Binnenlandse Zaken en gehoord de
provincie, de volgende toetsingscriteria hanteren:

1. Het geografisch gebied dat de vervoerregio omvat, heeft een
functionele samenhang qua verkeer– en vervoerrelaties. Deze komt tot
uitdrukking in de economisch-geografische opbouw, de aard en de
schaal van de kernen, de verkeers– en vervoersstromen.

2. De bestuurlijke binding van alle betrokken gemeenten aan de
vervoerregio is verzekerd op basis van de Wet Gemeenschappelijke
Regelingen (na een aanloopfase). We moeten er zeker van zijn dat de
plannen een horizontale bestuuriijke dekking hebben.

3. De afstemming van beleid en uitvoering tussen de verschillende
overheidslagen is in de vervoerregio geregeld. We moeten de garantie
hebben dat de plannen in de vertikale bestuurskolom dekking hebben. De
afstemming met het rijksbeleid wordt gewaarborgd door een actieve
deelname van VenW bij de planvoorbereiding en –uitvoering.

4. Waar mogelijk en nodig zal bij bestaande gebiedsindelingen van
andere beleidsterreinen worden aangesloten (volkshuisvesting, politie,
regionale ontwikkelingsplannen, rnilieu).

5. De gebiedsindeling van de vervoerregio zal worden getoetst aan de
gebiedsindeling op basis van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen.

Om te stimuleren dat de regionale plannen zo snel mogelijk worden
opgesteld zal het rijk een bijdrage leveren in de externe onderzoekkosten
van de vervoerregio.

De uitvoeringslijn
Als een vervoerregio een plan heeft opgesteld, dat in de regio op

voldoende draagvlak kan rekenen en qua inhoud aansluit bij het beleid
zoals in het Structuurschema is neergelegd, zal VenW afspraken maken
over de bijdrage van het departement bij de uitvoering van het plan. De
hoogte van de rijksbijdrage is afhankelijk van de mate waarin de
projecten uit het regionale plan bijdragen aan de nationale doelen op het
gebied van leefbaarheid, veiligheid en bereikbaarheid.

Het rijk beoogt over de uitvoering van het plan een uitvoeringscon–
venant op te stellen, waarin onder meer de mate van financiële steun
wordt aangegeven. Van de betrokken gemeenten en provincies wordt
hetzelfde verwacht. In een dergelijk uitvoeringsconvenant zal ook
aandacht besteed moeten worden aan de beoogde termijnen rond de
realisatie van projecten. VenW zal de financiële meerjarenafspraken
vastleggen in het MIT.

In de Randstad worden de, binnen het regionale samenwerkings–
verband voorbereide afspraken, vastgesteld, en worden de grensover–
schrijdende financiële en beleidsmatige aspecten van de door de
verschillende vervoerregio's ontwikkelde plannen in het Bestuurlijk
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Overleg Randstad op elkaar afgestemd. In de rest van Nederland zal
overigens het ontbreken van een dergelijk gremium de slagvaardige
ontwikkeling van plannen niet in de weg behoeven te staan. De
provincies kunnen daar een coördinerende rol spelen.

Overige ontwikkelingen
De vervoerregio zoals hierboven beschreven zal waarschijnlijk niet het

einde van de ontwikkeling zijn. Twee andere zaken kunnen hun invloed
laten gelden op de verdere vormgeving van vervoerregio's.

Ten eerste voert de Minister van Binnenlandse Zaken, ter voorbereiding
van het kabinetsstandpunt over het bestuur in grootstedelijke gebieden
overleg met vertegenwoordigers van de (groot)stedelijke gebieden en
van de provincies. In dat kader is de ontwikkeling van vervoerregio's een
van de aandachtspunten.

Verder wordt gerefereerd aan het onderzoek naar een meer doelmatig
opererend openbaar vervoer (zie Spoor 29), waarin de relatie tussen
openbaar bestuur en vervoersbedrijven aan de orde is. De vervoerregio
zal voor bepaalde schaalniveau's de bestuurlijke koepel moeten zijn voor
een bedrijfsmatig ingesteld openbaar vervoer. Op zich biedt de Wet
Personenvervoer, in samenhang met de Wet Gemeenschappelijke
Regelingen, daarvoor verschillende varianten: Centrumgemeente–
constructie, Openbaar Lichaam etc.

Afhankelijk van beide ontwikkelingstrajecten kunnen aan vervoerregio's
op termijn meer bevoegdheden en middelen worden toegekend, zodanig
dat sprake is van daadwerkelijke vormen van decentralisatie. Voorwaarde
is, dat de vervoerregio dan een hechtere bestuurlijke basis heeft
gekregen en zich bij voorbeeld ontwikkeld heeft tot een vervoersauto–
riteit.
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Luik 4 : het fundament
Spoor 29 : bevordering samenwerking tussen de instituties van

verkeer en vervoer onderling en met VenW
Streefbeeld: - organisaties van vervoerders hebben de krachten

gebundeld;
- het samenspel tussen de vervoerders, de vakbonden en

de verladers is sterk verbeterd;
- in het openbaar vervoer zijn de krachten gebundeld en

wordt er samengewerkt met taxi– en touringcarbe–
drijven zodat het geheel voor de klant functioneert als
èén bedrijf;

- er zijn platforms opgericht voor onder meer telematica
en reizigersinformatie.

Het belang van samenwerking

De wereld van verkeer en vervoer heeft heel wat kennis, vaardigheid en
ervaring in huis om de ontwikkelingen in deze sector op te pakken en tot
vruchtbare resultaten te leiden. Maar die kennis, vaardigheid en ervaring
zijn nog te veel versnipperd. Het opzoeken, bundelen en richten van
energie is en blijft een van de belangrijkste strevingen van dit Structuur–
schema. We kunnen niet duidelijk genoeg onderstrepen dat eerst en
vooral de samenleving zelf, georganiseerd in het maatschappelijke
middenveld, aan de slag moet om verkeer en vervoer te positioneren als
een gezonde economische factor in een duurzame samenleving. De
overheid is er primair voor de infrastructuur en het scheppen van
randvoorwaarden. De «buitenwacht» moet zijn eigen verantwoorde–
lijkheid zien, nemen en dragen. Het rijk is er om middelpuntzoekende
processen te initiëren en met overdracht van geld en bevoegdheden te
stimuleren.

Verankering op diverse plaatsen nodig

De bedrijfstakken kunnen politiek gezien een veel sterkere gesprek–
spartner zijn. De relatie met de politiek is nu te zeer verbrokkeld.
Bundeling van krachten zou op ten minste vijf terreinen nuttig zijn:

- het versterken van de loyaliteit binnen de ondernemersorganisaties:
afspraken op bedrijfstakniveau leven niet echt bij de achterban. Daar
heeft men te maken met de problemen van alledag De secretariaten
raken in de knel en moeten prioriteit geven aan de ledenservice. Voorts
blijken afspraken vaak moeilijk afdwingbaar te zijn. Denk met name aan
de steeds terugkerende cao-problematiek;

- binding tussen vakbonden en hun achterban: de organisatiegraad is
gering, vooral in het wegvervoer. In de praktijk blijken de belangen van
werknemers vaak dichter bij die van hun baas dan bij die van hun
vakbond te liggen. Dat maakt problemen op sociaal terrein moeilijk
bespreekbaar;

- samenwerking tussen ondernemersorganisatie en vakbonden: in
verschillende organen wordt momenteel al overleg gevoerd tussen
ondernemersorganisatie en vakbonden. Dat kan sterker worden
aangezet. Hopelijk leidt de uitwerking van het in 1986 gesloten
convenant in het wegvervoer tot inspirerende resultaten;

- samenwerking tussen ondernemersorganisaties en verladers: in het
wegvervoer en in de binnenvaart zijn overlegsituaties geschapen. In die
richting verder gaan is toe te juichen;

- samenwerking van ondernemersorganisaties: als de ondernemers
krachtig willen overkomen dan is gezamenlijkheid een conditio sine qua
non. Elk streven naar meer federatieve verbanden - en nauwe samen–
werking tussen die federaties - is welkom. Daarom wordt gestreefd naar
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reactivering van het Samenwerkingsorgaan van de werkgevers– en
werknemersorganisaties in het beroepsgoederenvervoer.

Als het om deze onderwerpen gaat zijn primair de bedrijfstakgenoten
aan zet. Maar misschien kan VenW ertoe bijdragen openingen te maken.

De betekenis van platforms als middel tot samenwerking

Na het verschijnen van Deel A zijn we op zoek gegaan naar instru–
menten die dat middelpuntzoekende streven kunnen waarborgen. We
hadden al goede ervaringen met de constructie van het Bestuurlijk
Overleg Randstad (BOR), waarin vertegenwoordigers van rijk, provincies
en gemeenten krachtig samenwerken om de Randstad bereikbaar te
houden. Op die voet voortgaande blijven wij krachtige steun verlenen aan
het verschijnsel vervoerregio's waarover elders in Deel D duidelijkheid
wordt verschaft.

Een ander fenomeen dat verbindende kracht blijkt te hebben is het
«platform». Een samenwerkingsverband van partners die zien dat ze een
gemeenschappelijk belang en dus ook een gemeenschappelijke taak
hebben en op betrekkelijk eenvoudige wijze aan die samenwerking vorm
en inhoud geven. Veelal in de vorm van een convenant.

Op deze manier is inmiddels een Platform Reisinformatiesystemen
opgericht. Daarin werken de ANWB, de NS, het Streekvervoer, het
Stadsvervoer, de KLM, VenW en EZ samen aan ontwikkeling, distributie
en beheer van (geïntegreerde) reisinformatie(systemen). Door deze
gecoördineerde aanpak kunnen onduidelijkheden, lacunes en strijdige
ontwikkelingen worden voorkomen. VenW zal zich er sterk voor maken
dat op basis van dit Deel D de noodzakelijke platforms van de grond
komen, als één van de manieren waarop de buitenwereld van verkeer en
vervoer volledig part en deel kan hebben aan de uitvoering van het
nieuwe verkeers– en vervoersbeleid.

Samenwerking openbaar vervoer

Het streven naar vervoerregio's is aanleiding voor bezinning op de
organisatiestructuur en werkwijze van de openbaar-vervoersbedrijven.
Immers het leggen van taken en bevoegdheden voor een geïntegreerd
regionaal verkeers– en vervoersbeleid en aanpalende beleidsterreinen bij
de gezamenlijke overheden op regionaal/stadsgewestelijk niveau impli–
ceert een sterkere relatie van de openbaar vervoersbedrijven met het
bestuur op dat niveau. Daarbij is de vraag aan de orde, in hoeverre de
openbaar-vervoersbedrijven in de regio gezamenlijk moeten en kunnen
opereren en welke organisatievorm zij daarvoor moeten kiezen.

Daarnaast is een reden om de organisatiestructuur en werkwijze van
de openbaar-vervoersbedrijven onder de loep te nemen in het kader van
het streven naar een veel grotere vervoersprestatie door het openbaar
vervoer. Om dit te bereiken is o.m. het aanbieden van een samen–
hangend en marktgericht totaalprodukt openbaar vervoer noodzakelijk.
Het is de vraag of de huidige organisatie daarop voldoende is afgestemd.
Zo staat in de bedrijfscultuur nog vaak de eigen winkel centraal en niet
een integrale benadering van het openbaar vervoer als geheel. Dit heeft
tot gevolg onvoldoende op elkaar afgestemde openbaar vervoerspro–
dukten en een zich niet als eenheid naar de klant presenterende
bedrijfstak. Deze situatie is niet bevorderlijk voor een wervend en klant–
gericht openbaar vervoersprodukt. Met name in de stadsgewesten
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worden een geïntegreerde planning en uitvoering van het vervoersbeleid
gemist.

Het bestaande samenwerkingsverband tussen de openbaar vervoers–
bedrijven, SAMOVE, is gebaseerd op vrijwilligheid in concrete samenwer–
kingsaangelegenheden en overigens niet op regionale leest geschoeid.
Dit gremium is nog niet geschikt om met name in de stadsgewesten de
zo nodige samenwerking tot stand te brengen. Ook op de bestuurlijke
verhoudingen in relatie tot de stedelijke openbaar-vervoersbedrijven is
het nodige af te dingen. Bij gemeentelijke bedrijven heeft veelal een
vermenging van bestuurlijke en bedrijfsmatige invalshoeken plaats.

Al met al voldoende redenen voor nader onderzoek. Als vervolg op de
in 1989 door het openbaar vervoer gepresenteerde plannen (OVx2), zijn
VenW en de o.v.-partners gezamenlijk een studie gestart naar de
beheersstructuur van het openbaar vervoer. Met dit onderzoek wordt
beoogd een beheersstructuur te ontwikkelen waarmee het openbaar
vervoer slagvaardig en efficiënt op de uitdagingen opgenomen in dit
Structuurschema kan inspelen. Vooruitlopend daarop worden hier de
volgende randvoorwaarden genoemd:

- de samenwerking tussen de openbaar-vervoersbedrijven mag geen
vrijblijvende zijn, maar dient de bedrijven te binden;

- de (samenwerkende) bestuurlijke overheden zijn verantwoordelijk
voor het voorzieningenniveau.

De opties voor samenwerking die worden bekeken lopen van ad hoc
samenwerking per project tot en met fusies tussen bedrijven, waarbij met
name gedacht kan worden aan stads-en streekvervoersbedrijven.

De voor– en nadelen van de verschillende opties zullen in het thans
lopende onderzoek aan de orde komen, evenals de vraag op welke wijze
de bestuurlijke gremia hun inbreng in plannen voor en uitvoering van het
openbaar vervoer in de regionale gebieden hebben. Ook de wijze waarop
de financiële stromen van de overheid naar de bedrijven zal kunnen
worden geordend zal hier deel van uitmaken.

Voorts moet worden nagegaan hoe de afstemming moet plaats
hebben van wat op regionaal niveau wordt ontwikkeld met andere regio's
alsmede met bestuurlijke en bedrijfsmatige verantwoordelijkheden op
nationaal niveau, waarbij tevens de kerntaken op bovenregionaal niveau
moeten worden aangegeven. Indien noodzakelijk zal de Wet Personen–
vervoer worden aangepast. Het uiteindelijke doel van een verbeterde
samenwerking moet zijn een beter produkt voor de consument.
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Luik4 : Het fundament
Spoor 30 : introductie vervoersmanagement bij bedrijven en in

bedrijfsgebieden door middel van het stimuleren van
bedrijfsvervoersplannen

Streefbeeld: in 1995 hebben alle bedrijven en (overheids)instellingen
met meer dan 50 werknemers een bedrijfsvervoersplan.

Bedrijfs– of gebiedsgewijze aanpak

Een ontwikkeling naar een milieuvriendelijker, verkeersveiliger en
minder congestiegevoelig woon-werkverkeer is moeilijk denkbaar zonder
een breed draagvlak onder de belangrijkste «veroorzakers» van dat
woonwerkverkeer: de bedrijven en hun werknemers. Het is een verheu–
gende ontwikkeling dat zowel op landelijk niveau, in het overleg tussen
werkgevers en werknemers, alsook binnen de afzonderlijke bedrijven, de
bereidheid ontstaat om de wijze waarop het woonwerkverkeer wordt
afgelegd nader onder de loep te nemen: steeds meer bedrijven gaan het
verkeer en vervoer van en naar hun vestiging beschouwen als
management-zorg waarbij voorop staat dat de eigen bereikbaarheid
dient te worden bevorderd en dat wordt bijgedragen aan een vermin–
dering van de milieubelasting door het autoverkeer. Dit sluit aan bij de
interne milieuzorg van de bedrijven.

Bedrijfsvervoersplan

Het instrument dat bedrijven hanteren bij deze management-zorg voor
het woonwerkverkeer is het bedrijfsvervoersplan: dat brengt het
woonwerkverkeer van een bedrijf in kaart en op basis hiervan wordt
aangegeven welke wijze van vervoer voor de individuele werknemers de
beste is uit oogpunt van kostenbesparing, duur van de reistijd en
beoogde kilometerreductie. Bij het opstellen van het bedrijfsvoersplan
kan, waar mogelijk, ook het zakelijk verkeer worden betrokken, vooral
waar dat interactie heeft met het woon– werkverkeer. Alle voorzieningen
in het vervoer (carpooling, bedrijfsvervoer, openbaar vervoer, de fiets
maar ook de eigen auto) kunnen zo in het bedrijfsvervoersplan aan de
orde komen.

Vaak is het met het oog op het draagvlak van de voorzieningen
raadszaam dat een aantal bedrijven gezamenlijk een vervoersplan opstelt:
zij kunnen dit doen in de vorm van het oprichten van een vervoerscoördi–
natiecentrum onder leiding van een vervoerscoördinator. De vervoersco–
ördinator stelt, in samenwerking met de (deeltijd)vervoersmanagers die
aangesteld zijn door en bij de betrokken bedrijven, op basis van de
vervoersvraag het vervoersplan voor het gebied op. Op Schiphol komt
zo'n centrum inmiddels al van de grond. De belangstelling daarvoor is
bijzonder te noemen.

Eerst ervaring opdoen

In het kader van het Bereikbaarheidsplan Randstad doen we
momenteel ervaring op met deze aanpak: in een zevental bedrijvenge–
bieden wordt geëxperimenteerd met deze aanpak van mobiliteit. Op
aandrang van werkgevers-en werknemersorganisaties, maar ook vanuit
individuele bedrijven, is er voor gekozen dit project in het kader van Deel
D uit te breiden. Het project wordt verbreed tot het hele land. Tevens is
er voor gekozen de in het Nationaal Milieubeleidsplan aangekondigde
stimuleringsmaatregelen met betrekking tot kilometerreductieplannen te
integreren in deze aanpak.
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Om de bedrijfsgerichte aanpak op grote schaal van de grond te krijgen
zal het rijk in de beginfase een sterk stimulerende rol spelen: naast de in
dit Luik bedoelde stimulering van de planvorming voor verkeer en vervoer
van en naar bedrijven, zullen ook de in Luik 3.1 «Bereikbaarheid perso–
nenvervoer» ontwikkelde stimuleringsmaatregelingen voor openbaar
vervoer, bedrijfsvervoer, carpooling en fietsvoorzieningen, met name voor
de daadwerkelijke effectuering van de gemaakte bedrijfsvervoersplannen,
een belangrijke rol spelen.

Bij het stimuleren van bedrijfvervoersplannen zal overigens van meet af
aan zoveel mogelijk worden samengewerkt met de betrokken overheden
in de regio. Uiteindelijk zal stimulering van de bedrijfsgerichte aanpak
een van de activiteiten van de in te stellen vervoerregio's worden.

Structurele aanpak

Uit ervaringen over een langere periode, die zijn opgedaan met deze
aanpak in de Verenigde Staten, blijkt dat een reductie van zeker 20% van
het aantal autokilometers kan worden bereikt wannneer bedrijven actief
aan deze benadering meedoen. Deze resultaten zijn mede aanleiding
voor een aantal Staten geweest om deze aanpak verplicht te stelien.

Voor ons land denken we eraan de bedrijfsgerichte aanpak te veran–
keren in convenanten met het bedrijfsleven. Al in 1992 willen we met de
allergrootste bedrijven (méér dan 5000 werknemers) afspraken maken
over het opstellen en uitvoeren van vervoersplannen. In 1995 zal een
dergelijke afspraak zich moeten uitstrekken tot alle bedrijven met méér
dan 50 werknemers. Blijkt de lijn van het afsluiten van convenanten
uiteindelijk niet effectief te zijn dan zal het opstellen en uitvoeren van
vervoersplannen wettelijk worden geregeld.
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Luik 4 : het fundament
Spoor 31 : financiering infrastructuur verkeer en vervoer
Streefbeeld: in 1992 is er een samenhangend financieringsstelsel: een

infrastructuurfonds.

Integrale financiering in een infrastructuurfonds

In Deel A is aangekondigd, dat er een onderzoek zou komen naar een
fonds ter financiering van aanleg en onderhoud van weg– en railinfra–
structuur. Inmiddels is de wenselijkheid van een infrastructuurfonds
politiek duidelijker vast komen te staan. In het regeerakkoord staat dat in
beginsel wordt besloten een infrastructuurfonds voor verkeer en vervoer
te realiseren. Dit uitgangspunt is in de regeringsverklaring nog eens
aangescherpt. Deze spreekt over «de overeengekomen creatie van een
infrastructuurfonds».

Deze ontwikkelingen hebben in Deel D geleid tot een andere invulling
van dit Spoor. Deze maakt het mogelijk om sneller dan in de oorspron–
kelijke opzet het geval zou zijn een infrastructuurfonds te realiseren.

Waarom een infrastructuurfonds?

Een infrastructuurfonds geeft een beter kader voor het voeren van een
integraal verkeers– en vervoersbeleid. Waar nu geldstromen voor, en
besluitvorming over, de uitgaven voor verschillende categorieën infra–
structuur via verschillende onderdelen van VenW en verschillende begro–
tingsartikelen lopen, zullen, wanneer het infrastructuurfonds er is, de
financiële en inhoudelijke afweging op samenhangende wijze plaats
kunnen vinden. Het infrastructuurfonds geeft daarmee betere mogelijk–
heden voor het maken van een afweging tussen de uitgaven voor
verschillende soorten infrastructuur en bevordert een optimaal beheer en
gebruik van de beschikbare middelen.

De afweging tussen verschillende bestedingsmogelijkheden is deels
een probleemanalyse van verkeers-/vervoerstechnische aard, en deels
een bestuurlijke keuze. Met dit Deel D wordt ten principale de basis voor
de afweging gegeven. Daarnaast stelt het parlement elk jaar de
begroting van het infrastructuurfonds vast waarin de inkomsten en
uitgaven van het fonds met het daaraan ten grondslag liggende beleid
zijn opgenomen.

Het verbeteren van mogelijkheden voor het voeren van een integraal
verkeers– en vervoersbeleid is niet de enige reden voor het instellen van
een infrastructuurfonds. De infrastructuur van verkeer en vervoer is van
wezenlijk belang voor het handhaven van de positie van de Nederlandse
economie. Met een fondsconstructie wordt meer continuïteit verzekerd
van de middelen voor infrastructuur.

Een voor het publiek duidelijke koppeling van de inkomsten afkomstig
van het verkeer aan de uitgaven voor verkeer en vervoer is wenselijk voor
het voeren van een integraal verkeers– en vervoersbeleid. Nader zal
worden bezien of ook de toepassing van het profijtbeginsel hierbij een rol
kan spelen. Minimaal zal de huidige voeding van het rijkswegenfonds en
het mobiliteitsfonds als voeding voor het fonds dienen. Bezien zal
worden of het wenselijk is de rechtstreekse financiering uit verkeersin–
komsten te vergroten.

Tenslotte wordt uitgegaan van een gelimiteerde maar reëel bruikbare
leenfaciliteit om in bijzondere gevallen pieken op te kunnen vangen, dan
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wel voor enkele bijzondere infraprojecten (HSL en Betuwelijn voor het
goederenvervoer) tijdelijke financiering te vinden via de kapitaalmarkt.
Het Rijkswegenfonds mag immers nu ook al leningen afsluiten, maar in
de praktijk is hiervan tot nu toe geen gebruik gemaakt.

Inhoud van het infrastructuurfonds

Over de structuur en invulling van het infrastructuurfonds heeft de
Minister van VenW de Kamer onlangs een notitie met uitgangspunten
gestuurd. Een wetsvoorstel voor de Wet Infrastructuurfonds zal
waarschijnlijk in het najaar 1990 bij het parlement worden ingediend.

Uit het fonds kunnen bijdragen worden verstrekt voor infrastructuur
van personen– en/of goederenvervoer. Zo kunnen in beginsel uitgaven
voor railinfrastructuur, wegen, vaarwegen en lucht– en zeehaveninfra–
structuur ten laste van het fonds komen.

Het fonds kan worden gekenschetst als een integratie van de relevante
artikelen van de VenW-begroting, het Mobiliteitsfonds en het Rijkswe–
genfonds.

De uitgaven die uit het fonds gefinancierd kunnen worden zijn investe–
ringskosten voor nieuwe infrastructuur en voor capaciteitsuitbreiding en
kwaliteitsverbetering, vervangingsinvesteringen, onderhoudskosten,
beheerskosten en projectgebonden voorbereidingskosten. Aanschaf en
exploitatie van vervoersmiddelen vallen buiten het fonds.

Het grootste deel van de uitgaven zal op inspanningen van het rijk
slaan. Ook bijdragen aan de infrastructuur van de NS zullen een
belangrijke post zijn. Daarnaast gaan er bedragen naar de lagere
overheden en naar private ondernemingen.

De voeding van het fonds zal in ieder geval bestaan uit algemene
middelen, een deel van de motorrijtuigenbelasting (MRB), mogelijk een
deel van de opbrengst van benzine-accijns, bijdragen van derden en
tenslotte opbrengsten van spitstoeslag en tolheffing. Naar verwachting
zal de omvang van het fonds in 1992 ruim 4 miljard bedragen.

Overigens ligt een aantal verplichtingen op het gebied van uitgaven
voor infrastructuur al voor meerdere jaren vast, bij voorbeeld in conve–
nanten of contracten. In principe zullen dergelijke verplichtingen, zoals
die in het kader van het Bereikbaarheidsplan Randstad, ongewijzigd in
het infrastructuurfonds worden opgenomen.
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Luik 4 : het fundament
Spoor 32 : handhaving van het verkeers-en vervoersregelsysteem
Streefbeeld: vóór 1995 is een effectief en efficiënt systeem ontwikkeld

voor de handhaving van verkeers– en vervoersmaatre–
gelen.

Terugblik op «handhaving» in Deel A

In Deel A zijn twee lijnen uitgezet. In de eerste plaats hebben we ons
afgevraagd hoe we de wetgeving zodanig kunnen verbeteren dat ze ook
beter handhaafbaar is. Het gaat erom al in het stadium van beleidsont–
wikkeling na te denken over de handhaving. Het komt immers nog te
vaak voor dat er regels worden gemaakt, die achteraf gezien niet te
handhaven zijn. Deze problematiek is opgepakt in het kader van project
124 uit Deel A. Dit project begint al zijn eerste vruchten af te werpen.
Het zal pas helemaal geslaagd zijn als bij de beleidsmakers de attitude en
bagage aanwezig is om het aspect handhaving volledig mee te wegen bij
de beleidsvorming.

Daarnaast is in Deel A ingezoomd op de verbetering van de feitelijke
handhaving. Onderzocht wordt hoe het huidige departementale opspo–
rings-en controleapparaat van VenW optimaal kan worden ingezet.
Project 125 uit Deei A, dat hierop betrekking heeft, heeft als eerste
tussenresultaat een analyse van knelpunten in werkwijze en procedures
opgeleverd. Daarbij gaat de aandacht in het bijzonder uit naar de relatie
van de bijzondere opsporingsdiensten met de reguliere politie.

Handhaving is onmisbaar voor de uitvoering van het beleid

In het integrale verkeers– en vervoersbeleid spelen regulerende
maatregelen een belangrijke rol. Denk aan prijsmaatregelen, carpool–
stroken, parkeermaatregelen en maximum snelheden. Dit type maatre–
gelen zal alleen dan het beoogde effect sorteren als er voor wordt
gezorgd, dat de burger zich conform de bedoelingen van de regels zal
gedragen. Helaas zijn er voorbeelden te over waaruit blijkt dat we hier
niet met een vanzelfsprekendheid van doen hebben. Parkeerverboden en
–geboden worden massaal aan de laars gelapt, maximum snelheden
blijken geen rem het gaspedaal diep in te trappen.

Het vertrekpunt moet zijn, dat de bedoelde regels qua doe! en qua
uitvoering zo helder en begrijpelijk zijn dat naleving als een normale zaak
wordt ervaren. Voorlichting over de te nemen maatregelen is daarom
essentieel.

Maar als gepropageerde gedragsverandering strijdt met de belangen
van burgers kan voorlichting in het algemeen niet als zelfstandig
instrument gebruikt worden. Het moet dan deel uitmaken van een
«handhavingsmix», een afgewogen pakket van maatregelen dat verwe–
zenlijking van het beleid moet verzekeren.

Er doen zich veel situaties voor waarbij de burger, ook al ziet hij de zin
van de maatregel in, er toch onderuit probeert te komen. Drie wegen
liggen dan in beginsel voor de hand:

- preventieve handhaving door technische/fysieke maatregelen te
treffen;

- repressieve handhaving: toezicht en controle, gevolgd door sancties
in geval van overtreding van de regels;

- handhaving door middel van registervergelijkingen: gegevens van
fotoregistratie voor belastingscontrole worden vergeleken met het
keuringsregister en met het verzekeringsregister.
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Preventieve maatregelen

Preventieve maatregelen zoals technische en fysieke maatregelen zijn
in een aantal gevallen goed bruikbaar gebleken. De inrichting van straten
met verkeersdrempels is, mits goed uitgevoerd, een effectief middel om
de snelheden binnen de perken te houden. Snelheidsbegrenzers in
(vracht)auto's kunnen voorkomen dat de maximum snelheid wordt
overschreden. In beginsel hebben dergelijke maatregelen de voorkeur
wegens hun preventieve karakter. Het rendement is veel groter dan bij
repressieve maatregelen het geval is.

Repressieve handhaving

Het is kenmerkend voor een vrij vervoerssysteem dat er een groot
aantal vrijheidsgraden zijn in de deelname aan het verkeer. Zolang dat
voortduurt zal er reden zijn voor het houden van toezicht in het vrije
verkeerssysteem. Juist bij maatregelen die deze vrijheid aantasten, op
een manier die de mogelijkheid voor overtreding openhoudt door fysieke
overtreding dan wel fraude, moeten we erop bedacht zijn dat er een
zwaar beroep wordt gedaan op de handhavingscapaciteit van politie en
justitie.

Het is daarom zaak al bij de beleidsontwikkeling, bij het ontwerpen van
regelgeving, in overleg met politie en justitie af te wegen welke vorm van
repressieve handhaving het meest effectief is. Waar mogelijk dient meer
aandacht te worden besteed aan de mogelijkheden die privaatrecht en
zelfregulering bieden.

Het automatisme van het inzetten van strafrechtelijke handhaving moet
doorbroken worden. Er zijn maar weinig situaties waarin handhaving via
strafrecht effectiever is dan handhaving via privaatrecht, zelfregulering of
administratiefrecht. Van belang is binnen de administratiefrechtelijke
handhaving naast fiscalisering de handhaving krachtens de Wet Admini–
stratiefrechtelijke Handhaving Verkeersvoorschriften (Wet Mulder), die
vanaf september 1990 in fasen wordt ingevoerd. Enkele honderden
verkeersovertredingen worden daardoor weggehaald uit de sfeer van
strafrecht en worden afgedaan als een administratieve boete.

Daarnaast willen we bekijken of bepaalde maatregelen via private «zich
zelf financierende» handhavingsapparaten kan worden uitgevoerd.

Handhaving in concreto

Maximum snelheden
Snelheidslimieten worden nog steeds veelvuldig overschreden. Met

name op wegen buiten de bebouwde kom waar de gewenste snelheid,
door de functie van deze wegen, niet door fysieke maatregelen kan
worden afgedwongen. Dit baart zorgen, met name door het feit dat hoge
snelheden een negatief effect hebben op de verkeersleefbaarheid. Zowel
vanuit verkeersveiligheids-als vanuit milieu-oogpunt zijn hoge snelheden
ongewenst. Er is voldoende reden om het snelheidsgedrag van de
verkeersdeelnemer aan te passen aan de functie van de weg/omgeving.
Bij de beïnvloeding van het snelheidsgedrag speelt een hoge subjectieve
pakkans te zamen met overige maatregelen een belangrijke rol.

De vorderingsprocedure voor rijbewijzen op basis van art. 18WVW zal
in overleg met justitie zodanig worden gewijzigd dat ook notoire
snelheidsovertreders de kans lopen hun rijbewijs te verliezen.

Voor het verbeteren van het snelheidsgedrag van verkeersdeelnemers
lijkt deze aanpak dan ook een kansrijke benadering. In combinatie met
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voorlichtingsactiviteiten moet dit leiden tot een hoge subjectieve
pakkans. Een en ander leidt wel tot een zwaardere belasting van politie
en justitie en maakt het noodzakelijk te zoeken naar een effectieve
opsporings– en afhandelingsmethode. Deze maatregelen hebben een
aanzienlijk kostenplaatje.

Handhaving selectieve bereikbaarheid
Een van de kernpunten van dit Deel D is dat we in congestiegebieden

vrachtauto's, bussen, carpoolers en overige verkeer (tegen betaling) «om
de files heen» willen leiden. Dat doen we met een reeks maatregelen
zoals toeritdosering en aparte stroken.

Deze selectieve aanpak kan echter alleen succes hebben als we de
handhaving daarvan op een effectieve manier geregeld en verzekerd
hebben. Anders zijn we alleen maar bezig met het stimuleren van de
verkoop van plastic opblaaspoppen als passagiers van carpoolers. Net als
bij de handhaving van de snelheden is een hoge subjectieve pakkans
noodzakelijk.

APK– en milieukeuring
Er is al geruime tijd gewerkt aan mogelijke verbetering van de

handhaving van de eisen, te stellen aan voertuigen op de weg, met het
oog op de verkeersveiligheid, de bescherming van het milieu en in het
belang van de energiebesparing.

De huidige handhavingsinstrumenten zijn de APK-keuring alsmede de
controle van de politie langs de weg. Doordat de APK gebaseerd is op
aparte, aan het Wegenverkeersreglement ontleende eisen ontstaat er een
discrepantie wanneer de politie gaat controleren op basis van
WVR-eisen, die uitgebreider zijn dan de APK-eisen. Een net APK-goedge–
keurd voertuig kan dus door de politie op andere punten, dan waarop de
APK betrekking heeft, worden beoordeeld.

Om tot verbetering van de handhaving te komen is een nieuw systeem
in ontwikkeling waarbij de APK-keuring gaat geschieden aan de hand van
een stelsel van uniforme eisen die zowel gelden voor de APK-keuring als
bij de controle langs de weg. Het nieuwe systeem kent een uitbreiding
van de milieu-eisen. Voor niet APK-plichtige voertuigen wordt een
vrijwillige milieukeuring ingevoerd. Mocht uit verder onderzoek blijken dat
met het vrijwillige karakter van de milieukeuring het gewenste resultaat
niet wordt gehaald, dan zal alsnog een verplichte milieukeuring voor de
niet APK-plichtige voertuigen worden ingevoerd. Het bestaande handha–
vingsprogramma wordt uitgebreid voor de emissie van deeltjes. Dat heeft
gevolgen voor de periodieke keuring van dieselpersonenauto's. In directe
samenhang met de stimuleringsregeling voor schone en stille
vrachtauto's wordt een handhavingsprogramma opgesteld. Dit
programma zal onderdeel worden van de periodieke keuring van
voertuigen. Ook in de EG zal de handhaving de komende tijd aandacht
krijgen door het stellen van duurzaamheidseisen.

De kentekenregistratie
Voor het handhavingsbeleid is de zuiverheid van het kentekenregister

van groot belang. In het kader van de WVW 1990 wordt gewerkt aan een
nieuw systeem van voertuigregistratie dat beter geschikt is voor
handhaving van verplichtingen die te maken hebben met het houder–
schap van voertuigen.

Handhaving parkeermaatregelen
De Eerste Kamer is akkoord gegaan met het wetsvoorstel tot wijziging

van de gemeentewet e.a. inzake de parkeerbelastingen. Dit wetsvoorstel
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voorziet in de mogelijkheid de handhaving van betaald parkeren langs
fiscale weg te doen geschieden. Tevens is daarin de toepassing van de
wielklem bij betaald parkeren geregeld. Na het van kracht worden van dit
wetsvoorstel kunnen gemeenten een aangescherpt en effectiever
parkeerbeleid voeren.

Verder is onlangs een voorstel van wet tot wijziging van de wegsleep–
regeling ex artikel 43a van de Wegenverkeerswet aan de Ministerraad
aangeboden. Op basis daarvan zal beter tegen gevaarlijk en hinderlijk
parkeren opgetreden kunnen worden.

Naar verwachting zal in het najaar 1990 in het arrondissement Utrecht
worden gestart met de invoering van de Wet «Mulder». Volledige
invoerïng zal twee jaar later een feit zijn. Politie en Justitie zullen dan in
staat zijn om de verkeersregels (waaronder parkeervoorschriften)
efficiënter en effectiever te handhaven. Met deze handhavingsinstru–
menten zullen gemeenten, politie en justitie in staat zijn de parkeerpro–
blematiek met kracht aan te pakken. Van groot belang is daarbij dat in
het lokale driehoeksoverleg de inspanningen op het gebied van de
parkeerhandhaving goed op elkaar worden afgestemd.
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Luik 4 : het fundament
Spoor 33 : bundeling van fundamenteel en strategisch onderzoek

terzake van transport en infrastructuur
Streefbeeld: vóór 1993 is door VenW in samenwerking met de univer–

siteiten, de onderzoekinstellingen en de andere bij verkeer
en vervoer betrokken partijen een samenhangend
programma opgesteld.

Van: verbrokkeldheid en onvoldoende aandacht

VenW besteedt jaarlijks zo'n 50 miljoen gulden aan onderzoek. In
begeleiding, organisatie en eigen onderzoek zitten nog eens 200
mensjaren. Daarnaast zijn er de ministeries van VROM, EZ, OenW, de
lagere overheden en de private sector, die verkeers– en vervoerson–
derzoek laten uitvoeren. Totaal gaat er jaarlijks minstens 100 miljoen in
deze sector om.

Het meeste onderzoek dat VenW laat uitvoeren is gericht op het
beantwoorden van actuele beleidsvragen (voorbereidend en uitvoerend).
Voor het voeren van een slagvaardig beleid dient echter kennis over de
langere termijnontwikkelingen beschikbaar te zijn en moeten instru–
menten voorhanden zijn om de beleidseffecten te analyseren. Dit vereist
meer strategisch en fundamenteel gericht onderzoek: nieuw beleid
vereist een andere inzet van de middelen.

Het onderzoeksveld maakt zowel aan de vraag– als aan de aanbodzijde
een verbrokkelde indruk. Het onderzoek van VenW wordt door diverse
diensten geëntameerd, die elk sterk gericht zijn op een bepaald sector–
belang. Een integrale benadering van land–, water– en luchtvervoer vanuit
de beleidsdoelen bereikbaarheid, veiligheid en milieu ontbreekt daardoor.

Ook bestaat er een breed scala aan universitaire vakgroepen, weten–
schappelijke instituten en bureaus in de private sector die deelonder–
zoeken op het gebied van transport en infrastructuur uitvoeren. Sommige
van deze instellingen worden door VenW met basisfinanciering gesteund.

Samenwerking op basis van een gezamenlijke afweging van belangen
en prioriteiten ontbreekt veelal. Deze verbrokkeldheid bemoeilijkt ook de
deelname vanuit Nederland aan internationaal onderzoek via Europese
programma's.

In rapporten die de laatste jaren zijn verschenen over het transport– en
infrastructuuronderzoek in Nederland worden dezelfde kritische kantteke–
ningen geplaatst. Dit zijn o.a. het rapport van de Commissie Nijkamp
(«Hoogwaardigheid en beheersbaarheid») dat in november 1987 aan de
Minister van OenW is aangeboden, het advies over transport– en
transito-onderzoek van de Raad van Advies voor het Wetenschapsbeleid
uit diezelfde periode. Recentere voorbeelden zijn «Wetenschapsbudget
1989» van OenW en het rapport van de Commissie Meeuse («Onderzoek
gezocht»). Al deze publikaties signaleren:

- het ontbreken van voldoende aandacht bij de overheid voor strate–
gisch en innovatief onderzoek op het gebied van transport en infra–
structuur;

- onvoldoende aandacht van de overheid voor lange termijn
onderzoek;

- het verbrokkelde en ad-hoc karakter van het bestaande onderzoek.
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Naar: bundeling en versterking

VenW zal meer samenhang brengen in en sturing geven aan het
onderzoek waartoe het zelf opdracht geeft. VenW heeft inmiddels in haar
strategie vastgelegd, dat op korte termijn de efficiency van het verkeers–
en vervoersonderzoek moet verbeteren door betere samenwerkig binnen
VenW. Op termijn is ook verbetering van de kwaliteit van dit onderzoek
gewenst. De verantwoordelijkheid voor de departementale afstemming
en samenhang van het integrale verkeers-en vervoersonderzoek is binnen
één dienst geconcentreerd. Dit onderzoek moet een wetenschappelijke
basis geven aan het verkeers– en vervoersbeleid dat gericht is op het tot
stand brengen van een duurzame samenleving met een milieuvriendelijk
en veilig verkeers– en vervoerssysteem, dat een goede bereikbaarheid
biedt. Het onderzoek zal meer op de lange termijn gericht moeten zijn en
zal een adequaat instrumentarium moeten bieden om effecten van
beleidsvarianten te kunnen kwantificeren. Dit betekent meer onderzoek
met een fundamenteel en strategisch karakter. Daartoe moet bezien
worden of de basisfinanciering van onderzoekinstellingen omgezet kan
worden in projectsubsidie van fundamentele en strategische onderzoek–
thema's. Naast VenW dienen VROM, EZ, OenW, universiteiten, de onder–
zoekinstellingen en de andere bij verkeer en vervoer betrokken partijen in
die programma's een rol te spelen.

VenW zal het initiatief nemen om samen met deze partijen een samen–
hangend programma op te stellen en afspraken te maken over een
rolverdeling voor de uitvoer. In dit programma zal de integratie van
technologische, economische en sociale aspecten centraal staan. Bij de
ontwikkeling van dit programma zal zoveel mogelijk voortgebouwd
worden op al ontplooide initiatieven in het onderzoeksveld. Hiertoe
behoort het Nationaal Platform Verkeer en Vervoer dat in opdracht van
OenW het noodzakelijk langere termijn onderzoek op het gebied van de
fysieke infrastructuur in kaart brengt. Binnen VenW wordt inmiddels
gewerkt aan een nauwere samenwerking van de primair bij het verkeers–
en vervoersonderzoek betrokken diensten. Daartoe is een Program–
maraad ingesteld.
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Luik 4 : het fundament
Spoor 34 : sociale aspecten in verkeer en vervoer
Streefbeeld: - het Nederlandse vervoerende bedrijfsleven wordt

gekenmerkt door een hoogwaardige kwaliteit van de
factor arbeid

- de mobiliteitspositie van gehandicapten en ouderen is
verbeterd.

De factor arbeid in ondememingen

Bij de kwaliteit van het vervoersprodukt in het personenvervoer en het
goederenvervoer is de kwaliteit van de factor arbeid van groot belang,
evenals de sociaal-economische omstandigheden binnen onderne–
mingen. De kwaliteit van de arbeid wordt bepaald door drie elementen,
namelijk arbeidsinhoud, arbeidsomstandigheden en arbeidsverhoudingen.
Daarnaast zijn arbeidsvoorwaarden en arbeidsvolume (arbeidsvoor–
ziening) bepalend voor de prijs van de arbeid en de situatie van vraag en
aanbod op de arbeidsmarkt.

Verantwoordelijkheden overheid en sociale partners

De overheid heeft tot taak het waarborgen van een aantal sociale
grondrechten, zoals deze onder andere zijn vastgelegd in de Europese
Akte van 1987 en het Gemeenschapshandvest voor Werkenden, dat op 8
en 9 december 1989 door de Europese Raad is aangenomen. De verant–
woordelijkheid voor de realisering van deze sociale grondrechten ligt bij
de sociale partners.

De overheid zal vooral initiërend zijn op het terrein van de arbeidskwa–
liteit: wanneer het gaat om arbeidsomstandigheden, dienst– en rusttijden
enz, mag van de overheid een actieve rol verwacht worden. Waar het
gaat om arbeidsvolume en arbeidsvoorwaarden ligt het primaat in eerste
instantie bij werkgevers en werknemers. Afhankelijk van de omstandig–
heden kan de overheid daar ondersteunend optreden, bij voorbeeld in de
vorm van het (laten) verrichten van onderzoek of het subsidiëren van
belangrijke initiatieven.

Dit is een algemeen beeld, dat natuurlijk in specifieke sectoren kan
afwijken. Zo heeft de overheid met name in het openbaar vervoer, via
haar financiële bijdrage, ook een belangnjke invloed op arbeidsvolume en
ruimte voor invulling van de arbeidsvoorwaarden.

Het is duidelijk dat, waar in dit verband over de overheid wordt
gesproken, zowel SZW als VenW een rol hebben te spelen. Waar SZW
zich in meer algemene zin met sociaal beleid bemoeit, is het rol van
VenW om als een soort trait d'union tussen het veld en SZW te opereren.
Dit betekent dat van VenW verwacht mag worden binnen de algemene
kaders - en met beïnvloeding van die kaders - sectorspecifiek tot een
(verdere) invulling van het sociaal beleid te komen.

Uit het bovenstaande blijkt dat voor de invulling van het sociaal aspect
in het verkeers– en vervoersbeleid een samenspel tussen sociale partners
en overheid noodzakelijk is. Dat moet leiden tot «sectorspecifieke» initi–
atieven.

Arbeidsvoorwaarden in het goederenvervoer

In het goederenvervoer zullen met werkgevers en werknemers
afspraken worden gemaakt over het te voeren beleid met betrekking tot
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toekomstige arbeidssystemen (dienst–, rij/vaar– en rusttijden) in het kader
van de flexibilisering en humanisering van de arbeid. Verder wordt een
ministeriële regeling opgesteld ter uitvoering van het gestelde in de
Arbowet. Daarbij is zorgvuldige afstemming met bestaande wetgeving
voor het vervoer noodzakelijk. In het wegvervoer is in het bijzonder van
belang de internationale harmonisatie van de dienst– en rusttijdenre–
geling in het wegvervoer. Bestaande verschillen in de regelgeving
opgenomen in het AETR, EG-Verordening en de Rijtijdenwet en –besluit
moeten worden weggenomen, overigens met behoud van strengere
nationale wetgeving.

In de sector van het spoorvervoerfgoederen– en personenvervoer) zal
bij de herziening van de Spoorwegwet het Reglement Dienstvoorwaarden
Hoofd-en Lokaalspoorwegen (RDHL) eveneens worden herzien. In
beginsel worden de bevoegdheden aan sociale partners overgelaten
waar het gaat om arbeidsvoorwaarden. Het is de bedoeling om de
wijzigingen van het Reglement Dienstvoorwaarden (RDV) die voort–
vloeien uit CAO-afspraken niet meer aan goedkeuring van de Minister
van VenW te onderwerpen.

Voor de binnenvaart wordt een regeling voor de vaar-/rusttijden en
bemanningssterkte voorbereid. Hierbij laten internationaal geldende
regelingen (met name in de Rijnvaart) zich sterk gelden. De interna–
tionale context en invloed gelden ook voor de uit te voeren controle op
de huidige en toekomstige bemanningsregelingen, en de invoering van
toekomstige vakdiploma's voor de binnenvaart als uitvloeisel van de
Europese Richtlijn terzake. Een opleidingprogramma voor dit vakdiploma
wordt thans ontwikkeld door de Stichting Koninklijk Onderwijsfonds voor
de Scheepvaart. Daarnaast is een Europese richtlijn in voorbereiding over
de wederzijdse erkenning van nationale vaarbewijzen. Uiteindelijk doel is
om tot een aanvullende richtlijn te komen voor de invoering van een
communautair vaarbewijs.

De bedrijfstak binnenvaart kenmerkt zich door de vele particuliere
binnenschippers. Technisch-economische ontwikkelingen in het transport
zijn van grote en directe invloed op deze ondernemingen, waarin de
schippersvrouw vaak ook nog een belangrijke rol vervult. Voor meer
inzicht in de gevolgen van deze ontwikkelingen voor de toekomstige
sociaal-economische positie van deze ondernemingen wordt onderzoek
uitgevoerd. De resultaten ervan zullen onderwerp van overleg met de
binnenvaartorganisaties zijn ten behoeve van een verdere beleidsbe–
paling.

Arbeidsvoorwaarden in stads– en streekvervoer

Momenteel is een discussie gaande met betrekking tot de structuur en
vorm van het arbeidsvoorwaardenoverleg in de collectieve sector. Zowel
bij de overheid als in de gepremieerde en gesubsidieerde sector is een
tendens naar een meer decentrale benadering van het overleg, toege–
spitst op (CAO)sectoren met een gelijksoortige vorm van arbeid.
Verwacht mag worden, dat met betrekking tot het openbaar vervoer
VenW een meer specifieke verantwoordelijkheid krijgt voor het overleg
over de financiële ruimte voor de arbeidsvoorwaardenontwikkeling in het
openbaar vervoer, zoals die nu reeds bestaat in de relatie met de NS. Het
ligt in het voornemen op korte termijn te komen tot een budgetteringsre–
geling in het kader van de Wet Arbeidsvoorwaarden Gesubsidieerde en
Gepremieerde Sector (WAGGS) voor het streekvervoer. Met uitzondering
van de HTM wordt het personeel van het stadsvervoer tot het overheids–
personeel gerekend. Voor de arbeidsvoorwaarden en de rechtspositie
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volgt het stadsvervoer de overheidsregelingen, zoals vastgesteld door de
Minister van Binnenlandse Zaken.

Onder invloed van Deel D zal er met het oog op verbetering van de
dienstverlening en verhoging van de efficiency in het openbaar vervoer
een tendens zijn tot schaalvergroting en samenwerking van bedrijven,
ook tussen stads– en streekvervoer en eventueel NS. Het in een vervoer–
regio voorkomen van verschillende regimes van arbeidsvoorwaarden bij
stads– en streekvervoer heeft negatieve effecten op de arbeidsverhou–
dingen in het stads– en streekvervoer, omdat er voor dezelfde werkzaam–
heden dan verschil in beloning is.

Op grond van deze ontwikkelingen is het de intentie van VenW om in
overleg met de verschillende overheden en de sociale partners in het
stads-en streekvervoer te komen tot een landelijk geldende ruimte voor
arbeidsvoorwaarden, onder de beleidsverantwoordelijkheid van VenW,
waarbij de inhoudelijke afspraken over de arbeidsvoorwaarden een zaak
van de sociale partners is.

Mobiliteit voor gehandicapten en ouderen

Vervoer dat speciale aandacht verdient zijn vervoersvoorzieningen voor
gehandicapten. Mede gezien de vergrijzing wordt het steeds meer van
belang specifieke aandacht te besteden aan de mobiliteit van gehandi–
capten en ouderen. Het (openbaar) vervoer is hierbij een belangrijk doch
niet het enige aspect. Zo zijn verkeersinfrastructurele voorzieningen (met
name waar het voetgangers betreft) en veiligheid onderdelen van het
beleid die een positieve bijdrage kunnen leveren aan de mobiliteitspositie
van de genoemde doelgroep.

Gezien dat belang is besloten tot de instelling van een stuurgroep die
zal adviseren over maatregelen die op het beleidsterrein van VenW,
binnen de bestaande financiële meerjarencijfers, kunnen worden
genomen ter verbetering van de mobiliteitspositie van gehandicapten en
ouderen. Van de stuurgroep zullen de Gehandicaptenraad en het
Centraal Orgaan van Samenwerkende Ouderenbonden in Nederland
(Cosbo) deel uit maken.

Vooruitlopend op de adviezen van de stuurgroep zijn inmiddels al op
enkele onderdelen initiatieven genomen. Zo is een financiële regeling ter
stimulering van de aanschaf van lage vloer bussen aangekondigd. Ook
zal de mogelijkheid bezien worden om het openbaar vervoer te combi–
neren met aanwezige andere vormen van vervoer, waaronder gehandi–
captenvervoer, teneinde zodoende een betere vervoersvoorziening te
creëren. Daarnaast wordt het bestaande beleid voortgezet waaronder de
uitvoering van het meerjarenplan voor liften en hellingsbanen op
NS-stations en van verbetering van de toegankelijkheid van nieuw aan te
schaffen materieel.

Voorts zullen, in overleg met SZW, eisen worden geformuleerd met
betrekking tot het vastzetten en de vastzetinrichting van rolstoelen in
voertuigen om de veiligheid van de reiziger te waarborgen. Op het terrein
van verkeersveiligheid zal het grote publiek worden gewezen op hun
eigen verantwoordelijkheid ten opzichte van specifieke groepen verkeers–
deelnemers, waaronder ouderen en gehandicapten. Bovendien zullen
ouderen en gehandicapten gestimuleerd worden, bijvoorbeeld met een
voorlichtingsbrochure om adequaat deel te nemen in het besluitvor–
mingsproces van stedelijke (her)inrichting.
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Luik 4 : het fundament
Spoor 35 : heroriëntatie beleidsuitvoering
Streefbeeld: in 1992 is een samenhangende uitvoering van het

verkeers-en vervoersbeleid verzekerd.

Beleid is pas beleid als er drie zaken worden ingevuld: visie, resultaat–
gerichtheid en effectieve uitvoering. Deel A voldeed alleen aan de eerste
twee zaken. Nu komt ook de uitvoering aan de orde, althans waar het
gaat om enkele consequenties voor de VenW-organisatie. In Hoofdstuk 9
komt de uitvoering uitgebreider, en met name ook inhoudelijk, scherper
in beeld.

Schrappen in beleid dat geen belang meer heeft

We kunnen niet doorgaan met het steeds maar opstapelen van nieuw
beleid zonder ons af te vragen of het oude nog wel voldoende dekking
heeft. In het algemeen wordt nieuw beleid al te gemakkelijk
opgeschreven zonder dat men zich wezenlijk afvraagt of het ook wel kan
worden uitgevoerd. In de afgelopen tijd hebben o.m. Winsemius en
Geelhoed in diverse geschriften erop gewezen dat de rijksdienst niet
allecn staat voor inhoudelijke politieke beleidskeuzen, die met het
primaire produkt te maken hebben, maar ook voor keuzen op het punt
van het zogeheten ondersteunende proces: de structuren en procedures,
inclusief de middelen, die nodig zijn om politieke keuzen snel en
bekwaam uit te voeren. We moeten opnieuw en met een andere bril naar
het bestaande werk kijken.

Ook de komst van dit Structuurschema maakt duidelijk dat we voor
belangrijke keuzen staan op het punt van herverdeling van ons werk: het
is niet mogelijk de inspanning voor de uitvoering van dit nieuwe beleid
volledig te voegen bij de uitvoeringsinspanningen van het «going
concern».

De regiefunctie

In Hoofdstuk 9 wordt gesteld, dat de uitvoering van dit Deel D in al zijn
facetten alleen kans van slagen heeft als de maatregelen in samenhang
worden uitgevoerd. Dat vereist regie. VenW heeft de nodige maatregelen
getroffen om deze regisseurs rol zowel in de regio als op centraal niveau
te kunnen spelen.

In de regio zal de samenwerking tussen de Rijkswaterstaat en de
verkeersinspectie worden versterkt. De hoofdingenieur-directeur van de
Rijkswaterstaat is belast met het verzekeren van een samenhangend
optreden van beide diensten.

Op centraal niveau is de samenwerking tussen de betrokken beleidsdi–
recties versterkt. Het gaat hierbij om de directies Infrastructuur en
Verkeer van RWS, Personenvervoerbeleid en Goederenvervoerbeleid van
DGV. Een nieuwe directie Verkeer en Vervoer is speciaal belast met de
zorg voor het samenhangend optreden.

Aanpassing aan de nieuwe taken

Met het uitbrengen van dit Deel D worden niet alleen accenten in het
beleid verschoven, maar dit heeft uiteraard ook gevolgen voor de
uitvoering. Op bepaalde organisatie-onderdelen zal een zwaarder accent
komen te liggen. Enkele onderdelen van de VenW organisatie zullen hun
taken zien verminderen. Bovendien verandert ook de aard van het werk.
Dit plaatst ons voor tweeërlei problemen. Er moet een overheveling van
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menskracht van de ene sector naar de andere plaats vinden. Bovendien
is er in een aantal gevallen andere disciplines dan de beschikbare nodig.

Deze problemen denken wij op te kunnen lossen door van geval tot
geval maatregelen te trefferi. Dat kan zijn:

- intensivering van de samenwerking, waardoor het ene onderdeel het
andere ondersteunt;

- detachering van personeel, waardoor snel op wisselende taken kan
worden ingespeeld;

- uitbreiding van enkele organisatieonderdelen, waarvoor de eerder
genoemde oplossingen geen soulaas bieden. In verband hiemee
zal de VenW organisatie met een bescheiden aantal medewerkers
moeten worden uitgebreid.

Om alle misverstanden uit te sluiten: onze menskracht moet worden
gehergroepeerd om de voor ons liggende taken te kunnen realiseren.

Decentralisatie

Een ding is zeker: willen wij dit Structuurschema van de grond krijgen,
dan vereist dit een decentrale aanpak. Nu heeft VenW wat dat betreft
gelukkig reeds een lange traditie. Het delegeren van taken en verant–
woordelijkheden hoeft niet meer geleerd te worden. Wel is een intensi–
vering nodig. Dat is met name het geval voor organisatie-onderdelen die
op dit terrein een minder sterke traditie hebben.
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HOOFDSTUK 7 HALEIM WE DE STREEFBEELDEN?

Beperking groei automobiliteit

Alvorens in te gaan op de vraag in welke mate we de streefbeelden
inzake leefbaarheid en bereikbaarheid zullen halen volgt eerst een
beschouwing over de ontwikkeling van de mobiliteit zoals die zich bij het
voorgestane beleid zal voordoen.

Met het maatregelenpakket uit Deel A konden we de groei van de
automobiliteit in de periode 19896-2010 afremmen van 72% tot 55%. In
het NMP werd het beleid verder aangescherpt met als resultaat een groei
van de personenautomobiliteit van «slechts» 48%. De keuze voor de
duurzame samenleving dwingt ons tot een nog verdere reductie van de
groei van de automobiliteit tot 35% in 2010 en tot 25 % in 1994. De
realiteit gebiedt echter te erkennen dat wij op dit moment nog niet de
zekerheid hebben dat we de eerstkomende tien jaar over een instrument
zullen beschikken dat de automobiliteit zo krachtig reguleert. Een regel–
matige monitoring van het beleid in het MIT is daarom essentieel.

Zoals uit de figuur (zie slot hoofdstuk) is te zien komen we met het
basispakket (namelijk verbeteringen in het openbaar vervoer, parkeren,
carpoolen, fietsvoorzieningen, bedrijfsgerichte aanpak, gedragsbeïn–
vloeding en prijsbeleid bestaande uit een beperkte accijnsverhoging,
spitstoeslag en tol op een ring rond de Randstad) niet verder dan een
reductie van de groei tot 50%. Een verdergaande beperking van de groei
van de automobiliteit tot 35% in 2010 is alleen haalbaar als de zojuist
genoemde maatregelen meer succes blijken te hebben dan nu mag
worden aangenomen dan wel het prijsbeleid scherper wordt aangezet. In
ieder geval zullen de variabele autokosten aanzienlijk verder omhoog
moeten gaan. Hiervoor zijn twee wegen denkbaar. In de eerste plaats het
op termijn uitbouwen van het in 1994 in te voeren systeem van tolheffing
tot een uitgebreider prijsmechanisch systeem. Voorts zullen wij in
Europees verband streven naar een forse verhoging van de brandstofac–
cijnzen. Juist een algemene verhoging van de brandstofprijzen is een
goed instrument om de groei van de automobiliteit over de volle breedte
te beperken, wat met name voor de verbetering van de leefbaarheid
belangrijk is.

Verzuring

PERSONENVERVOER

Bij het personenvervoer wordt het N0x-streefbeeld -75% rekening
houdend met de op korte termijn beschikbare automobiliteitsregulerende
instrumenten gehaald. Als op termijn de automobiliteit nog verder
beheerst kan worden is een verdere reductie van de N0x-uitstoot
haalbaar.

GOEDERENVERVOER

Bij het goederenvervoer lijkt het streefbeeld voor de verzuring nu ook
binnen bereik. Hoewel nog veel onderzoek en ontwikkelingswerk nodig
zijn lijkt een 75% schonere dieselmotor een waarschijnlijke optie. Voorts
zullen de in deze nota aangekondigde maatregelen tot een substantiële
verschuiving van wegvervoer naar rail en water leiden met name in
afgelegde vrachtautokilometers.
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COi

PERSONENVERVOER

De CO^-doelstelling: in 2010 10% minder uitstoot dan in 1986 zullen
we, uitgaande van de op korte termijn beschikbare automobiliteitsregule–
rende maatregelen, net kunnen halen. Om op termijn in de richting te
komen van -20%, een streefbeeld waarvoor volgens het NMP f alle
sectoren zich zullen inzetten, zullen we op twee terreinen maximaal
kracht moeten zetten.

In de eerste plaats zullen we tot het uiterste moeten gaan op het
gebied van de bronmaatregelen d.w.z. een zo zuinig mogelijke auto en
een zo zuinig mogelijk rij– en snelheidsgedrag. Met de maatregelen van
Spoor 2 is in 2010 per afgelegde kilometer een besparing van 40%
vergeleken met 1986 te behalen. Wellicht is een verdere reductie van het
energiegebruik mogelijk. Daarvoor zijn echter ingrijpende maatregelen
nodig. Die houden we echter voorlopig achter de hand omdat de
gevolgen ervan nu nog niet kunnen worden ingeschat.

In de tweede plaats zal de automobiliteit verder gereguleerd moeten
worden dan met spitstoeslag en tolheffing zoals in 1994 in te voeren
haalbaar is. Voor het milieu is een algemene verhoging van de brandstof–
prijzen het meest effectief. Variabilisatie zal een steeds duidelijker instru–
mentele functie krijgen. In Europees verband zullen we maximaal druk
uitoefenen om als EG-landen gezamenlijk de accijnzen te verhogen.
Verder is het waarschijnlijk onvermijdelijk de, in 1994 op een ring rond de
Randstad in te voeren, tolheffing later uit te breiden met meer punten.

GOEDERENVERVOER

Voor wat het goederenvervoer betreft wordt het streefbeeld bijna
gehaald. Dat zal echter niet vanzelf gaan. Met de in deze nota
opgenomen maatregelen m.b.t. onder meer de zuinige motor, rijgedrag,
efficiency en stimulering alternatieven voor het wegverkeer lijkt de basis
voor succes echter zeker aanwezig.

Verkeersveiligheid

Voor het bereiken van de verkeersveiligheidstaakstellingen starten we
in 1990 met een feitelijke achterstand vergeleken met 1986. Voor
conventionele maatregelen worden de effecten door de vele activiteiten
die daar al in gang gezet zijn op de duur beperkt.

De vervoerregio (zie Spoor 28) stelt de gezamenlijke regionale streef–
beelden voor verkeersveiligheid vast. Het rijk ondersteunt de lagere
overheden, met name op het punt van het terugdringen van de onvei–
ligheid voor langzaam-verkeersdeelnemers (jongeren en ouderen) en
voor jonge automobilisten.

De streefbeelden voor het terugdringen van het aantal doden en
gewonden in het verkeer, respectievelijk -50% en -40%, zullen zonder
extra inspanningen door de lagere overheden niet gehaald worden. Het
huidige programma leidt tot een reductie van -45% doden en -25% slach–
toffers in 2010, vergeleken met 1986. De resterende reductie van -5% en
-15% zal door infrastructurele maatregelen van gemeenten en provincies
moeten komen. (De extra kosten voor de gemeenten schatten we op
circa 140 miljoen extra per jaar.)
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Geluidhinder

De streefbeelden m.b.t. de geluidhinder liggen binnen bereik. Daarvoor
moeten de motorvoertuigen minstens 5 d(BA) stiller worden en moet de
werking van stille wegdekken verder verbeterd worden. In de steden is
herinrichting in verkeersruimten en verkeersluwe gebieden een absolute
voorwaarde. Tenslotte is ook uit een oogpunt van geluidhinder een
algemene beperking van de groei van de mobiliteit noodzakelijk.

Bereikbaarheid

Voor het economisch functioneren en met het oog op handhaving en
versterking van de transport– en distributiefunctie van ons land, is een
goede bereikbaarheid over de weg, per rail en over water essentieel.

Na uitvoering van maatregelen van dit Deel D beschikken we in de
binnenvaart weer over een kwalitatief hoogwaardig waterwegennet met
een ruime capaciteit.

Bij de goederenrail zal er, met name na realisering van de tweede fase
van infrastructurele verbeteringen (aanleg Betuwelijn), sprake zijn van
afstemming van de railinfrastructuur op de mainportfunctie van
Rotterdam.

Om de streefbeelden voor de bereikbaarheid op de weg te halen is
zowel een sterke geleiding van de mobiliteit als een selectieve uitbreiding
van de wegcapaciteit noodzakelijk. Duidelijk is, dat we de beoogde kwali–
teitsnormen voor de bereikbaarheid op het hoofdwegennet pas kunnen
realiseren als er een omvattend prijsmechanisch systeem voor het
gebruik van de wegen beschikbaar is. Het binnen enkele jaren in te
voeren tolheffingssysteem en het beperkte uitbreidingsprogramma zijn
onvoldoende om de files op te lossen. Daarom gaan we over op een
doelgroepenbenadering. Dat leidt ertoe dat voor het vrachtverkeer,
bussen, carpoolers speciale voorzieningen zullen worden getroffen om
deze groepen «om de files heen» te kunnen leiden. Het overig verkeer
kan hier tegen betaling ook gebruik van maken. Dat is in Spoor 14 nader
uitgewerkt.
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ONTWIKKELING AUTOMODILITEIT IN TOTAAL NEDERLAND

170

100

accijns
parkeren
tol
o.v., fiets, carpool etc.

150 verdere accijnsverhoging
uitbreiding tol,
bedrijfsger. aanpak

1986 2010 basispakket op termijn
ongewijzigd reductie te bereiken

beleid Bron: DVK, PtSVV

Tweede Kamer, vergaderjaar 1989-1 990, 20 922, nrs. 1 5-1 6 117



UITSTOOT NOx

PERSONENVERVOER
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HOOFDSTUK8 FINANCIELE ASPECTEN

Financiële staat

Totaal benodigd Totaal beschikb 91-95 96-2000 2001-2010 Na2010totaal
miljarden tot 2010 gemiddeld per jaar beschikbaar in miljoenen miljarden

Coll. vervoer
- NS rail2

- stadsgewest.
- bedrijfsvervoer
- exploitatie
- HSL3

Hoofdwegennet
- onderhoud"
- benutting
- aanleg
- tunnels5

Vaarwegen
- aanleg
- onderhoud

Rail goederen
- Rotterdam - achterland
- Betuwelijn6

- explotatie

Verk veiligheid
- algemeen
- 30km/VOC en fietsinfra

Stede/ijk verkeer
- bijdragenreg.
wegverkeersvoorz.

14,7
6.5
2,0

83,0
2,7

17,2
2,1

16,3
2,0

4,0
6,3

1,4
2,3
1,4

1,0
1,8

2,1

14,0
6,2
2,0

83,0
2,7

17,2
2,1

13,3

4,0
6,3

1,4
2,3
1,4

1,0
1,8

1,3

635
295

90
3795

50

690
105
680

225
340

65
30
50

50
90

95

725
300
105

4030
270

775
105
615

210
300

70
235

80

50
90

60

720
320
105

4395
115

990
105
685

185
305

70
100
80

50
90

55

0,7
0,3

3,0

0,8

Stimulering
- telematica, bedrijfsger.
aanpak, zeehavens, gecomb.
vervoer,
gedragsbeïnvloeding, etc.

Onderzoek
- diversen

1,6

1,0

1,3

1,0

80

55

65

50

55

50

0,3

Totaal 167,4 162,3 7420 8135 8475 5,1

2 In de bedragen is verwerkt de rente en aflossing van de NS voorfinanciering (vanaf 1 994 60 müjoen p.j., totaal 1020 miljoen.
3 Opgenomen zijn de rijksmiddelen a fonds perdu en de rente en aflossing (1457 miljoen) van de 50% overige financiering.
4 Daarenboven is een bedrag gereserveerd van 2,4 miljard voor de lopende saneringsoperatie.
5 De tunnels worden privaat gefinancierd De aflossing zal geschieden uit de opbrengsten van de tolheffing Afhankelijk van het aantal in
uitvoering te nemen tunnels en de financieringsovereenkomsten zal het aflossingsbedrag oplopen tot ongeveer f 250 miljoen per jaar.
0 Opgenomen zijn de rijksmiddelen en de rente en aflossing (1304 miljoen) van de 50% private financiering
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Toelichting op de financiële staat

Naar verwachting zal begin 1992 het Infrastructuurfonds in werking
treden (zie Spoor 31). Vanaf dat moment wordt een deel van de in
bovenstaand overzicht genoemde uitgaven via de begroting van het
fonds vastgesteld.

De bedragen voor de periode na 1995 zijn indicatief. Bijstelling van
deze bedragen kan plaats vinden als latere ontwikkelingen daartoe
aanleiding geven en wanneer de afweging binnen het fonds tot een
andere prioriteitstelling leidt.

Er is meer geld nodig

Het voorgenomen beleidspakket vereist aanzienlijke overheidsinveste–
ringen en uitgaven voor de exploitatie en het onderhoud. Uit boven–
staand overzicht blijkt, dat de totale uitgaven in belangrijke mate uitgaan
boven de reeds in het kader van Deel A en het NMP verhoogde
budgetten voor verkeer en vervoer. De keuze voor een duurzame samen–
leving heeft geleid tot aanzienlijk hogere investeringen in het openbaar
vervoer: een stijging van circa 12 miljard in Deel A tot ruim 20 miljard.
Ook in de vaarwegen en goederenrail zal meer worden geïnvesteerd.
Voorts is meer geld nodig voor met name verkeersveiligheid,
fietsverkeer, telematica, stimulering van gecombineerd vervoer en stimu–
lering van de bedrijfsgerichte aanpak.

De gebruikers zullen meer moeten betalen

De extra benodigde middelen worden voor een deel gevonden door
een herschikking van middelen. Zo is in de lijn van de nieuwe strategie
het budget voor de aanleg en uitbreiding van wegen aanzienlijk verlaagd.
De resterende extra benodigde middelen zullen bij voorkeur door de
gebruikers van het verkeers– en vervoerssysteem moeten worden
opgebracht. De automobilist, de openbaar-vervoersreiziger en het
bedrijfsleven zullen een hogere prijs voor de mobiliteit moeten betalen.
Daarvoor achten wij voldoende draagvlak aanwezig, omdat de reiziger en
de verlader van goederen er direct baat bij hebben, dat het verkeers– en
vervoerssysteem wordt uitgebreid en aangepast om de bereikbaarheid te
verbeteren.

Belangrijke invalshoeken

De mede, uit een oogpunt van het beheersbaar houden van de exploi–
tatietekorten, nodige tariefstijging in het openbaar vervoer mag niet
uitgaan boven de stijging van de variabele autokosten. Zonder deze
koppeüng zou de gewenste regulering van het autoverkeer en de stimu–
lering van het openbaar-vervoersgebruik niet worden bereikt.

Financiering van het SVV uit tolheffing (mogelijk tijdelijk voorafgegaan
door een spitstoeslag) en hogere tarieven moet het mogelijk maken de
omvangrijke investeringen te plegen zonder structureel de collectieve
lastendruk te verhogen.

Een wezenlijk element in de financiering van het hele pakket is de
private financiering van delen van het wegennet (tunnels) en gedeeltelijk
van de Betuwelijn. Deze financieringswijze is mede een uitdrukking van
het belang dat de gebruikers van de voorziening bij die investering
hebben (profijtbeginsel). Bij de wegen wordt gedacht aan terugbetaling
via tol. Ook voor de hogesnelheidslijn wordt deels private financiering
dan wel financiering via de kapitaalmarkt overwogen.

Tweede Kamer, vergaderjaar 1989-1990, 20922, nrs. 15-16 120



De financiering van het pakket

De financiering van het verkeers– en vervoersbeleid ziet er nu als volgt
uit:

Per 1 november 1990 wordt een verhoging van de benzineaccijns
ingevoerd. Deze levert voor de verkeers– en vervoerssector op jaarbasis
300 miljoen op. Dit bedrag is als structurele dekking voorzien.

Medio 1992 zal als tussenoplossing vooruitlopend op tol op de MRB
een spitstoeslag op de MRB worden doorgevoerd. Om de coilectieve
lastendruk binnen de perken te houden zal dan de accijnsverhoging in de
vorm van een lastenverlichting aan de burger worden teruggeven.

Medio 1994 zal net nodig zijn additionele middelen te genereren voor
de verdere investeringen voor de realisering van het beleid, vooral voor
het spoorwegnet waaronder de bouw van de hogesnelheidslijn naar het
zuiden en van de Betuwelijn.

Gekozen is voor invoering medio 1994 van fysieke tol, zo mogelijk
gecombineerd met electronische tol op een aantal toegangswegen en
infrastructurele werken (tunnels) in en rond de Randstad. Bij invoering
van de tolheffing zal de spitstoeslag weer worden ingetrokken.

De ombuigingen waartoe het kabinet heeft besloten in de
Voorjaarsnota 1990 hebben ook effect op de middelen voor verkeer en
vervoer. Het niet toekennen van prijscompensatie betekent de facto dat
de beschikbare middelen dalen. Uit het financiële overzicht blijkt dat dit
ertoe leidt dat een deel van de investeringen verschuift naar de periode
na 2010.

Concretisering voor de eerste jaren

De financiële staat impliceert, dat in 1991 300 miljoen extra en voor
de eerstvolgende jaren extra middelen oplopend tot 400 miljoen nodig
zijn. Voor latere jaren (vanaf 1994) zijn bedragen op nog hoger niveau
nodig, zoals blijkt in de financiële staat in de kolom 96-2000.

Op dit moment heeft het kabinet voor deel D extra budgettaire ruimte
gecreëerd van 300 miljoen structureel. Dit geschiedt door middel van
een accijnsverhoging van 6,7 cent, die overigens niet mag leiden tot een
structurele verhoging van de collectieve lastendruk. Daarom is het van
belang, dat op zo kort mogelijke termijn het daarvoor in de plaats
tredende instrument van fysieke en/of electronische tol kan worden
ingevoerd. Indien dit niet tijdig kan worden ingevoerd, wordt als tussen–
oplossing gekozen voor een gedifferentieerde MRB (spitstoeslag).

Op dit moment kunnen reeds op basis van deze 300 miljoen nieuwe
verplichtingen worden aangegaan. Indien de komende jaren niet over
meer middelen kan worden beschikt zal dit met ingang van 1992 een
temporiseering van de uitvoering van het SVV betekenen. Het is de
intentie van het kabinet om een oplossing te vinden voor de nog
benodigde middelen voor het onverkort uitvoeren van het SVV deel D.
Dit kan geschieden door de genoemde instrumenten tol en eventueel
spitstoeslag. De nauwkeurige opbrengst van deze instrumenten zal eerst
bij nadere uitwerking blijken.

Het is de bedoeling de uitvoering van het SVV van jaar tot jaar te
volgen en het instrumentarium zo nodig bij te stellen. Twee invalshoeken
zijn daarbij van belang. Ten eerste is een voortschrijdende evaluatie van
het SVV-beleid noodzakelijk op effectiviteit en financierbaarheid. Ten
tweede is daarbij een leidraad dat de prijs van mobiliteit zowel van de
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auto als van het openbaar vervoer met inachtneming van de onderlinge
verhouding op een hoger niveau mag liggen.
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HOOFDSTUK9 UITVOERING

VenW kan het niet alleen

Het realiseren van een duurzame samenleving, toegespitst op een
daaraan dienstbaar gemaakt verkeers– en vervoerssysteem, bereiken we
niet vanzelf. Integendeel, het zal een ongekende inspanning vergen.

De regering neemt de uitdaging aan, maar dan wel in het besef dat we
het alléén niet redden. De medewerking is nodig van allen die bij beslis–
singen over verkeer en vervoer een rol spelen. ledere burger, ieder
bedrijf, alle overheidslagen zullen zich verantwoordelijk moeten voelen
voor hun aandeel in het bereiken van de duurzame samenleving. De
gedachte aan een nieuwe rolverdeling tussen VenW, de lagere
overheden, de bedrijven en de betrokken maatschappelijke organisaties
dringt zich op. Wij zullen in de uitvoeringsfase maatregelen treffen om de
uitvoering zover mogelijk buiten het departement te leggen en «de
buitenwacht» uitdagen, c.q. in staat stellen eerst zijn eigen verantwoor–
delijkheden te dragen, daarna pas is het departement aan zet.

Uitvoering op verschillende handelingsniveau's

Willen we deze ambities waar maken dan moeten we denken aan
verschillende handelingsniveau's om de uitvoering te garanderen. Het
gaat hier om handelen op het niveau van: Europa, Nederland, stadsge–
westen, landelijke gebieden, bedrijven, maatschappelijke organisaties en
burgers.

EUROPA

Bronbestrijding: het betreft het stellen van emissie-eisen, technische
maatregelen, die het snelheids– en rijgedrag beïnvloeden, zoals cruise–
control en snelheidsbegrenzers en maximum snelheden en veiligheids–
eisen.

Prijsbeleid: in het kader van de fiscale harmonisatie van accijnzen,
belastingen en tolheffingen zal getracht worden afspraken te maken over
een gemeenschappelijk te voeren prijsbeleid.

Efficiencymaatregelen wegvervoer: hier spelen zaken als het verbod
van cabotage en toegstane maten en gewichten.

van
Spoorwegen: bij het personenvervoer staat afstemming op het gebied

van hogesnelheidslijnen op de agenda, bij het goederenvervoer, interna–
tionaal assenmanagement, terminals en gecombineerd vervoer.

Vervoer over water: afspraken maken over het oplossen van de
knelpunten in grote internationale verbindingen zodat de infrastructuur
beter benut kan worden. Het gezamenlijk van de grond trekken van
telematicavoorzieningen voor beheersing van de logistieke keten. En tot
slot het totstandbrengen van distributiecentra en overslagsystemen voor
gecombineerd vervoer.

Luchtvaart: Grotere doelmatigheid van het gebruik van vliegtuigen
moet worden bereikt door de afschaffing van kunstmatige beperkingen
op het gebied van contingenten en prijsvorming. Hiertoe bestaan met
name binnen de EG concrete mogelijkheden. Daarnaast zal de reeds
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langer bestaande internationale regelgeving op het gebied van de geluid–
emissie van vliegtuigen moeten worden aangevuld met gemeenschap–
pelijke normen voor de emissie rondom vliegvelden.

NEDERLAND

Bronbestrijding: een belangrijke zaak, naast emissie-eisen, die ook op
nationaal niveau speelt is handhaving van de maximum snelheden. Ook
verlaging van snelheden wordt nader bezien.

Prijsbeleid: de punten zijn de kostenverhoging van het autorijden en het
tarievenbeleid voor het openbaar vervoer.

Openbaar vervoer: onderwerpen die op het bordje van het rijk liggen
zijn: de investeringen in het landelijk spoorwegnet en het stadsgewes–
telijk vervoer, de beheersing van het exploitatietekort en korte termijn
verbeteringen van het collectief vervoer onder meer door stimulering van
bedrijfsvervoer.

Goederenrail en binnenvaart: de primaire verantwoordelijkheid van het
rijk ligt bij de investeringen in de infrastructuur. Voorts stimuleert het rijk
voorzieningen voor gecombineerd vervoer.

Selectieve bereikbaarheid over de weg: het verbeteren van de bereik–
baarheid op het hoofdwegennet en het treffen van speciale voorzie–
ningen voor doelgroepen is een taak van het rijk.

Ruimtelijke ordening: de betrokken departementen zullen afspraken
maken over het lokatiebeleid voor woningen en bedrijven.

STADSGEWESTEN

Samenwerking in vervoerregio's is een noodzakelijke voorwaarde voor
succes op gewestelijk niveau. Belangrijke maatregelen om het
autoverkeer te beperken, en met name het woon-werkverkeer per auto
terug te dringen, zullen in de regio moeten worden genomen. Ook het
verbeteren van de verkeersveiligheid is een taak die op het bord van de
gemeenten ligt.

LANDELIJKE GEBIEDEN

In de landelijk gebieden zal een samenhangend beleid moeten worden
ontwikkeld, zodat een afstemming tussen verkeer en vervoer en lokaties
van wonen, werken en (recreatie)voorzieningen wordt bereikt. Behalve
stadsgewestelijke vervoerregio's zullen er ook vervoerregio's in de
landelijke gebieden moeten komen waar mogelijk in aansluiting op de op
te stellen regionale ontwikkelingsplannen zoals genoemd in de Vierde
nota over de Ruimtelijke Ordening.

BEDRIJVEN

Het bedrijfsleven heeft bijzonder belang bij een goede bereikbaarheid
en bij veilig vervoer van de werknemers. Het massale woon-werkverkeer
per auto leidt er echter toe dat bedrijven steeds slechter bereikbaar
worden, terwijl het ziekteverzuim als gevolg van verkeersongevallen een
grote kostenpost is. Het is daarom ook in het belang van het bedrijfs–
leven mee te helpen bij het terugdringen van het autogebruik voor het
woon-werkverkeer.
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MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIES

Maatschappelijke organisaties vormen het intermediaire kader naar de
burgers. Medewerking van deze organisaties is van essentieel belang om
in de maatschappij een draagvlak te verwerven voor de vaak ingrijpende
maatregelen, die nodig zijn om tot een duurzaam verkeers– en vervoers–
beleid te komen.

BURGERS

Van de burgers wordt een ingrijpende wijziging van hun gedrag
gevraagd. De auto, nu nog vaak statussymbool en symbool van de indivi–
duele vrijheid, zal een aantal van zijn aantrekkelijke voordelen kwijtraken.
Daarnaast wordt een appèl gedaan op het verantwoordelijkheidsgevoel
van de burger zijn handelen af te stemmen op hogere waarden zoals het
instandhouden van een goed milieu.

Uitvoering op verschillende tijdniveau's

Deel D is als strategisch beleidsdocument primair gericht op de lange
termijn. Dat vindt zijn grond in het feit dat er een aantal traditionele
maatregelen moet plaats vinden: de aanleg en verbetering van infra–
structuur. Dat is een zaak met een zeer lange tijdschaal. Tussen het
begin van de voorbereiding en het gereed komen van de uitvoering zitten
tien jaar of meer.

Dat wil niet zeggen dat er op korte termijn geen resultaten geboekt
kunnen worden. Integendeel. In de sfeer van stimulering en onder–
steuning zien we snel resultaten. Ook op het vlak van verbetering van de
milieukwaliteit en van het collectief vervoer zullen we niet al te lang
hoeven wachten voordat we merken dat het beleid effecten heeft. We
laten niet aan het toeval over hoe dat verloopt. Voor ons is het duidelijk
dat de mate van succes op lange termijn voor een niet onbelangrijk deel
afhangt van de resultaten op korte termijn. Daarom zullen we de
krachten bundelen om in 1992 en in 1995 een aantal speerpuntacties
gerealiseerd te krijgen. Het jaar 1992 is gekozen wegens de eenwording
van Europa, terwijl 1995 in beeld komt als het laatste jaar, waarvoor dit
kabinet een begroting opstelt. De voortgang in de uitvoering wordt regel–
matig gepeild via het Meerjarenprogramma Infrastructuur en Transport
(MIT). Dat zal de opbrengst van het beleid van jaar tot jaar zichtbaar
maken.

Hoe krijgen wij resultaat op korte termijn?

Wij willen voor de twee streefjaren resultaten bereiken door pakketten
maatregelen samen te stellen. Wil een pakket maatregelen effectief zijn,
dan zal het uit alle stappen van onze strategie elementen moeten
bevatten: aanpak aan de bron, beperken en geleiden van de mobiliteit,
verbeteren van alternatieven voor de auto, verbeteren van de selectieve
bereikbaarheid over de weg en tot slot versterking van het fundament.
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Pakket1992

PROBLEMEN

OPLOSSINGS–
STRATEGIE

LUIKEN

SPOREN • luchtverontreinigmg
• energiebesparing
• geluidhinder
• verkeersonveifigheid
• versnippenng
• vervoer gevaarhjke

stoffen

• ruimteltjke mrichttng
• parkeren

hennnchting
stedelijk gebied

• tele-ontwikkehngen
sociaal-economische
ontwikkehngen

• prijsbeleid

PERSONEN
• coltectief vervoer
• fietsen
• wegennet
• carpoolen
• reizigersinformatie

(telematica)
• transferia

GOEDEREN
• weg
• rail
• water
• gecombmeerd

vervoer
• telematica

HAVENS
• kwaliteit
• r.o., milieu
• specifiek:

Rotterdam
Amsterdam
Schelde
Eemshaven
Schiphol

communicatie
Europa
vervoerregio
samenwerkmg
instituties
bedrijfsvervoer–
plannen
fmancienngsstelsel

• handhaving
bundeling onderzoek

• sociaa! beleid
' uitvoenngs–

organisatie

UITVOERING

GEREEDIN 1992 Stap 1

• katalysator verphcht
• geluidhmder beperkl
• snetheidsdisc.

verbeterd
• miheukeunng

voorbereid

Stap2

• ABC-beleid
• telewerken
• banenruti
• spitstoeslag
• taneven openbaar

vervoer
• beperken vrij

parkeren
• hennnchting

stedelijk gebied
• overslagcentra
• vnjheid van

cabotage
• fiscale harmonisatie

StapS

• doorstrommg
openbaar vervoer

• regionaal openbaar
vervoer verbeterd

• reizigersinformatie
• groepsvervoer
• fietsvoorzienmg
• fietsstallingen
• carpoolen
• bloktremen
• termmals

Stap4

• verkeersbeheersing
• routebegeleidmg
• carpoolstroken
• stroken voor

doelgroepen

StapB

• draagvlak voor
maatregelen

• vervoerregio's
verstedelijkte
gebieden

• samenwerkmg
bednjfstak openbaar
vervoer

• gebiedsgewijze
aanpak succes

• wet op het
infrafonds

• verbetenng hand–
havmg

• maximum parkeer–
normen

• samenhangend
onderzoek

• tracéwet
• V en W-organisatie

aangepast

Stap 1 : aanpak aan de bron
- door fiscale stimulering worden steeds meer auto's met

katalysator verkocht, volgend jaar, in 1993 is de kataly–
sator verplicht;

- de geluidhinder is beperkt door nog uitsluitend «stille
wegdekken» op het hoofdwegennet te gebruiken en
doordat de maximum snelheden beter worden
nageleefd;
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- de betere snelheidsdicipline heeft gunstige effecten
voor de vekeersveiligheid;

- als in 1991 en 1992 blijkt dat de APK-keuring onvol–
doende resultaten boekt wordt in 1993 een jaarlijks
verplichte milieukeuring voor alle auto's ingevoerd;

- door fiscale stimulering worden steeds meer schone
vrachtauto's en autobussen verkocht;

- door verbeterd rijgedrag in het wegvervoer is het
energieverbruik verminderd met 5 a 10%.

Stap 2 : beperken en geleiden van de mobiliteit
- door medewerking van de gemeenten worden bedrijven

nog alleen op bij het mobiliteits profiel passende
lokaties gevestigd;

- het geslaagde experiment telewerken vindt navolging
bij andere departementen en bedrijven met grote
concentraties woon-werkverkeer;

- de invoering van de spitstoeslag brengt mensen er toe
om hun werk dichter bij huis te zoeken;

- in een groot aantal gemeenten is het aantal «vrije»
parkeerplaatsen verder beperkt;

- met werkgevers en werknemers is overeenstemming
bereikt over het hanteren van strengere normen voor
het parkeren op de werklokatie;

- de invoering van de spitstoeslag stimuleert een aantal
mensen om in plaats van met de auto op andere wijze
naar hun werk te gaan;

- in de steden komt een aantal herinrichtingsplannen van
de grond waardoor het autogebruik wordt ontmoedigd
en het gebruik van alternatieven wordt gestimuleerd;

- een aantal gemeenten kent ontvangstinstallaties voor
de bevoorrading van hun binnensteden/centra;

- alle bedrijven en instellingen met meer dan 5000
werknemers hebben een vervoersplan;

- de transportefficiency is verbeterd door onder andere
de invoering van een geliberaliseerde wet (WGW);

- in 1993 is er een Europa met een vrije transportmarkt;
de concurrentiepositie van onze mainports en ons
goederenvervoer is zodanig dat we ons marktaandeel
tenminste kunnen handhaven;

- in Europees verband is in ruime mate cabotagevrijheid;
de fiscale harmonisatie is 1 januari 1993 een feit;

- logistieke dienstverlening en toepassing van telematica
in het goederenvervoer en in de havens is aanzienlijk
uitgebreid;

- per havengebied zijn in 1991 convenanten afgesloten;
- er is een nota gevaarlijke stoffen uitgebracht.

Stap 3 : verbeteren van de alternatieven voor de auto
- door doorstromingsmaatregelen is in enkele steden de

kwaliteit van het openbaar vervoer verbeterd;
- in het kader van een corridorsgewijze aanpak \s het

regionale openbaar vervoer verbeterd door prioriteits–
maatregelen en kwaliteitsverbetering;

- door verbeterde reizigersinformatie is het aantal keuze–
reizigers toegenomen;

- groepsvervoer wordt in het kader van de bedrijfsge–
richte aanpak een steeds meer gevraagd artikel;

Tweede Kamer, vergaderjaar 1989-1 990, 20 922, nrs. 15-16 127



- de eerste fietsvoorzieningen zijn dankzij de nieuwe
bijdrageregeling tot stand gekomen;

- bedrijven en instellingen gaan het maken van goede
fietsstallingsvoorzieningen als een serieuze zaak
beschouwen;

- door de bedrijfsgerichte aanpak en het treffen van
speciale voorzieningen worden de eerste bescheiden
resultaten met het stimuleren van carpoolen behaald;

- er rijden bloktreinen van Rotterdam naar Italië; het
aantal terminals voor gecombineerd vervoer is toege–
nomen.

Stap 4 : verbeteren van selectieve bereikbaarheid over de
weg
- met een pakket van verkeersbeheersingsmaatregelen is

de doorstroming van het verkeer op de noordelijke ruit
om Rctterdam (A20) verbeterd;

- in Amsterdam is het electronische routegeleidings– en
informatiesysteem «Weg-wijs Amsterdam» gereali–
seerd;

- op de hoofdwegen in de stedelijke knooppunten
Groningen, Nijmegen en Eindhoven zijn verkeersbe–
heersingsystemen gerealiseerd;

- de carpoolstrook op de A1/A6 is een groot succes;
- de hoofdwegen in de Randstad zijn bij de belangrijkste

knelpunten uitgerust met toeritdoseringen.

Stap 5 : versterking van het fundament
- door het communicatieplan begint bij een breder

publiek begrip voor de in Deel D gepresenteerde
maatregelen te ontstaan;

- in de sterker verstedelijkte gebieden zijn vervoerregio's
ontstaan;

- in de bedrijfstak openbaar vervoer onstaat begrip voor
de noodzaak van samenwerking;

- de 7 experimenten met bedrijfsgewijze aanpakzijn met
succes afgesloten;

- de wet op het infrafonds staat op het punt om door de
kamer te worden aanvaard;

- de parkeerhandhaving is door de gemeenten fors
opgepakt; met justitie is overeenstemming bereikt over
verbetering van de handhaving van de snelheden;

- in het Rijksbouwbesluit zijn de minimumparkeernormen
bij bedrijven vervangen door maximumnormen;

- er is een samenhangend programma opgesteld voor
het strategisch en fundamenteel onderzoek in de sector
verkeer en vervoer;

- de concept-Tracéwet is ingediend bij de Tweede
Kamer;

- VenW heeft zowel zijn centrale als zijn decentrale
organisatie voorbereid op de nieuwe taken.
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Pakket1995

PROBLEMEN

OPLOSSINGS–
STRATEGIE

LUIKEN

SPOREN luchtverontremiging
energiebespanng
geluidhmder
verkeersonveihgheid
versnippenng
vervoer gevaarlijke
stoffen

• ruimtehjke innchting
• parkeren

hennnchtmg
stedelijk gebied

• tele-ontwikkelmgen
sociaai-economische
ontwikkelmgen

• pnjsbeleid

PERSONEN
• collectief vervoer
• fietsen
• wegennet
• carpoolen
• reizigersmformatie

(telematica)
• transteria

GOEDEREN
• weg
• rail
• water
• gecombineerd

vervoer
• telematica

HAVENS
• kwaliteit
• r.o., milieu
• specifiek:

Rotterdam
Amsterdam
Schelde
Eemshaven
Schiphol

• communicatie
• Europa
• vervoerregio
• samenwerkmg

mstituties
• bednjfsvervoer–

plannen
• fmancienngsstelsel
• handhavmg
• bundeling onderzoek
• sociaal beleid
• uitvoertngs–

organtsatie

GEREEÜIN 1995 Stap 1

• katalysator
• mmder zware

auto's
• veiliger wegennet
• 30 km gebieden
• toenstische

fietsroutes

Stap2

• ABC-beleid
• telewerken
• tolheffmg
• accijns m Europees

verband
• verhogmg vanabele

kosten auto en
openbaar vervoer

• parkeerbeleid
verscherpt

• bednjfsvervoer–
plannen

• sectorplannen

Stap3

• oude lijn ats nieuw
• corridorsgewijze

aanpak
• geintegreerde

reizigersinformatie
• groepsvervoer
• carpoolen
• veilige fietspaden
• vaarwegen

onderhouden

Stap4

• voorzienmgen voor
doelgroepen

• stroken voor
doelgroepen

stapB

• bewuste keuzen
vervoerwijze

• regionale verkeers–
en vervoerplannen

• bednjfsvervoer–
plannen

• mfrafonds
operationeel

• verbeterde
handhavmg

• versnelde
procedures

Stap 1 : aanpak aan de bron
- de bijdrage van het verkeer aan de verzuring is

aanzienlijk beperkt nu sinds 1993 de katalysator
verplicht is;

- via fiscale maatregelen is de trend naar steeds
zwaardere auto's omgebogen, hiermee wordt een
bijdrage aan de CO^-problematiek geleverd;

- door gerichte voorzieningen aan de stedelijke en
regionale wegennetten is veiligheidswinst geboekt;
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- de door de gemeenten tot stand gebrachte 30 km
gebieden hebben een belangrijke bijdrage aan de veilig–
heidswinst geleverd;

- de toeristische autoroutes door de meest gevoelige
natuurgebieden zijn vervangen door fietsroutes;

- alle nieuwe vrachtauto's en bussen hebben een schone
en stille motor;

- de geluidhinder in de binnensteden is verminderd door
stillere (vracht)auto's;

- er zijn grenswaarden gesteld aan de geluidproductie
van treinmaterieel;

- in Europees verband is sprake van een stelsel van
normen/eisen ten aanzien van de kwaliteit van de
brandstof en ten aanzien van de emissies van
(vracht)auto's.

Stap 2 : beperken en geleiden van de mobiliteit
- door de provincies en gemeenten wordt een zodanig

ruimtelijk beleid gevoerd, dat dit geen onnodige
mobiliteit genereert;

- telewerken neemt een steeds grotere vlucht;
- door spitstoeslag en tolheffing zoekt men zijn werk

weer wat dichter bij huis;
- in Europees verband worden de brandstofprijzen

verhoogd om het milieu te dienen;
- door de verhoging van de variabele kosten van het

wegverkeer ontstaat ruimte om ook de tarieven van het
openbaar vervoer te verhogen, daarmee wordt onnodig
reizen voorkomen en de kosten beheerst;

- de gemeenten hebben het parkeerbeleid op de
openbare weg aanzienlijk aangescherpt;

- het aantal parkeerplaatsen op «eigen» terrein van de
bedrijven is in het kader van een wettelijke regeling
voor het opstellen van bedrijfsvervoersplannen
aanzienlijk teruggebracht;

- door de invoering van zogenaamde sectorplannen is
het autogebruik in de steden teruggebracht;

- de invoering van tolheffing op de toegangswegen naar
de Randstad heeft mensen er toe gebracht om op een
andere manier dan alleen in de auto naar het werk te
gaan;

- alle bedrijven en instellingen met meer dan 50
werknemers hebben een vervoerplan;

- in Europees verband is de transportefficiency, en
daarmee het milieu, verbeterd door volledige vrijheid
van cabotage en zo mogelijk een verruiming van de
afmetingen en gewichten;

- er is een nieuwe wet gevaarlijke stoffen van kracht.

Stap 3 : verbeteren van alternatieven voor de auto
- de eerste lijn van rail 21 is in een nieuw jasje gestoken:

de oude lijn Amsterdam-Rotterdam is deels verdubbeld
en er is een aantal nieuwe stations geopend;

- de corridorsgewijze aanpak werpt vruchten af: in een
aantal regionale en stedelijke corridors is de snelheid
en de kwaliteit van het openbaar vervoer verbeterd;

- er is een geïntegreerd reisinformatiesysteem, dat ook
automobilisten over de voortzetting van hun reis per
openbaar vervoer informeert;
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- door de bedrijfsgerichte aanpak is het groepsvervoer en
het carpoolen sterk toegenomen;

- de aanleg van veilige fietspaden vordert gestaag;
- de onderhoudsachterstand van de vaarwegen is

ingelopen;
- in het railvervoer is een adequate internationale samen–

werking; het vervoer ondervindt geen hinder van de
grenzen van de spoorwegmaatschappijen;

- er zijn een vijftal terminals voor gecombineerd vervoer
bijkomen;

- voor de goederenvervoerbeheersing is een samenhan–
gende telematica-informatiestructuur beschikbaar.

Stap 4 : verbeteren van selectieve bereikbaarheid over de
weg
- het beleid om speciale voorzieningen voor doelgroepen

te treffen heeft voor deze groepen op een groot aantal
routes tot een bevredigende situatie geleid;

- op een aantal plaatsen zijn aparte stroken voor
doelgroepen in gebruik genomen.

Stap 5 : versterking van het fundament
- door het communicatieplan maken vele burgers een

selectiever gebruik van de auto, met name in het
woon-werk verkeer is dat goed merkbaar;

- in de stadsgewesten zijn samenhangende regionale
verkeers– en vervoersplannen ontstaan, dankzij goede
samenwerking in de vervoerregio's;

- alle bedrijven met meer dan 50 werknemers beschikken
over een bedrijfsvervoersplan;

- door middel van het infrafonds kan op een flexibele
wijze prioriteit worden gegeven aan de meest effectieve
voorzieningen;

- voor de handhaving van de spitstoeslag en de tolheffing
zijn effectieve oplossingen gevonden;

- de Tracéwet werpt duidelijke vruchten af: de proce–
dures zijn versneld zonder de rechtszekerheid aan te
tasten.

En waar zijn de projecten?

In Deel A waren in het hoofdstuk «uitvoering» Projecten opgenomen,
waarmee de streefbeelden voor de verschillende Sporen worden gereali–
seerd. Omdat we voortaan in het MIT duidelijkheid zullen verschaffen
over de voortgang in de projecten hebben we in dit Deel D volstaan met
het noemen van speerpuntacties voor de jaren 1992 en 1995.
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HOOFDSTUK 10 BESLUITVORMINGSPROCEDURES

Planologische kernbeslissing

In Deel A was een afzonderlijke PKB-tekst opgenomen. In dit Deel D
staat zo'n afzonderlijke tekst niet. De hoofdstukken 2,8, 10 en 11 vormen
de pkb-tekst.

De planologische kernbeslissing is voor de nieuwe verbindingen van
het hoofdwegennet, het spoorwegnet en het hoofdvaarwegennet
limitatief van karakter. Dit geldt ook voor de ombouw van autowegen tot
autosnelwegen en voor de reserveringen voor zeehaventerreinen. Nieuwe
verbindingen waar het rijk de verantwoordelijkheid voor draagt, en die
niet op de PKB-kaarten van het Structuurschema zijn opgenomen,
kunnen niet worden verwezenlijkt dan na een gedeeltelijke herziening van
dit Structuurschema. Voor de overige infrastructuurverbeteringen, zoals
bijvoorbeeld verbredingen, is de planologische kernbeslissing niet
limitatief. Voorzover op dit moment te overzien is, zijn deze infrastruc–
tuurverbeteringen op de kaarten en in de toelichting daarop aangegeven.

Daarnaast is het schema, wat deze beleidsvoornemens aangaat,
indicatief van aard. Dit houdt in dat de concrete beleidsbeslissingen die
leiden tot nieuw of gewijzigd ruimtebeslag nog zullen worden genomen
op projectniveau. Op dat niveau wordt beslist na een zorgvuldige
afweging van alle in geding zijnde belangen. Deze afweging vindt als
regel plaats op basis van een zogeheten projectstudie, waarin met name
de noodzaak tot aanleg en alternatieven voor het voldoen aan de
vervoersvraag de hoofdelementen vormen. Voor een beschrijving van de
besluitvormingsprocedure over projecten verwijzen we naar de rest van
dit hoofdstuk.

Voor wat de andere overheden betreft is dit Structuurschema richting–
gevend van karakter. Zij kunnen op deze manier hun plannen op die van
het rijk afstemmen. Dit brengt met zich mee dat van hen wordt verwacht
dat zij bij hun ruimtelijk beleid de mogelijkheid tot het aanleggen van
nieuwe, en tot uitbreiding van bestaande hoofdverbindingen inclusief de
eventueel later toe te voegen verbeteringswerken, in streek– en bestem–
mingsplannen openhouden. Daarbij gaat het uiteraard om projecten die -
onverminderd de nog te nemen concrete beslissingen op projectniveau -
voldoende concreet in het Structuurschema zijn opgenomen. Van de
provinciale overheden wordt verwacht, dat zij de verbindingen opnemen
in hun streekplannen. Voorzover het gaat om verbindingen, die nog niet
de projectprocedure hebben doorlopen, kunnen zij één of meer
voorkeurtracé's in de streekplannen opnemen, zonder dat het rijk daar op
dat moment aan gebonden is.

Wat zijn de zogeheten beslissingen van wezenlijk belang?

Een aantal uitspraken in deze PKB wordt aangemerkt als zogeheten
«beslissing van wezenlijk belang» in de zin van artikel 3, lid 2 Besluit
Ruimtelijke Ordening. Dat betekent dat voor een wijziging van dergelijke
beslissingen de PKB-procedure moet worden doorlopen. De beslissingen
van wezenlijk belang zijn:

- delen van de strategie zoals die in Hoofdstuk 2 zijn verwoord;
- de uitspraak dat de op de PKB-kaarten aangegeven nieuwe verbin–

dingen van het hoofdwegennet, het spoorwegnet en het hoofdvaarwe–
gennet limitatief van karakter zijn;

- de besluitvormingsprocedure over infrastructuurprojecten;
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- de uitspraak dat de op de pkb-kaarten aangegeven ruimtelijke reser–
veringen voor zeehavens limitatief van karakter zijn. Andere plannen voor
aanleg of uitbreidingen van zeehaventerreinen van nationaal belang
komen niet in aanmerking, waarbij van nationaal belang zijn plannen met
een omvang van meer dan 150 ha netto te exploiteren haventerrein in de
vier behandelde zeehavengebieden en van 75 ha netto in de overige
havens;

- de uitspraak inzake een reservering voor een eventuele uitbreiding
van de Maasvlakte;

- de uitspraak over het havenareaal in het Eemsmondgebied.

Bedoelde passages zijn gemarkeerd door een gele kleur.

Planperiode en geldigheidsduur

Deze PKB heeft betrekking op de periode tot 2010. De voortgang van
het beleid zal worden bewaakt door middel van het jaarlijkse Meerjaren–
programma Infrastruktuur en Transport (MIT). De geldigheidsduur van
deze PKB bedraagt 5 jaar, te rekenen vanaf het moment van goedkeuring
door de Eerste Kamer. Dat houdt in dat conform artikel 2b, lid 2 van de
Wet Ruimtelijke Ordening uiterlijk 4 jaar na dit moment van goedkeuring
zal worden aangegeven of en hoe een eventuele herziening zal plaats
vinden.

Samenhangend beleid bij de aanleg van infrastructuur

De in dit Structuurschema aangegeven infraprojecten zijn indicatief
van aard. Dat betekent, dat beslissingen over de aanleg en verbetering
van belangrijke infrastructuur pas worden genomen na uitvoering van
projectstudies. In Deel A hebben we gesteld, dat deze projectstudies
breed worden opgezet, zowel wat betreft de probleemstelling, de in
beschouwing te nemen alternatieven als het studiegebied. In deze
zogeheten corridorbenadering komt tot uiting, dat voor de oplossing voor
een verkeers– en vervoerknelpunt zo breed mogelijk alle oplossingsrich–
tingen worden verkend. Daarbij wordt er rekening mee gehouden dat
ieder afzonderlijk net op zich continuïteit en samenhang vertoont. Ter
oplossing van het vervoerprobleem worden allereerst geleidingsmaatre–
gelen op hun merites beoordeeld en worden verder alle beschikbare
vervoeralternatieven in de beschouwing betrokken.

Als gekozen wordt voor uitbreiding van de wegcapaciteit dan wordt
vervolgens uitgewerkt of deze uitbreiding gerealiseerd wordt in de vorm
van een nieuw wegtracè of verbreding van de bestaande weg. Tevens
wordt op basis van een kosten /effekt-analyse het aantal rijstroken - al
dan niet specifiek voor doelgroepen - bepaald.

Zo ook zullen we per corridor bekijken welke vorm van openbaar
vervoer, gelet op de kosten, het meest bijdraagt aan het halen van de
doelen. Het gaat hierbij concreet om afweging tussen uitbreiding of
verbetering van de NS-railinfrastructuur en het stadsgewestelijk rail– en
in sommige gevallen welicht ook busvervoer. Waar het steeds om draait
is, dat we voor ieder vervoerprobleem maatwerk leveren in plaats van
confectie.

De hier bedoelde afweging voor belangrijke infrastructuurprojecten
vindt plaats in een gecombineerde tracè-/m.e.r.procedure als er sprake is
van een m.e.r.plicht.

IMieuwe tracéwet

Met het oog op een voortvarende uitvoering van de in Deel A aange–
kondigde infrastructuurprojecten is nagegaan of stroomlijning van de
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bestaande planprocedures (tracéprocedure, ruimtelijke ordeningsproce–
dures) wenselijk en mogelijk is.

De sectorale tracéprocedure en de procedures op grond van de Wet
ruimtelijke ordening (bestemmingsplanprocedure) zijn niet op elkaar
afgestemd. Het gevolg is een lange duur van, en doublures in, de besluit–
vorming. Het is nu zo dat er, na een tracébesluit in de sectorlijn, nog een
volledige afweging in het kader van het bestemmingsplan plaats vindt.
Ook uit een oogpunt van rechtsbescherming is deze gang van zaken niet
gelukkig. De rechtsbescherming komt vooral bij het bestemmingsplan
aan de orde. Daardoor is pas in een laat stadium duidelijk in hoeverre bij
een bepaalde oplossing de belangen van betrokkenen gediend worden.

De regering heeft daarom besloten een wettelijke regeling voor de
tracèvaststellingsprocedure aan de Staten-Generaal voor te leggen, die
de volgende hoofdkenmerken zal dragen:

- het creëren van een breed draagvlak voor de tracékeuze;
- de ruimtelijke afweging is mede basis voor het tracébesluit;
- besluitvorming omtrent het tracé werkt door in de vervolgprocedure;
- het op het juiste moment doorhakken van knopen, als geen

concensus wordt bereikt;
- efficiënte inrichting van inspraak en rechtsbescherming.

De voor te bereiden wettelijke regeling voorziet in een procedure
waarin voorafgaand aan het tracébesluit in nauw overleg met de
betrokken lagere overheden zowel de sectorale als de ruimtelijk afweging
plaats vindt. De Minister van VenW neemt dan ook het tracébesluit in
overeenstemming met de Minister van VROM.

Een op deze wijze totstandgekomen tracèbesluit heeft consequenties
voor het vervolgtraject. Als stagnatie optreedt omdat een gemeente
weigert de, ook vanuit de ruimtelijke optiek zorgvuldig afgewogen, tracé–
keuze in haar bestemmingsplan op te nemen, zal het conflictoplossings–
mechanisme van de Wet ruimtelijke ordening worden ingezet.

Om het probleem van de inefficiënte rechtsbescherming op te lossen
zal het tracèbesluit gelijktijdig met een eventuele aanwijzing aan
AROB-beroep worden onderworpen. Daarmee wordt in een eerder
stadium duidelijkheid verkregen over de definitieve tracékeuze. Tevens
worden doublures in de rechtsbescherming op deze manier voorkomen.

De huidige procedures

Tot de inwerkingtreding van een wettelijke regeling voor de tracé–
vaststellingsprocedure zijn de hierna te noemen procedures van kracht.

De procedures waar het hier om gaat zijn de tracéprocedure, de
wettelijke regeling voor de milieu-effectrapportage en de toelichtende
nota bij een bestemmingsplan.

Hierna wordt nog eens op een rijtje gezet, in welke gevallen en op
welke wijze van deze instrumenten gebruik zal worden gemaakt. Daarbij
worden de volgende combinaties onderscheiden:

- tracé/m.e.r.-procedure;
- toelichtende nota bij een bestemmingsplan.

De tracé-/mer-procedure
Soms is uitbreiding van bestaande of aanleg van nieuwe infrastructuur

méèr dan het rechttrekken van kleine onvolkomenheden. We spreken dan
van een belangrijke ingreep. Als de beheers– en/of financiële verantwoor–
delijkheid daarvoor bij de rijksoverheid berust, ligt ook daar de plicht tot
zorgvuldige afweging. Daarvoor heeft het rijk de tracéprocedure
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beschikbaar, waaraan in voorkomende gevallen de m.e.r.-procedure
wordt gekoppeld.

Voor de toepassing van deze gecombineerde tracé/m.e.r.-procedure is
in eerste instantie aansluiting gezocht bij het Besluit m.e.r. In het Besluit
m.e.r. is de m.e.r.-plicht geregeld. De tracé/m.e.r.-procedure is in ieder
geval noodzakelijk bij de aanleg van nieuwe verbindingen waarvoor het
tracé nog niet is vastgesteld. Ook is deze procedure nodig, dan wel
wordt zij gevolgd als bij uitbreiding van bestaande verbindingen één van
de onderstaande kenmerken aan de orde is:

- de aanleg van een geheel nieuw weglichaam los van het bestaande
profiel;

- de ombouw van een weg tot autosnelweg;
- de verbreding van een autosnelweg met een extra rijstrook over een

lengte van meer dan 5 km welke niet primair wordt gerealiseerd
ten behoeve van doelgroepen of verbeteren van de verkeers–
veiligheid. Dit geldt in beginsel niet voor de projekten welke zijn
opgenomen in het uitvoeringsprgramma voor het MIT 1991-1995.
In dat MIT zal worden aangegeven voor welke projekten
alsnog een tracé/mer procedure zal worden gevolgd.

- 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:
- de vaarweg geschikt is of door de activiteit geschikt wordt voor

schepen met een laadvermogen van 1350 ton of meer, én
- door vergroting het ruimte-oppervlak met 20 % of meer toeneemt, of

door een structurele verdieping waarbij meer dan 5 miljoen
kubieke meter grond wordt verzet en waarbij sprake is van het
doorbreken van voor het grondwater afsluitende bodemlagen;

- de verlegging van een rivier in gevallen waarin:
- de rivier kan worden bevaren door schepen met een laadvermogen

van 1350 ton of meer, én
- de verlegging van het zomerbed een oppervlakte beslaat van 50

hectare of meer;

Als de beheers– of financiële verantwoordelijkheid voor een belangrijke
ingreep terzake van uitbreiding van haventerreinen bij het rijk rust, ligt
daar ook de plicht tot zorgvuldige afweging. Voor die afweging zijn twee
instrumenten beschikbaar: de procedures op het gebied van de
ruimtelijke ordening en de wettelijke regeling voor de milieueffectrap–
portage.

Bij beslissingen over de aanleg of uitbreiding van havens is volgens het
Besluit m.e.r. de m.e.r.-procedure in de volgende gevallen verplicht:

- bij de aanleg van een haven voor de binnenscheepvaart of voor de
zeescheepvaart, in gevallen waarin de aktiviteit betrekking heeft op een
havencomplex met een oppervlakte aan water en haventerreinen
tezamen van 100 ha of meer: het besluit waarvoor het m.e.r. wordt
opgesteld is de vaststelling van een plan dan wel ruimtelijk plan dat als
eerste in de mogelijkheid van havenaanleg voorziet;

- bij landaanwinning, in gevallen waarin de activiteit betrekking heeft
op een oppervlakte van 200 ha of meer: het besluit waarvoor het m.e.r
wordt opgesteld is de vaststelling van een plan tot, dan wel het besluit
tot concessieverlening tot landaanwinning;

- bij de aanleg van een bedrijfsterrein in gevallen waarin de aktiviteit
betrekking heeft op een oppervlakte van 100 ha of meer: het besluit
waarvoor het m.e.r. wordt opgesteld is de vaststelling van een ruimtelijk
plan dat als eerste in de mogelijkheid van aanleg voorziet.
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Projectnota
Ten behoeve van de tracé/m.e.r.-procedure wordt een projectnota

opgesteld. Dat is een breed opgezette studie, zowel wat betreft de
probleemstelling, de in beschouwing te nemen alternatieven als ook het
studiegebied.

De projectnota bevat de kern van het afwegingsproces. Daar komt een
antwoord op de vraag of de capaciteit en de kwaliteit van de verplaat–
singsbehoefte in het studiegebied moet worden opgelost door uitbreiding
of aanpassing van de infrastructuur (weg, rail, water). Daarbij worden
varianten in de beschouwing betrokken, in elk geval een 0-variant en
voor wegen ook een een openbaar-vervoersvariant. De mobiliteitseff|
ecten op bovenlokale schaal van de varianten worden aangegeven.

Indien in geval van een grensoverschrijdende verbinding met de
buurlanden op regeringsniveau overeenstemming over de plaats van
grensoverschrijding is bereikt, is dat uitgangspunt voor de tracépro–
cedure.

In de projectnota wordt een groot aantal aspecten behandeld. Zo
wordt het volume van het toekomstige verkeer en vervoer geraamd op
basis van een prognose van de vervoersvraag en de verwerkingscapa–
citeit van de netten. Bij de afweging van voor– en nadelen van aanpas–
singen zal worden gelet op de behoefte aan en de effecten van de
capaciteit en kwaliteit van alle vervoersnetten in de betrokken regio.
Tevens wordt gelet op de gevolgen voor de verkeersveiligheid, op de
financieel-economische effecten, op de effecten voor de sociaal-econo–
mische, culturele en ruimtelijke ontwikkeling in het stedelijk dan wel het
landelijk gebied, op de effecten voor het leef– en woonmilieu, de
landbouw, het landschap, (cultuur-)historisch waardevolle bebouwing,
archeologische en historisch-geografische waarden en het natuurlijk
milieu.

De projectnota wordt in nauw overleg met de daarvoor in aanmerking
komende lokale en regionale overheden opgesteld. Na het gereedkomen
daarvan zendt de Minister van Verkeer en Waterstaat de projectnota om
advies aan de (voorlopige) Raad voor Verkeer en Waterstaat, die de nota
gedurende vier tot acht weken ter inzage legt op onder meer de gemeen–
tehuizen van de betreffende gemeenten. De Minister van Verkeer en
Waterstaat zendt de nota ter informatie naar de voorzitter van beide
Kamers der Staten-generaal met het verzoek deze op de griffie ter inzage
te leggen voor de leden.

De (voorlopige) Raad voor Verkeer en Waterstaat komt na een
afweging van mogelijkheden, bezwaren, wensen en suggesties tot een
advies en zendt dit advies, tezamen met een overzicht van de ingekomen
reacties naar VenW. De minister van VenW neemt op basis van de
ingewonnen adviezen en ingekomen reacties zonodig in overeen–
stemming met de Minister van VROM een beslissing. Aan de beide
Kamers der Staten-Generaal en degenen die een reactie hebben
ingezonden wordt deze beslissing onder toezending van de stukken
medegedeeld.

Toelichtende nota b/j bestemmingsplan
Uit het vorenstaande volgt dat in andere dan de daar genoemde

gevallen de tracéprocedure niet behoeft te worden gevolgd. Hierbij kan
worden gedacht aan spoorverdubbelingen (niet los van bestaande
profiel) of plaatselijke kunstwerken als (spoor)bruggen en (spoor)tunnels
met hun aansluitingen, die noodzakelijkerwijs los van het bestaande
profiel moeten worden gesitueerd, en aan haventerreinen. In die gevallen
kan, indien het vigerende bestemmingsplan de aanleg van de beoogde
infrastruktuur niet toelaat, de alsdan nog wenselijke belangenafweging
onder gemeentelijke verantwoordelijkheid plaats vinden, ook al is het rijk
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verantwoordelijk voor de realisatie van het project. Die belangenafweging
vindt plaats in het kader van de bestemmingsplanprocedure volgens de
Wet ruimtelijke ordening, voor de wegen op basis van een door het rijk
opgestelde toelichtende nota, voor de spoorwegen op basls van een door
de exploitant van de spoorwegen opgestelde toelichtende nota. In deze
nota wordt de noodzaak van verbreding en/of reconstructie toegelicht en
komen de milieu-effecten aan de orde. Daarbij worden ook eventuele
andere varianten in de beschouwing betrokken, in elk geval een 0-variant
en voor de wegen ook een openbaar vervoersvariant. De mobiliteitseff
ecten op bovenlokale schaal van de varianten worden aangegeven. Het
beleidskader van het Structuurschema vormt daarbij uitgangspunt.

Bijzondere procedures voor projecten Rail 21

In het voorgaande is gesteld dat besluitvorming over belangrijke infra–
structuur plaats zal vinden op basis van een brede, in principe
corridor-gewijze afweging in het kader van een tracé-/mer-procedure.

Dit laat onverlet dat het kabinet heeft besloten, gezien de dringende
noodzaak om de capaciteit van het spoorwegnet te vergroten, de reali–
satie van het NS-plan Rail 21 te versnellen. Voorts heeft het kabinet de
wenselijkheid uitgesproken om voor 1998 een nieuw tracé voor de TGV
in Nederland te realiseren tussen Rotterdam en de Belgische grens.

Ten behoeve van de besluitvorming over de hogesnelheidslijn naar
Belgie is een PKB-procedure gaande, in welk kader ook een Milieu Effect
Rapport wordt opgesteld. Afweging van en besluitvorming over de voor
dit project vastgestelde alternatieven en varianten vinden op deze basis
plaats.

Voor de in het kader van Rail 21 versneld uit te voeren projecten geldt,
dat voor het rijk de noodzaak niet ter discussie staat. Het gaat hierbij niet
om nieuwe verbindingen maar om extra sporen en het ongelijkvloers
maken van aansluitingen en kruisingen op de bestaande verbindingen.
Om deze reden volgen we bij de besluitvorming voor deze versneld uit te
voeren projecten geen brede corridorstudie meer. We willen voor deze
projecten een zo snel mogelijke en zorgvuldige procedure volgen.
Vanzelfsprekend zullen de nodige procedures, o.a. in het kader van de
Wet Ruimtelijke Ordening, met de vereiste zorgvuldigheid worden
doorlopen. Versnelling van de afwikkeling van procedures wordt vooral
gezocht in een zo vroeg mogelijk stadium bij de oordeelsvorming
betrekken van provincies en gemeenten er een zoveel mogelijk parallel
schakelen van projectprocedures (Wet Ruimtelijk Ordening, m.e.r. en
tracèprocedure).

Het in een zo vroeg mogelijk stadium openen van overleg van het rijk
en NS en de andere overheden maakt het mogelijk plannen zo mogelijk
lijnsgewijs, optimaal af te stemmen. Met name in stedelijke gebieden, en
in het bijzonder de omgeving van stations, is dit van belang om tot een
optimaal gecoördineerde besluitvorming en een zo hoog mogelijk
maatschappelijk rendement van de investeringen te komen. Deze aanpak,
die zo snel mogelijk tot uitvoering van de meest urgente projecten moet
leiden, wordt voorzien voor ten minste de spoorverdubbelingen en het
ongelijkvloers maken van kruisingen en aansluitingen op de baanvakken
in de Randstad en op de internationale hoofdtransportassen van de
Randstad naar Duitsland (via Arnhem en Noord-Brabant).

Deze aanpak laat onverlet dat voor de betrokken corridors verdere
studies wenselijk kunnen zijn om de totale behoefte aan infrastructuur te
bepalen en de optimale benutting van deze infrastructuur voor personen–
en goederenvervoer.
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HOOFDSTUK 11 DE KAARTEN

Legenda bij de toelichting op de kaarten

nr. : nummer van de weg, in beheer bij het rijk (indien van
toepassing)

omschrijving:aanduiding van de verbinding

status : stand van zaken m.b.t. de planologische procedure
a = te verbeteren bestaande verbinding of delen van een

verbinding, zonder tracéprocedure
b = nieuwe verbinding, tracéprocedure doorlopen
c = nieuwe verbinding, tracéprocedure nog niet

doorlopen
d = nieuwe verbinding, tracéprocedure nog niet

doorlopen voor een gedeelte'van de verbinding

HTA : maakt de verbinding deel uit van een hoofdtransportas?
(ja/nee)
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HOOFDWEGENNET
Hoofdtransportassen

pkb

hoofdtransportas
verbindingen H.W.N.
achterlandverbindingen

E34 Rijn/Ruhrstad
Ï.-ID Midden-Duitsland

~~*Frankfurt/Keulen
Hongarije/Tsjechoslowakije

3,4 Zuid-Duitsland
""^Zwitserland

Oostenrijk

België
Luxemburg
Franknjk
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HOOFDWEGENNET
aanpassmgen infrastructuur (niet in uitvoering)

(indicatief, niet-limitatief)

pkb

= verbreding
=•= ombouw (n–) aw-*-asw
=== aanleg asw

. aanleg aw/aanpassing aw
• bestaande (n–) aw

= bestaande asw

E34 Rijn/Ruhrstad
v.,,0 Midden-Duitsland

* Frankfurt/Keulen
Hongarije/Tsjechoslowakije

14 Zuid-Duitsland
"Iwitserland
Oostenri|k

Luxemburg
Franknjk
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HOOFDWEGENNET

Wijzigingen t.o.v. SVV-I (1981)
illustratief

Verbinding H.W.N.
toe te voegen verbinding t.o.v. SVV-I (1981)
af te voeren verbinding t.o.v. SVV-I (1981)

/ o..,—^ «J?
59 <-"->« HBrtoa»n(ioic'r^-n2

• "–r--ö W." N / - –
Rijn/Ruhrstad

A8G stad
Parijs
Kanaaltunnel

\ ^ E34 Rijn/Ruhrstad
'ü v.nio Midden-Duitsland

Frankfurt/Keulen
Hongarije/Tsjechoslowakije

E314 Zuid-Duitsland
Zwitserland
Oostenrijk

België
Luxemburg
Franknjk

Tweede Kamer, vergaderjaar 1989-1 990, 20 922, nrs. 15-16 141



HOOFDWEGENNET

Nieuwe autosnelweg-verbindingen (nog niet in uitvoering)

omschrijving HTA toelichting

A4 Hoogvliet-Klaaswaal
A4 Dinteloord-Bergen op Zoom
A5 Schiphol-Amsterdam

A11 Leiden (A44) - Leiden (A4)

A15 Ressen (A50) - Duiven (A12)

A16 Vlaardingen (A4) - Overschie (A13)

A16 Overschie (A13) - Terbergseplein (A20) c

A23 Lelystad - Kampen

A24 Rozenburg (A15)-Maassluis (A20) c

A27 Zuidelijk Flevoland b
(Waterlandse weg - A6)

A50 Oss-Eindhoven (A67) c

A69 Eindhoven-Valkenswaard c
A73 Blerick-Maasbracht b
A74 Venlo (A73)-Duitse grens (BAB 61) c

ja Ontbrekende schakel in HTA
ja Ontbrekende schakel in HTA
ja Verbetering bereikbaarheid Schiphol.

Structuurverbetering Verbetering relatie
Schiphol-Westelijk Havengebied

nee Structuurverbeterïng. Ontlast stedelijk wegennnet van
Leiden In een corridorstudie zal moeten blijken hoe de
schadelijke effecten van dit wegvak zich verhouden tot
de mogelijke baten.

ja Ontbrekende schakel in verbinding
Rotterdam-Ruhrgebied Uit een tracè-studie zal moeten
blijken of het bereikbaarheidsaspect opweegt tegen de
schade die de aanleg met zich meebrengt voor de
natuur en het landschap Een recent onderzoek door de
provincie heeft opgeleverd dat er in principe een
aanvaardbare mpassmg mogelijk zou kunnen zijn.

ja Noordelijke ruit Rotterdam. Uit een in de toekomst te
starten tracèstudie zal moeten blijken of aanleg
opweegt tegen de schade voor het leefmilieu.

ja Ontlast noordelijk deel van de ruit om Rotterdam.
Maakt deel uit van het Integraal Plan Noordrand
Rotterdam.

nee Ontbrekende schakel tussen landsdelen Dit project is
nodig i.v.m de gehanteerde uitgangspunten m b.t.
omrijfactor en maaswijdte De intentie is zoveel
mogelijk aansluiting te zoeken bij bestaande wegen.

ja Ontlast westelijk havengebied Rotterdam.
Structuurverbetering

nee Ontbrekende schakel in hoofdverbinding
midden-Nederland - noord-Nederland

ja Ontbrekende schakel in HTA. Nadere studie moet
uitwijzen of voltooiing van de ruit om Eindhoven
noodzakelijk is Bij deze studie zal met name aandacht
worden geschonken aan de ecologische hoofdstructuur
(EHS)

nee Ontlasting van de bestaande verbinding
nee Ontlasting van de bestaande verbinding.
ja Ontbrekende schakel in HTA

Nieuwe autowegverbindingen (nog niet in uitvoering)

omschrijving HTA toelichting

N11 Alphen a/d Rijn-Bodegraven(A12) b
N14 Leidschendam(A4)-Wassenaar(N44) c

N15 Varsseveld Enschede(A35) b

N20 Westerïee Hoek van Holland c

N23 Alkmaar-Hoorn Enkhuizen-Lelystad a/d

N33 Eemshaven-Appingedam(A7) a

N35 Enschede Oost Duitse grens b

N36 Witte Paal(N34)-D'vaart (N48) c

nee Structuurverbetering.
nee Structuurverbetering regio Den Haag. Ontlast stedelijk

wegennet regio Den Haag Tracé loopt door of direct
langs stedelijk gebied.

nee Structuurverbetering Vervangt de af te voeren RW 48
voor wat betreft de ontsluiting van de Achterhoek

nee Ontbrekende schakel. Ontsluiting haven Hoek van
Holland. Ontlasting van de bestaande verbinding

nee Ontbrekende schakel tussen landsdelen Dit project is
nodig in verband met de gehanteerde uitgangspunten
m.b.t. otnrijfaktor en maaswijdte. De intentie is zoveel
mogelijk aansluiting zoeken bij bestaande wegen.

nee Ontlast bestaand wegennet. Structuurverbetering Na
aanleg zal de verbinding aan het rijk worden
overgedragen door de provincie Groningen

nee Grensoverschrijdende verbinding, ontlast stedelijk
wegennet

nee Ontbrekende schakel in hoofdverbinding Twente met
het met het noorden des lands
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omschrijving status HTA toelichting

N36 Vriezenveen-Almelo (N35) c

N57 Stellendam Ouddorp a

N57 Serooskerke Haamstede/Kouwensweg c

N57 Veerse Dam-Middelburg c

N59 Zierikzee-Serooskerke c

nee Onderdeel van de hoofdverbinding Twente met het
noorden des lands. Maakt onderdeel uit van tracéstudie
A35

nee Nodig in verband met struktuurverbetering en
continuïteit hoofdwegennet.

nee Nodig in verband met struktuurverbetering en
continuiteit hoofdwegennet

nee Nodig in verband met struktuurverbetering en
continuïteit hoofdwegennet.

nee Structuurverbetering Schouwen-Duiveland.

Ombouw van een bestaande verbinding tot autosnelweg (nog niet in uitvoering)7

nr

A2
A23
A27
A30
A32

omschrijving

traverse Maastricht
Kampen-Hattemerbroek (A28)
Huizen-Waterlandse weg (Flevoland)
Ede(A12)-Barneveld (A1)
Heerenveen-Leeuwarden

status

a
c
c
c
b

HTA

ja
nee
nee
nee
nee

toelichting

Verbetering bereikbaarheid en woon
Struktuurverbetering en continuïteit

Ontlasting van A2 en A12
Structuurverbetering en continuïteit.

- en leefmilieu

Reeds gedeeltelijk

A35 Zwolle(A28)-Raalte

A37 Hoogeveen-Holsloot(IM34)-Duitse grens

A58 Etten-Leur-Breda(A16)
A59 Rosmalen-Geffen

A69 Valkenswaard-Belgische grens

ja
nee

in uitvoering
Op termijn is op grond van de te verwachten
verkeersontwikkeling ombouw van de bestaande
verbinding tot autosnelweg gewenst. Het gedeelte
Raalte - Almelo zal tot autoweg worden omgebouwd.
Op termijn is op grond van de te verwachten
verkeersontwikkeling ombouw tot autosnelweg
gewenst. Structuurverbetering ZO Drenthe.
Ontlasting woonkern
Ombouw gewenst uit oogpunt van continuïteit en
verwachte verkeersontwikkeling
Ontlasting van de bestaande verbinding

7 Nadrukkelijk zij vermeld dat de overzichten «te verbreden verbindingen» en «ombouw van een bestaande verbinding tot autosnelweg»
slechts indicatief en niet limitatief van karakter zijn. De overzichten zijn gebaseerd op een zo goed mogelijke inschatting van de effecten van
een sterk automobiliteitsremmend beleid.
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Te verbreden verbindingen (nog niet in uitvoering)8

omschrijving status HTA toelichting

A1
A2
A2
A2
A4

A4
A4
A6
A7
A7
A9
A9
A10
A12
A12
A12
A15
A16
A20
A20
A27
A28
N31
N34
A50
A76

Amsterdam(A1 0)-Barneveld(A30)
Amsterdam(A10)-'s Hertogenbosch
Rondweg Eindhoven
Maasbracht(A73)-Kerensheide(A76)
Amsterdam(A10)-knpt Badhoevedorp -
Schiphol
Knpt Burgerveen(A4/A44)-Leiden(N1 1 )
Schiedam(A20)-Hoogvliet(A1 5)
Muiderberg(A1)-Almere(A27) - Lelystad
Purmerend-Zaanstad
Stadsrondweg Groningen
Gaasperdammerweg
Wijkertunnel Badhoevedorp(A4)
Coentunnel
Den Haag-Gouda
Lunetten-Driebergen
Ede Duitse grens
Beneluxster(A4)-Ridderster(A1 6)
Moerdijk(A17)-Breda
Maassluis-Vlaardingen
Nieuwerkerk a.d Ussel-Gouda (A12)
Knpt Lunetten(A2)-Everdingen
Utrecht-Amersfoort-Hoevelaken (A1 )
Drachten(A7)Neyega
Holsloot (A37) Emmen Zuid
Gedeelte A15-A73
Kerensheide(A2)-Hoensbroek

ja
ja
ja
ia
ia

ja
ia
ja
nee
ja
ja
ja
nee
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ia
ja
ja
nee
nee
ja
ja

8 Nadrukkelijk zij vermeld dat de overzichten «te verbreden verbindingen» en «ombouw van een bestaande verbinding tot autosnelweg»
slechts indicatief en niet limitatief van karakter zijn. De overzichten zijn gebaseerd op een zo goed mogelijke inschatting van de effecten van
een sterk automobiliteitsremmend beleid.

Van het hoofdwegennet af te voeren verbindingen

nr

A3

A8

A22

A24

A38
A48

omschrïjving status HTA toelichtimg

Nieuwerkerk a/d IJssel-Ouderkerk a/d
UsselDordrecht(A15)
Zaanstad-Beverwijk

Haarlem-Nieuw Vennep-A44-A4

Maassluis(A20)-Vlaardingen(A4) en
Rotterdam(A1 6)-Nieuwerkerk(A20)

Ridderkerk– Ouderkerk a/d Ussel
Arnhem Zutphen-Deventer-Linde

Door verbreding van de Oosttangent R'dam komt
voldoende capaciteit beschikbaar op bestaande wegen.
Dit weggedeelte wordt van het hoofdwegennet
afgevoerd omdat uit een globale belangenafweging is
gebleken dat het bereikbaarheidsbelang in dit geval
niet opweegt tegen verdere doorsnijding van het
betrokken natuurgebied
Het lange afstandsverkeer zal zich bij aanwezigheid van
het zuidelijke gedeelte van de A5 voornamelijk
concentreren op de route via de A4, waardoor dit deel
van de A22 hiervoor niet meer een functie zal vervullen
Deze weggedeelten worden van het hoofwegennet
afgevoerd omdat uit een globale belangenafweging is
gebleken dat het bereikbaarheidsbelang in dit geval
niet opweegt tegen verdere versnippering van het
landschap.
idem
De huidige rw 48 vervult voornamelijk een Linde
regionale functie. De meest aangewezen route voor het
doorgaande verkeer over het traject dat rw 48
overbrugt, is de route via de A50 en de A28 tussen
Arnhem en Hoogeveen over Apeldoorn en Zwolle Deze
route heeft een zodanige reservecapaciteit dat een
daarmee parallel lopende hoofdverbinding uit dat
oogpunt overbodig is Bovendien zijn voldoende
dwarsverbindingen aanwezig die de regio
Salland/Twenthe ontsluiten (A35, Zwolle Almelo en A1,
Apeldoorn-Deventer-Hengelo/Enschede). De
hoofdontsluiting van de Achterhoek vindt plaats door
rw 1 5, Arnhem(A1 2) Enschede.
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nr. omschrijving status HTA toelichting

A50 Kampen Emmeloord

N54 Rijswijk (A4) Wateringen (SW11)

A59 Oss (A50) - Cuyck (A73)

A59 Zevenbergen (A17)-Langeweg (A16)

A68 Kelpen-Roermond-Duitse grens

Hoofdverbinding van en naar Friesland loopt via A28 en
A32. Het verkeeraanbod rechtvaardigt geen tweede
hoofdverbinding.
Het wegvak wordt als dubbelbaans autoweg nog door
het rijk aangelegd om de SW11 met het
hoofdwegennet te verbinden
Di weggedeelte wordt van het hoofdwegennet
afgevoerd omdat uit een globale belangenafweging is
gebleken dat het bereikbaarheidsbelang in dit geval
niet opweegt tegen verdere doorsnijding van het
betrokken landschappelijk waardevolle gebied
Dit weggedeelte i/vordt van het hoofdwegennet
afgevoerd omdat uit een globale belangenafweging is
gebleken dat het bereikbaarheidsbelang in dit geval
niet opwoegt tegen verdere doorsnijding van het
betrokken landschappelijk waardevolle gebied
Dit weggedeelte wordt van het hoofdwegennet
afgevoerd omdat uit een globale belangenafweging is
gebleken dat het bereikbaarheidsbelang m dit geval
niet opweegt tegen verdere doorsnijding van het
betrokken landschappelijk waardevolle gebied.
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SPOORWEGNET PERSONENVERVOER
Hoofdtransportassen

pkb

hoofdtransportassen
overige spoorlijnen voor
personenvervoer

Aken

Luik
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SPOORWEGNET PERSONENVERVOER
Aanpassingen infrastruktuur

(de met * aangegeven categoneen zijn niet limitatief)

pkb

bestaande spoorlijnen

PROJECT T.B.V. HOOFDTRANSPORTASSEN

aanleg hogesnelheidshjn
aanleg nieuwe trajecten
aanleg extra sporen *
aanleg extra sporen met
electrificatie *

aanleg vrije kruisingen *

OVERIGE PROJECTEN

aanleg nieuw traject
(partiële) spoorverdubbeling *

aanleg extra sporen met
electrificatie *

electrificatie *

Osnabrück
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SPOORWEGNET GOEDERENVERVOER pkb

spoorwegnet voor goederenvervoer
hoofdtransportassen
infrastrukturele aanpassingen

tracé betuwe-route
nog nader te bepalen
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SPOORWEGNET
Wijzigingen t.o.v. de kaarten voor personen–

en goederenvervoer uit de pkb van SVV-I (verbindingen)

illustratief

verbinding spoorwegnet
af te voeren verbinding t.o.v. SVV-I
verbinding in studie te nemen
toe te voegen verbinding t.o.v. SVV-I
in studie (te nemen) als af te voeren verbinding
hoge-snelheidslijn
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SPOORWEGNET PERSONENVERVOER9

Nieuwe spoorwegverbindingen

omschrijving HTA toelichting

Hoge snelheidslijn Amsterdam - Rotterdam-Belgische c
grens
Harderwijk bochtafsnijding c
Amsterdam Rai - Weesp b

Hilversum - Almere
Hoek van Holland - strand

ja nieuwe tracè geschikt voor 300 km/u

ja 2 extra sporen incl vrije kruisingen.
nee nieuwe verbinding zuidelijke tak van de Ringspoorbaan

Uitvoeringsproject
nee verbindingsboog met vrije kruising
nee verlenging spoorlijn

9 Ter ontsluiting van bestaande en nieuwe
woonlokaties zullen nieuwe stations aan
bestaande lijnen worden geopend. De
opgesomde aanpassingen van de spoor–
weginfrastructuur dienen derhalve ook ertoe
om capaciteit te scheppen om nieuwe
stations te kunnen bedienen In het jaarlijks
uit te brengen MIT zal worden aangegeven
om welke nieuwe stations het zal gaan. Op
deze projectenlijst en op de kaarten zijn
nieuwe stations niet vermeld.

Aan te passen verbindingen t.b.v. meer capaciteit en hogere snelheden (extra sporen, ongelijk–
vloers maken van aansluitingen en overwegen, electrificatie, etc.)

nr omschrijving status HTA toelichting

Traject Amsterdam-Den Haag
Amsterdam CS - Zaanstraat a
Zaanstraat - Schiphol - Hoofddorp a
Schiphol station a
Leiden - Den Haag Mariahoeve
2 extra sporen. In uitvoering
Leiden station a
Den Haag Mariahoeve - Den Haag HS a

Traject Den Haag - Rotterdam
Den Maag CS station a
Den Haag HS - Rijswijk a
Rijswijk - Schiedam a
Delfshavense Schiebruggen
aanleg nieuwe spoorbruggen Uitvoeringsproject.
Schiedam aansluiting a
Rotterdam station westzijde a

Traject Rotterdam - Brabant/Belgische grens
Willemsspoortunnel
aanleg 4-sporige tunnel Uitvoeringsproject
Rotterdam-Zuid - Lombardijen a
Lombardijen - Dordrecht Zuid a
Dordrecht Zuid - Lage Zwaluwe a
Breda - Tilburg a

Traject Amsterdam - Amersfoort
Amsterdam Muiderpoort Diemen-Weesp a
Weesp - Hilversum a

Traject Rotterdam - Utrecht
Rotterdam - Gouda a
Gouda - Moordrecht
vrije kruising plus nieuwe brug over de Gouwe
Uitvoeringsproject
Gouda - Utrecht a
Woerden aansluiting a

ia
ja
ja
ja

ja
ja

ja
ia
ja
ja

ia
ja

ja
ja
ja
ja

ja
ja

ja
ja

2 extra sporen, uitbreiding perroncapaciteit
2 extra sporen
uitbreiding tot 6 sporen

extra sporen, reconstructie t.b.v. doorgaande treinen
2 extra sporen

uitbreiding perroncapaciteit
2 extra sporen
2 extra sporen

vrije kruising
vrije kruising

2 extra sporen
2 extra sporen
2 extra sporen
2 extra sporen plus vrije kruisingen

2 extra sporen
2 extra sporen plus vrije kruisingen

2 extra sporen

2 extra sporen (partieel 3/4 extra sporen)
vrije kruising
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nr otnschrijving status HTA toeüchting

Harmelen aansluiting a

Traject Amsterdam - Utrecht
Amsterdam Muiderpoort - Breukelen a
Breukelen aansluiting a
Breukelen - Utrecht CS a
Utrecht station a

Traject Utrecht - Arnhem
Utrecht - Arnhem a
Utrecht zuidzijde a
Arnhem westzijde a
Arnhem - Arnhem Velperbroek aansl. a

Traject Arnhem - Hengelo
Zutphen - Hengelo a

Traject Utrecht - Maastricht
Utrecht - Houten a
Den Bosch noordzijde a
Den Bosch station a
Den Bosch - Vught a
Boxtel - Eindhoven a
Boxtel aansluiting a
Eindhoven oostzijde a

Traject Utrecht - Groningen
Utrecht - Blauwkapel
2 extra sporen en vrije kruising Uitvoeringsproject.
Utrecht noordwestzijde aansluiting a
Amersfoort-Amersfoort aansluiting a

Overige projecten
Leiden - Woerden
Heerhugowaard - Den Helder
Hoorn - Enkhuizen
Deventer - Olst
Apeldoorn - Zutphen
Zevenaar - Doetinchem
Heerlen - Aken
Groningen - Leeuwarden
Almelo - Mariënberg
Barneveld - Ede
Nijmegen - Venlo - Roermond
Alkmaar-Zaanstad
Zwolle - Emmen
Zwolle - Almelo
Ravenstein
Groningen - Sauwerd

vrije kruising

ja 2 extra sporen
ja vrije kruising
ja 2 extra sporen
ja uitbreiding perroncapaciteit

ja 2 extra sporen
ja vrije kruising
ja vrije kruising, uitbreiding perroncapaciteit
ja 2 extra sporen en vrije kruising

ja 2 sporen, electrificatie

ja 2 extra sporen
ja 2 extra sporen plus vrije kruising
ja uitbreiding perroncapaciteit
ja 2 extra sporen plus vrije kruising
ja 2 extra sporen
ja vrije kruising
ja vrije kruising

ja

ja vrije kruising
ja 2 extra sporen plus 2 vrije kruisingen

nee extra spoor
nee extra spoor
nee extra spoor
nee extra spoor
nee electrificatie
nee electrificatie, extra spoor
nee deels extra spoor, electrificatie
nee (partiële) spoorverdubbeling
nee electrificatie
nee partiële spoorverdubbeling
nee electrificatie
nee 2 extra sporen
nee restant tweesporig
nee partiële spoorverdubbeling plus electrificatie
nee tweesporig brug
nee extra spoor

Van het spoorwegnet af te voeren gereserveerde verbindingen

De rijksoverheid acht zich niet langer antwoordelijk voor het planologisch reserveren van de volgende verbin–
dingen. Het staat de andere overheden uiteraard vrij verbindingen op te nemen in hun ruimtelijke plannen.
(N.B.: het betreft zowel personen– als goederenvervoerverbindingen)

Raccordementen (d.w.z. spooraansluitingen waarop geen concessie van het rijk rust) worden niet apart
genoemd. Het rijk neemt hiervoor geen verantwoordelijkheid m.b.t. het planologisch reserveren.

nr omschrijving status HTA toelichting

Winterswijk –Neede
Enschede - Boekelo
Glanerbrug - Losser
Enschede - Lonneker
Apeldoorn - Hattemerbroek
Doetinchem - Zelhem

nee
nee
nee
nee
nee
nee
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nr omschrijving status HTA toelichting

Axel - Hulst (grens)
Groningen - Marum
Uden - Kruispunt Beugen
Geertruidenberg - Raamsdonk
Raamsdonk - Waalwijk
Veghel– Uden
Geldrop - Valkenswaard (grens)
Waalwijk - Den Bosch
Enschede - Gronau
Simpelveld - Kerkrade (museumlijn)
Lelystad - Kampen
Emmen Ter Apel
Zuidhoek - Delfzijl
Tilburg - Baarle Nassau (grens)
Winterswijk - Winterswijk (grens)
Uithoorn - De Kwakel
Marum - Drachten
Loosduinseweg - Den Haag HS
Rotterdam Spaanse Polder - Marconiplein
Bilthoven - Zeist (gedeeltelijk)
Apeldoorn VAM– Dieren (museumlijn)
Haaksbergen - Boekelo (museumlijn)
Hoorn - Medemblik (museumlijn)
Goes - Borssele (museumlijn)
Amsterdam - Uithoorn (museumlijn)
Rotterdam - Heer Bokelweg

nee
nee
nee
nee
nee
nee
nee
nee
nee
nee
nee
nee
nee
nee
nee
nee
nee
nee
nee
nee
nee
nee
nee
nee
nee
nee

Verbindingen die niet onmogelijk mogen worden gemaakt

nr omschrijving HTA toelichting

Amsterdam Hemboog (Sloterdijk)
Lelystad - Groningen

Zwolle - Hoogeveen

Amsterdam Utrechtboog
Geldermalsen boog

nee reserveren
nee voornemen om voor het einde van deze

kabinetsperiode op basis van nadere studie te komen
tot besluitvorming.

ja Mede als alternatief voor de aanleg van de verbinding
Lelystad - Heerenveen - Groningen kan de bestaande
verbinding naar het noorden verder worden versneld
onder meer door bochtafsnijdingen zoals die bij
Meppel

nee nog in studie te nemen
nee nog in studie te nemen
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SPOORWEGNET GOEDERENVERVOER

Nïeuwe verbindingen

nr omschrijving status HTA toelichting

Rotterdam - Zevenaar ja Nieuwe Betuweroute en emplacement Oostelijke
Betuwe, mits het Rijnstrangengebied niet op
onaanvaardbare wijze wordt aangetast

Te verbreden verbindingen, electrificatieprojecten etc

Traject Rotterdam Ven/o
D-4 aslasten
Botlek-Europoort
Europoort Maasvlakte
Barendrecht Vork Botlek
Botlek-Maasvlakte
Waalhaven
Maasvlakte
Breda-Breda aansluiting
Venlo

Overige trajecten
D-4 aslasten

IJsselmonde
Utrecht Lunetten - Maliebaan
Den Bosch - Vughl

Uitgeest
Zeeuws Vlaanderen

ja
ja
ja
ia
ja
ja
ja
ja
ja

nee

nee
ja
nee

ia
nee

22,5 ton, 9 ton/meter
tweede spoor
tweede spoor plus emplacement
electrificatie
electrificatie
Rail Service Center plus beveiliging
Rail Service Center
derde spoor
Venlo Trade Port spooraansluiting

Gehele goederennet op Europese standaard: 22,5
tonen 8 ton/meter
vrije kruising plus wachtspoor
verbeteren oversteek
derde spoor ten behoeve van alternatief voor
Rotterdam-Venlo
boogverbinding
spooraaansluiting Axelse vlakte

pm
Nieuwersluis - Uithoorn nee nog m

studie te
nemen
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HOOFDVAARWEGENNET
Hoofdtransportassen

pkb

verbinding HVN
hoofdtransportassen

rKenW'S111

,
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HOOFDVAARWEGENNET
Aanpassingen infrastructuur

pkb

verbindingen HVN
......i verbindingen HVN in studie

mogelijk aan te leggen A,B
0)

—=—ü mogelijke verruiming toegankelijkheid vaarwegen
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HOOFDVAARWEGENNET
Wijzigingen t.o.v. structuurschema vaarwegen.

(deel d, regeringsbeslissing)

illustratief

— verbindingen HVN
••• verbindingen HVN in studie
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HOOFDVAARWEGENNET

Nieuwe verbindingen

nr omschrijving status HTA toelichting

Baalhoekkanaal b

Cabergkanaal b

Verbincling Twente-Mittellandkanaal c

Aanpassingen hoofdvaarwegennet

Route" Rotterdam - DuitslandKlasse W(6-bdv)"
Oude Maas a

Waal a

Route Amsterdam NZKG - Duitsland Klasse VI (4-bdv)
Noordzeekanaal'3 a

Amsterdam Rijnkanaal a

Route Rotterdam-Antwerpen Klasse VI (4-bdv)
Westerschelde'"
België wenst vaarwegverdieping

ftoute Rotterdam - Vlissingen Klasse l//(4-bdv)
Kanaa! door Zuid Beveland

Maasroute Klasse V (2-bdv)
Maas

Lateraalkanaal Linne-Buggenum a

Julianakanaal a

Route A'dam NZKG-Delfzijl/Eemshaven Klasse V
Buiten U a

Umeer a

Oostvaarderdiep a

Usselmeer a

Prinses Margrietkanaal a

Van Starkenborghkanaal a

Route IJssel-Enschede/Almelo Klasse V
Twenthekanaal a
Zijtak naar Almelo a

Brabants-Limburgse kanalen
Maas-Veghel a

Maas Lozen a
Zuid Willemsvaart, gedeelte Veghel - Nederweert

nee

nee

ja

ja

ja

ja

ja

ja

nee

nee

nee

nee

nee

nee

nee

nee

nee
nee

nee
nee

nieuwe verbinding [A]'°, Belgische wens (verdrag
gesloten, maar nog niet geratificeerd); al dan niet
hoofdtransportas zal worden bezien wanneer uitvoering
ter hand wordt genomen.
Nieuwe verbinding [B], Belgische wens (rechtsgeldig
verdrag verplicht tot medewerking aan realisering)
Nieuwe verbinding. In studie [C].

vergroting capaciteit en wegnemen belemmeringen
(beperkte) 6-bdv (bochtaanpassing ed.)[1]
vergroting capaciteit en wegnemen belemmeringen
(beperkte) 6-bdv (bochtaanpassing e d.) in het kader
van Toekomstvisie Waal [2]

vergroting bedrijfszekerheid èn efficiency (renovatie
sluizen) [3]
vergroting capaciteit en wegnemen belemmeringen
4-dbv (Wegnemen vernauwingen, drempels e.d )[4]

vergroting bedrijfszekerheid èn vaarwegklasse tot VI
[5]

Modernisering Maasroute: Verbetering toegankelijkheid
klasse V, verruiming sluis Lith voor 2 bdv, verruiming
Maasroute tot 2-bdv (maatregelen volgen uit
Toekomstvisie Maas) [6]
vergroting gebruiksmogelijkheden tot 2-bdv
(maatregelen volgen uit Toekomstvisie Maas) [6]
vergroting gebruiksmogelijkheden tot 2-bdv
(maatregelen volgen uit Toekomstvisie Maas) [6]

vergroting bedrijfszekerheid en capaciteit (renovatie
sluizen e.d.)[7]
vergroting capaciteit (maatregelen zijn nog onderwerp
van studie)[7]
vergroting bedrijfszekerheid (maatregelen zijn nog
onderwerp van studie)[7]
vergroting bedrijfszekerheid (maatregelen zijn nog
onderwerp van studie)[7]
vergroting bedrijfszekerheid èn gebruiksmogelijkheden
tot klasse V, later eventueel verder verruimen.
vergroting bedrijfszekerheid èn gebruiksmogeüjkheden
tot klasse V, later eventueel verder verruimen

vergroting bedrijfszekerheid én vaarwegklasse tot V [8]
vergroting bedrijfszekerheid èn vaarwegklasse tot V [8]

Klasse IV - vaarweg (verruimingswerken e.d.) [9]
wordt b wanneer middendeel wordt verruimd
Klasse IV - vaarweg (verruimingswerken e.d.) [10]
In een studie wordt nagegaan of vaarweg voldoet aan
het gesteide criterium van minimaal 5 mln ton per jaar,
nu of in de toekomst
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Overige projecten
voortzetting van reeds in gang gezet beleid

Omleiding Helmond b nee Omleiding om binnenstad (riieuw kanaaldeel e d.) [11 ]

10 Een letter of cijfer tussen blokhaken verwijst naar het desbetreffende project op de illustratieve kaart.
11 Van een roule zijn alleen de nog niet eerder vermelde hoofdvaarwegen weergegeven.
1! Zesbaksduwvaart.
13 Zeetoegangsweg
14 Zeetoegangsweg.
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STADSGEWESTELIJK OPENBAAR VERVOER
Regio Amsterdam/Schiphol

illustratief
en niet limitatief



STADSGEWESTELIJK OPENBAAR VERVOER
Regio Den Haag/Rotterdam illustratief

en met limitatief

Den-Haag
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STADSGEWESTELIJK OPENBAAR VERVOER
Regio Utrecht

\

illustratief
en niet limitatief



STADSGEWESTELIJK EN REGIONAAL OPENBAAR
VERVOERNET IN EN ROND DE STADSGEWESTEN
AMSTERDAM, ROTTERDAM, UTRECHT EN DEN HAAG

N.B.: deze opsomming is indicatief en niet limitatief.

omschrijving toelichting

Oost-Westas

Amsterdam West - Schiphol

Stadsgewest Amsterdam
radiaal
Amsterdam - Waterland congestievrij openbaar vervoer vanaf Amsterdam CS

via Amsterdam Noord naar Purmerend en
Monnikendam

Noord-Zuidas snelle railverbinding via het centrum
tussen Amsterdam CS en Zuid (WTC, Buitenveldert,
Amstelveen).
snelle railverbinding langs de IJ-boulevard tussen
werkgelegenheidskern Sloterdijk via het centrum naar
Nieuw Oost
al dan niet als vervolg op (een) snelle railverbinding(en)
tussen Amsterdam CS en West kan een snelle bus– of
railverbinding tussen Schiphol en de westelijke
tuinsteden ontwikkeld worden

tangentieel
binnenring: Zaanstad - Sloterdijk - verbeterde verbinding tussen de Zaanstreek en
Schiphol/Amsterdam Zuid - Zuidoosteventueel Amsterdam Noord en Amsterdam West,

aansluitend op de westelijke tak van NS of ringtram,
denkbaar via de Hemboog (NS) of middels een
sneltramverbinding door de Coentunnel

oosttangent: in aansluiting op de ontwikkelingen in Nieuw Oost het
sluiten van de cirkel van de ringtram tussen Nieuw Oost
en Amsterdam Zuidoost

buitenrïng: IJ-mond/Hillegom - verbetering van de infrastructuur (mede afhankelijk van
Hoofddorp - Schiphol - Amstelveen woningbouw) voor snelle verbindingen met het
zuidoost werkgebied Schiphol vanuit de IJ-mond, Haarlem,

Hillegom, Hoofddorp, Amstelveen en Amsterdam
Zuidoost.

Stadsgewest Rotterdam
radiaal:
Noord-Zuidas

Oost-Westas

tangentieel.
Noordtangent

Westtangent

Stadsgewest Oen Haag
radiaai.
Den Haag - Katwijk

Den Haag - Delft
Den Haag - Zoetermeer
Den Haag - Ypenburg

verlengen van de noord-zuidas naar Rotterdam Noord
en, afhankelijk van de woningbouwontwikkelingen, via
Pijnacker of Berkel-Rodenrijs naar Zoetermeer
verlengen van, dan wel aansluiten op, de zuidtak
richting Ridderkerk, Hendrik Ido Ambacht en eventuee!
verder naar Alblasserwaard of Drechtsteden
verlengen in westelijke richting naar knooppunt
Schiedam/Rotterdam-west verlengen in oostelijke
richting naar Capelle en Krimpen afhankelijk van
woningbouw verlengen naar lokatie ten noordoosten
van Zevenkamp («Achtkamp»)

snelle verbinding tussen Ommoord, Noordrand en
knooppunt Schiedam/Rotterdam-west
snelle stadsgewestelijke verbinding via de
Beneluxtunnel tussen Hoogvliet en knooppunt
Schiedam/Rotterdam-west

congestievrije busverbinding via Wassenaar tussen
Katwijk en Den Haag
opwaardering tramverbinding via Rijswijk
doorgaande railverbinding via Leizo naar Zoetermeer
afhankelijk van woningbouw
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omschrijving toelichting

Den Haag - opwaardering bestaande tramverbindingen en,
DH-Zuidwest/Wateringen afhankelijk van woningbouw, verlengen naar

Wateringen.
Voor Delft, Zoetermeer, Wateringen en Ypenburg
wordt in principe gedacht aan doorgaande
stadsgewestelijke railverbindingen met het centrum van
Den Haag, het Congresgebouwgebied en/of
Scheveningen

tangentieel
Leizo - Rijswijk - Wateringen congestievrije verbindingen tussen grote woon-en

werklükaties langs de stadsrand

Stadsgewest Utrecht
radiaal:
Nieuwegein - Utrecht CS - Uithof - nieuwe railverbinding tussen Utrecht CS en

Driebergen/ZeistUtrecht Uithof aangevuld met een
snelle (bus) verbindingen met Driebergen/Zeist

Utrecht centrum - De afhankelijk van de woningbouwontwikkeling rond
Meern/Vleuten/Maarssenbroek Utrecht wordt rond Utrecht wordt rekening gehouden

met snelle, radiale verbindingen tussen het centrum en
de nieuwbouwlokatie(s) in bijvoorbeeld het gebied
rond Vleuten en De Meern, evenlueel te verlengen
richting Harmelen en/of Maarssenbroek (opties
sneltram of NS en bus nader uit te werken)

tangentieel:
Uithof verbeteren van regionale (tangentiële) verbindingen

tussen de voorsteden en met name de Uithof

Op de kaartbeelden zijn indicatief en niet limitatief op schetsmatige
wijze de stadsgewestelijke en regionale hoofdverbindingen aangegeven
die binnen deze planperiode voor verbetering danwel aanleg in
aanmerking kunnen komen. Nadere uitwerking in relatie tot de ontwik–
keling van woningbouwlokaties en concentraties van werkgelegenheid is
nodig voordat definitieve keuzen kunnen worden gedaan voor investe–
ringen en om prioriteiten te kunnen vaststellen.
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Eemshaven Delftzijl

Gemeente

Hefshuizen

Industne– en havenschap moerdiik
Semeente ,-
Cromstnien

Gemeente
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Dordrecht
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Noorzeekanaalgebied OVERZICHTSKAART ZEEHAVENGEBIEDEN
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RESERVERINGEN ZEEHAVENS

De mainport Rotterdam/Rijn– en Maasmond

Handhaving van de reservering voor een uitbreiding van de Maasvlakte
acht de regering gewenst. Nader onderzoek zal tezijnertijd de gegevens
voor omvang, situering en bestemming dienen te leveren. Een omvang
van meer dan 500 ha bruto wordt niet uitgesloten. Voor een uitbreiding
geldt dat een zorgvuldige afweging geboden is, mede gezien de natuur–
en landschapsbelangen die in het geding zijn.

Op bijgevoegde pkb-kaart worden het havengebied en de reservering
aangegeven, evenals de zeehaventerreinen in de nabuurgemeenten
Vlaardingen, Schiedam en Dordrecht en het beheersgebied van het
Industrie– en Havenschap Moerdijk en Dordrecht.

Het Amsterdam-Noordzeekanaalgebied

De vestigingsmogelijkheid die in het streekplan Amsterdam-Noorzee–
kanaalgebied is opengehouden voor een terreinuitbreiding van
Hoogovens en voor ontwikkeling van een erts– en kolenterminal aan de
kust buiten de sluis bij Umuiden, dient ook bij een herziening van dit
streekplan te worden gehandhaafd. Op bijgevoegde pkb-kaart worden
het havengebied en de reservering aangegeven.

Het Westerscheldbekken (Vlissingen en Terneuzen)

De omvang van het havenbeheersgebied van het Havenschap
Vlissingen voorziet in ruime ontwikkelingsmogelijkheden over de grens
van 2010 heen. Op bijgevoegde pkb-kaart is het beheersgebied aange–
geven. Het havenbeheersgebied van het Havenschap Terneuzen biedt
voldoende ruimte voor ontwikkelingen. De reservering voor havendoel–
einden van de Axelse vlakte, zoals aangegeven in het betrokken
streekplan, dient te worden gehandhaafd. Op bijgevoegde pkb-kaart zijn
het beheersgebied en de reservering aangegeven.

De Eemsmond (Eemshaven en haven van Delfzijl)

Een gezonde verdere ontwikkeling van de havengebieden in de
Eemsmond is mogelijk zonder verdere uitbreidingen van het beheers–
gebied van het Havenschap Delfzijl en de Eemshaven. De situering aan
de Eems en de Waddenzee vereist dat de bijzondere voorwaarden van
het Waddenzeebeleid in verband met het streven naar behoud van de
grote natuurlijke waarden van het gebied in acht genomen worden. De
Waddenzee is aangemeld als wetland van internationale betekenis. Een
westwaartse of wadwaartse uitbreiding van het Eemshaventerrein komt
niet in aanmerking. Op de bijgevoegde pkb-kaart is het beheersgebied
van het Havenschap Delfzijl/Eemshaven aangegeven.
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illustratief
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IN INTERNATIONAAL VERBAND
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illustratief
HOOFDTRANSPORTASSEN SPOORWEGNET GOEDERENVERVOER
IN INTERNATIONAAL VERBAND



Glasgow Edmburgh

illustratief
HOOFDTRANSPORTASSEN OVER HET WATER
IN INTERNATIONAAL VERBAND
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in studie zijnde belangrijke verbindingen
(m.u.v. Maas-Rijn verbinding)
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