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VOORWOORD 

Dit rapport vormt een vervolg op het in 1990 verschenen rapport Infrastructuur, 
Transport en Logistiek van de Kerngroep Infrastructuur, Transport & Logistiek, een 
samenwerkingsverband van het Onderzoeksinstituut voor Technische Bestuurskunde 
(OTB) van de Technische Universiteit Delft en de Vakgroep Ruimtelijke Economie 
van de Vrije Universiteit te Amsterdam. 

In dat rapport zijn door de Kerngroep de contouren van een universitair 
onderzoeksprogramma voor vraagstukken betreffende 'planologie en economie van 
infrastructuur, ruimte en milieu' geschetst. Een en ander vond mede plaats in het 
kader van het Nationaal Platform Verkeer en Vervoer, een initiatief van het 
Ministerie van Onderwijs & Wetenschappen om het Nederlandse universitaire 
onderzoek op het gebied van verkeer en vervoer te stimuleren. Aanleiding voor dit 
initiatief vormde de constatering van diverse gezaghebbende instanties dat het 
onderzoek in Nederland op dit, voor de Nederlandse economie zeer belangrijke 
terrein, achterbleef bij de behoefte. 
Het onderzoeksprogramma is door de Kerngroep verdeeld over het volgende vijftal 
modules, zogenaamde Centrale Onderzoeksvelden (COV's): 

- Ruimtelijke dynamiek en megatrends. 
- Technische ontwikkeling en mobiliteit. 
- Infrastructuur: netwerk en interactie. 
- Sturingssystemen voor infrastructuur en mobiliteit. 
- Duurzame ontwikkeling, mobiliteit en bereikbaarheid. 

Voor elk van deze COV's worden in Verkenningsrapporten de belangrijkste 
ontwikkelingen, en de daaruit voortvloeiende onderzoeksthema's nader uitgewerkt. 

Dit Verkenningsrapport vormt de uitwerking van het vijfde COV: Duurzame 
ontwikkeling, mobiliteit en bereikbaarheid. 
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Het rapport is geschreven door drs. J.M. Vleugel, met medewerking van drs. H.A. 
van Gent, beiden verbonden aan de Vakgroep Ruimtelijke Economie van de Vrije 
Universiteit. 

Prof. Dr. P. Nijkamp, 
voorzitter van de Kerngroep Infrastructuur, Transport & Logistiek 

Prof. Dr. Ir. H. Priemus, 
secretaris van de Kerngroep Infrastructuur, Transport & Logistiek 

Amsterdam, Delft, april 1991 
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ALGEMENE INLEIDING 

1.1 Het onderzoeksthema 

De mens beïnvloedt via zijn activiteiten - waaronder het vervoer - op verschillende 
wijzen het milieu. In veel gevallen is deze invloed negatief geweest, getuige 
bijvoorbeeld het verdwijnen van vele dier- en plantensoorten, de aantasting van de 
ozonlaag en het broeikaseffect. Alom groeit het besef, dat deze ontwikkeling niet 
ongestoord door kan gaan, omdat het steeds dieper ingrijpen in het milieu op een 
bepaald moment zal leiden tot het aantasten van de levensvoorwaarden voor de 
mens zelf. Dit inzicht (zie bijvoorbeeld RIVM (1988) en Ministerie van 
Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (1989 en 1990b» heeft de 
Nederlandse regering gebracht tot het (her)formuleren van haar milieubeleid en 
van de relatie tussen dit milieubeleid en het beleid zoals dat op andere 
overheidsterreinen gevoerd wordt. De (toekomstige) kwaliteit van het milieu heeft 
daarbij een hogere prioriteit gekregen dan in het verleden het geval was; van één 
van de (vele) randvoorwaarden van beleid is het milieu geworden tot de 
belangrijkste nevendoelstelling van beleid. Het centrale begrip in het huidige 
milieubeleid is duurzaamheid; huidige en toekomstige menselijke activiteiten dienen 
het milieu zo min mogelijk te belasten. Tot die menselijke activiteiten behoort het 
verkeer en vervoer. 
Het centrale thema van dit rapport is als volgt: Wat is de rol van mobiliteit en 
transport in een proces van duurzame ontwikkeling; welke beperkingen stellen 
milieu en ruimte aan de groei van de mobiliteit en het infrastructuurgebruik? In 
deze benadering wordt verondersteld, dat een duurzame ontwikkeling 
hoofddoelstelling van beleid is, zonder overigens het niet geringe economisch belang 
van verkeer en vervoer te ontkennen. 

In dit rapport staan in feite drie kernbegrippen centraal: duurzame ontwikkeling, 
individuele mobiliteit(svrijheid) en bereikbaarheid. Deze drie begrippen zijn niet 
willekeurig gekozen, want zij vormen de kernbegrippen uit het voor de verkeers- en 
vervoerssector richtinggevende Tweede Structuurschema Verkeer en Vervoer 
(SVV-U). In dit Structuurschema wordt in feite getracht om een evenwicht te 
vinden tussen de uit deze drie thema's voortvloeiende (conflicterende) eisen aan het 
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verkeers- en vervoerssysteem in Nederland. In het recent verschenen deel d van dit 
SW-II is aan duurzame ontwikkeling min of meer het primaat toegekend; een op 
papier belangrijke beleidswijziging ten opzichte van deel a. Bij het realiseren van 
dit beleid staat de maatschappij voor een (zelfgewild) dilemma; verkeer en vervoer 
leiden zowel tot maatschappelijke baten (bijvoorbeeld de bijdrage aan de 
economische groei), als ook tot maatschappelijke kosten (bijvoorbeeld 
milieuvervuiling en gezondheidsschade ). Het belang van het vinden van een uitweg 
uit dit dilemma wordt nog groter, als bedacht wordt, dat de toenemende congestie 
op het wegennet het financieel-economisch functioneren van diverse sectoren 
(bijvoorbeeld de transportsector) in de samenleving in gevaar kan brengen en 
daarmee eveneens maatschappelijke kosten veroorzaakt. 
De aandacht in het huidige overheidsbeleid voor de drie bovenstaande 
kernbegrippen is dus gebaseerd op minstens twee verschillende motieven, namelijk 
verkeers- en vervoerseconomische en verkeerskundige motieven en 
milieu-economische en milieukundige motieven. Bij het vinden van uitwegen uit het 
geschetste dilemma. dient dat goed beseft te worden. Temeer, daar het - zoals in 
het verloop van deze studie zal blijken - in veel gevallen zeer moeilijk is om de 
milieuschade door verkeer en vervoer financieel-economisch te waarderen, terwijl 
dit voor bijvoorbeeld congestiekosten veel eenvoudiger is. In zo'n situatie bestaat 
het risico, dat de (her)allocatie van overheidsmiddelen met name gericht zal worden 
op het verminderen van de congestiekosten en in mindere mate op het verminderen 
van de milieukosten. 
Het zal dus moeten blijken in hoeverre het milieu er een bondgenoot bij heeft 
gekregen en hoe lang dit zo zal blijven. Immers, de roep om meer weginfrastructuur 
is bepaald niet verstomd. I 

1.2 Het doel van dit rapport 

Het doel van dit rapport bestaat uit het identificeren van een serie relevante 
onderzoeksvragen die strategisch, fundamenteel en integratief van aard zijn. 
Als referentiekader van de analyse worden hierbij zowel het Nederlandse 
overheidsbeleid op de terreinen verkeer en vervoer (SW-II, delen a-d) en milieu 
(NMP en NMP-Plus), als contrasterende studies gebruikt (bijvoorbeeld het 
Trendbreukscenario en studies van de Stichting Natuur en Milieu). 

1.3 Inperking van het probleemveld 

Het probleemveld is op de volgende wijze ingeperkt: Er wordt om practische 
redenen vrijwel uitsluitend gekeken naar de luchtvervuiling en geluidsoverlast door 
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het personen- en goederenvervoer over de weg in Nederland. De afbakening tot het 
wegverkeer is te motiveren op grond van de dominante positie van het wegverkeer 
in het totale transport binnen Nederland en de grote bijdrage van het wegverkeer 
aan deze beide vormen van milieu- en gezondheidsschade in Nederland (zie 
bijvoorbeeld tabel 1 in de bijlage). Waar nodig, zal echter ook de Europese 
dimensie onderwerp van onze beschouwing zijn. De beschouwde periode omvat met 
name de jaren tachtig, omdat in deze periode de aandacht voor duurzame 
ontwikkeling, mobiliteit en bereikbaarheid (duidelijk) gestalte heeft gekregen in 
(semi-)overheidspublicaties (zie bijvoorbeeld RIVM (1988». Dit laat onverlet het 
feit, dat het tegengaan van de milieu-aantasting door alle vormen van vervoer 
onderwerp van beleid zou moeten zijn. Het wegverkeer vervult echter een sleutelrol 
en veel argumenten zijn mutatis mutandis ook van toepassing op andere 
verkeerswijzen. 

1.4 De opbouw van bet rapport 

De inhoud van dit rapport is als volgt. In hoofdstuk 2 worden de drie centrale 
begrippen van dit rapport nader omschreven. In hoofdstuk 3 wordt in een meer 
theoretisch kader bezien in hoeverre bereikbaarheid en mobiliteit te combineren 
zijn met duurzaamheid. In hoofdstuk 4 vindt een bespreking plaats van het huidige 
verkeers- en vervoersbeleid, mede aan de hand van een contrasterend verkeers- en 
vervoersbeleid. Op basis van de analyse van de voorgaande hoofdstukken wordt in 
hoofdstuk 5 - vanuit duurzaarnheidsoptiek - ingegaan op de noodzaak van een 
zogenaamd 'doelgroepenbeleid' ten aanzien van mobiliteit en bereikbaarheid in het 
verkeer en vervoer. De hoofdstukken 3, 4 en 5 worden afgesloten met een serie 
onderzoeksvragen, die in hoofdstuk 6 gebundeld worden tot onderzoeksthema's. 
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2 
DUURZAME ONTWIKKELING, MOBILITEIT 
EN BEREIKBAARHEID 

2.1 Inleiding; drie kernbegrippen 

De drie kernbegrippen duurzame ontwikkeling (duurzaamheid), mobiliteit en 
bereikbaarheid kunnen beschouwd worden als etiketten van drie (sterk) van elkaar 
verschillende typen verkeers- en vervoersbeleid en van de daarmee samenhangende 
ruimtelijke inrichting van een gebied. De inhoud van dit hoofdstuk is als volgt. Na 
een omschrijving van deze drie begrippen, vindt een bespreking plaats van de 
ontwikkeling daarvan in het afgelopen decennium, voorzover deze relevant is voor 
de toekomst. Vervolgens wordt ingegaan op de verwachte ontwikkeling en de 
daaraan verbonden consequenties in termen van duurzaamheid en economie. In de 
laatste paragraaf van dit hoofdstuk wordt ingegaan op de economische theorie 
inzake externe effecten, waarvan milieuvervuiling er één is. 

2.2 Duurzame ontwikkeling en milieu-aantasting door het wegverkeer 

2.2.1 Duurzame ontwikkeling 
Volgens het Nationaal Milieubeleidsplan (Ministerie van Volkshuisvesting, 
Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, 1989, p. 7) kan onder een duurzame 
ontwikkeling worden verstaan "een ontwikkeling die voorziet in de behoefte van de 
huidige generatie zonder daarmee voor toekomstige generaties de mogelijkheid in 
gevaar te brengen om ook in hun behoeften te voorzien." 

In feite wordt hiermee de (overigens pas recent aldus geformuleerde) 
hoofddoelstelling van het vigerende milieubeleid in Nederland weergegeven. Deze 
doelstelling kan als volgt geoperationaliseerd worden (Ministerie van 
Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, 1989, p. 7): 
"In het milieubeheer gaat het om het voork6men of tegengaan van ongewenste 
effecten van menselijke activiteiten of handelingen. Menselijke handelingen of 
activiteiten die tot die effecten kunnen leiden, worden bronnen genoemd. Tussen 
bronnen en effecten lopen oorzaak-gevolg ketens: emissies van stoffen en 
afvalstromen, verspreiding door het milieu, verandering van de milieu kwaliteit en 
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als gevolg daarvan verandering van de gezondheid van mensen, dieren, planten en 
ecosystemen. De effecten kunnen zich op verschillende schaalniveaus voordoen: 
locaal, regionaal, fluviaal, continentaal en mondiaal." 

Expliciet wordt hier dus aangegeven, dat milieu-aantasting het gevolg is van (bewust 
gewilde) menselijke handelingen of activiteiten. In het NMP (Ministerie van 
Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, 1989, p. 10) wordt dit als 
volgt omschreven: "Bij het ontstaan van milieuproblemen is sprake van 
afwentelingsmechanismen: de kosten van verslechtering van de milieukwaliteit spelen 
een te geringe rol bij besluiten over menselijke activiteiten. Die kosten worden te 
veel afgewenteld naar een ander schaalniveau ( .. ), naar andere groepen in de 
samenleving (zoals soms bij geluidsproduktie ) of naar toekomstige generaties (zoals 
soms bij de afvalproduktie waarbij verwerkingsmogelijkheden ontbreken)." "De 
afwentelingsmechanismen leiden tot het ontstaan van <milieuleningen>: de huidige 
generatie <leent> van de volgende generatie, wij <lenen> van anderen 
(bijvoorbeeld bij het grootschalig verbruiken van tropische wouden). 
De afbetalingen op <milieuleningen> dreigen de vrijheid in het besteden van het 
inkomen van volgende generaties te beperken. 
Daarmee komt een duurzame (economische, sociaal-culturele) ontwikkeling in gevaar 
( .. )." 

In dit rapport wordt onder het begrip milieu zowel verstaan het (gecultiveerde) 
leefmilieu (leefbaarheid) als het nog resterende natuurlijke milieu (natuurwaarden) 
in Nederland. 

Het hanteren van het begrip duurzaamheid, dat sinds kort ook in verkeerskundige 
overheidsdocumenten ingang heeft gevonden, wijst erop, dat bepaalde menselijke 
activiteiten - i.c. verkeer en vervoer - tot ingrijpende en onomkeerbare 
milieuvernietiging hebben geleid en dat naar verwachting zullen blijven doen. 
Anderzijds wijst de hantering, de gekozen definitie en de nadere invulling van het 
begrip duurzaamheid echter ook op iets anders, namelijk de gedachte dat de natuur 
er is voor de mens en dat deze de natuur (technisch) naar zijn hand kan zetten. De 
ecologie leert ons echter, dat natuurlijk evenwicht op het niveau van ecosystemen 
het centrale begrip in het milieubeleid zou moeten zijn. Tegen die achtergrond lijkt 
duurzaamheid in het kader van het NMP te moeten worden 'opgevat als restrictief, 
namelijk als het in stand houden van de - in vergelijking met bijvoorbeeld enkele 
decennia geleden - weinige nog resterende natuurwaarden, waarbij tevens verwacht 
wordt dat verdwenen natuurwaarden zullen terugkeren zodra de groei van de 
milieubelasting afneemt. Er lijkt niet of te weinig onderkend te worden, dat vele 
processen van natuurvernietiging onomkeerbaar zijn en een duidelijke samenhang 
met elkaar vertonen. Een dergelijke beleidskeuze kan van doorslaggevende invloed 
zijn op de omvang en diepgang van de noodzakelijk geachte gedragswijzigingen van 
de economische subjecten en daarmee voor de uiteindelijke richting en omvang van 
de milieu-effecten. 
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2.2.2 Milieu-aantasting, gezondheidsschade en klimaatverandering door het 
wegverkeer 

Milieu-aantasting 
De milieu-aantasting door het wegverkeer is zeer divers en omvat zowel directe als 
indirecte effecten en schades. In het kader van een duurzame ontwikkeling is het 
noodzakelijk om niet alleen te kijken naar de milieuschade die ontstaat door het 
gebruik van wegvoertuigen, maar ook naar de schade door de produktie van 
wegvoertuigen, van voertuigbrandstoffen en andere hulpmiddelen, alsmede naar de 
milieu-effecten van de uiteindelijke sloop van wegvoertuigen. Ook de schade als 
gevolg van aanleg en onderhoud van weginfrastructuur verdient aandacht. Naast de 
directe effecten op leefniveau, moet tenslotte ook de verwachte klimaatverandering 
genoemd worden. Van deze effecten en schades wordt hieronder een overzicht 
gegeven. 

De aanleg van wegen gaat gepaard met een onomkeerbare aantasting van het 
landschap in alle dimensies. Het verplaatsen van waterlopen, het verstoren van 
leefgemeenschappen, de doorsnijding en versnippering van het landschap en het 
definitief verdwijnen van (zeldzame) flora en fauna zijn daarvan slechts enkele 
kenmerkende voorbeelden. Het winnen van grind en zand voor de aanleg van 
wegen zorgt voor schade aan het landschap. De produktie van asfalt, 
markeringsverf, routeborden etc. geschiedt niet milieuvriendelijk. 
Het onderhoud van wegen heeft eveneens milieuschade tot gevolg; bijvoorbeeld bij 
gladheid door het strooien van zout. Verder worden soms pesticiden gebruikt. 
Bij de produktie van vervoermiddelen is sprake van het gebruik van niet-vervangbare 
grondstoffen (inclusief niet-duurzame energiebronnen) en van lucht- en water- en 
bodemvervuiling. Tevens ontstaat een grote hoeveelheid (niet-afbreekbare) 
afvalstoffen (incl. die van de toeleveranciers, zoals de staal- en plasticindustrie). 
Het gebruik van vervoermiddelen gaat gepaard met lucht-, grond- en 
(oppervlakte )watervervuiling, geluidsbelasting, hinder (bijvoorbeeld het laden en 
lossen door goederenverkeer) en afval (asbest uit remschijven en frictiematerialen, 
banden, katalysator, afgewerkte olie, koelwater, remvloeistof, metalen etc.). Ook de 
vervanging van versleten onderdelen leidt tot een afvalprobleem. 
Het totale energiegebruik van wegvoertuigen is zeer fors - het wegvervoer is goed 
voor 30 % (in 1973 lag dit op 20 %) van het energiegebruik in de EG en het 
wegvervoer neemt daarvan weer 85 % voor zijn rekening. Het dieselgebruik in het 
vrachtvervoer groeit sterk - tussen 1984 en 1988 bijvoorbeeld met ruim 30 % (CBS, 
1989c). De energie-efficiency van het wegvervoer is duidelijk lager dan die van het 
rail- en watertransport. De energiekosten van het wegvervoer per truck zijn 
minstens vier maal zo groot als die van het railvervoer per equivalente eenheid en 
vijf maal zo groot als die van het zeevervoer bij vergelijkbare transportprestaties. 
Een korte rit met een personenauto (gemiddeld 1.5 persoon per auto) kost minstens 
drie maal zoveel energie als eenzelfde rit met het openbaar vervoer (Group 
Transport 2000 Plus, p. 64). Dit energiegebruik leidt tot een scala van 
milieu-effecten, waaronder klimaatverandering. Hierbij moet verder bedacht 
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worden. dat naar verwachting de olievoorraden over 30 tot 40 jaar uitgeput zijn. 
(Svidén. 1989) 
Het aanrijden van (zeldzame) dieren en doorkruisen van natuurgebieden leidt 
eveneens tot schade aan het milieu. 
Aan het einde van de levensduur van vervoermiddelen ontstaat een berg (slechts 
gedeeltelijk te recyclen) afval (autowrakken), dat in de meeste gevallen zowel de 
grond als het grond- en oppervlaktewater vervuilt en vaak ook tot luchtvervuiling 
leidt (bijvoorbeeld illegaal verbranden van autobanden en afgewerkte olie). Jaarlijks 
worden in Nederland een half miljoen auto's vervangen. 
De winning/produktie, opslag en distributie van brandstoffen, smeermiddelen, 
koelvloeistoffen etc. betekent een aanslag op eindige grondstofvoorraden en leidt 
eveneens tot de produktie van schadelijke en niet-afbreekbare afvalstoffen en 
milieuvervuiling (zeemilieu, waterwegen. havens, bodem). De (overzeese) distributie 
van brandstoffen gaat vaak gepaard met milieurampen. zoals recent in Alaska. 
Het ruimtegebruik en de versnippering van het landschap als gevolg van de aanleg 
van wegen en het gebruik van wegvoertuigen is eveneens niet te verwaarlozen. Zo 
heeft Nederland de hoogste autodichtheid per km2 in de wereld. (Van Witsen, 1990) 
In de steden wordt veel (kostbare) ruimte gebruikt voor parkeren. Mede door de 
verkeersonveiligheid is de leefbaarheid voor met name kinderen sterk verminderd. 
De aanleg van parkeerplaatsen gaat eveneens ten koste van het weinige nog 
resterende openbaar groen in de steden. De versnippering heeft geleid tot 
onoverkomelijke barrières voor zowel de (ongemotoriseerde) mens als voor dieren. 
Het steeds verder opdelen van biotopen heeft zowel de fauna als de flora 
gedecimeerd. In samenhang met ruilverkaveling is de eenvormigheid van het 
landschap versterkt. 
De milieubelasting met SOz, NOx en VOS (vluchtige organische stoffen) wordt in 
svv-u samengevat onder de term verzuring. Dit is een zeer belangrijk 
milieuprobleem, want de huidige uitstoot varieert tussen 5300 (gemiddeld) en 10000 
(bosranden) zuurequivalentenjhajjaar, terwijl pas bij 1400 zeqjhajjaar de meest 
ernstige milieuschade voorkomen wordt en 400-700 zeqjhajjaar pas echt veilig 
wordt geacht. (Stichting Natuur en Milieu en Wereld Natuurfonds, 1990). Naar 
verwachting zal zo'n 50-80 % van het huidige bosareaal binnen afzienbare tijd 
verdwenen zijn als gevolg van milieuvervuiling. 

Gezondheidsschade. 
De gezondheidsschade door het wegverkeer omvat eveneens een ruim gebied. Er 
valt een indeling te maken in geluidsbelasting (incl. trillingen van de bodem), 
visuele hinder (incl. wegverlichting en voertuigverlichting), (lokale) luchtvervuiling, 
stankoverlast en verkeersongevallen. 
Het aantal Nederlanders dat zegt enigermate last van verkeerslawaai te hebben ligt 
nu op 50 %, terwijl 20 % in ernstige mate last heeft van verkeerslawaai. (Van 
Witsen. 1990) Het wegverkeer is verantwoordelijk voor 38 % van de totale 
geluidsoverlast in Nederland, het vliegverkeer voor 19 %, de industrie voor 14 % 
en het railvervoer voor 6 %. (ECMT, 1990, p. 48) Geluidsbelasting kan leiden tot 
zowel (ernstige) psychische als lichamelijke klachten. terwijl de aanpassing van mens 
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en dier aan geluidsoverlast slechts in beperkte mate optreedt. Over de (omvang van 
de) effecten van geluidshinder zegt Moresco (1989) het volgende: "De ernstige 
ontwrichting van het leven van zo velen lijkt wel een erg hoge prijs om te betalen 
voor de technologische en economische ontwikkeling die wij als samenleving 
blijkbaar wensen. Wij zijn als samenleving dan ook verplicht de oorzaak van die 
ontwrichting zo ver als maar enigszins mogelijk is terug te dringen." Ook stilstaande 
voertuigen veroorzaken geluidsoverlast. Het goederenvervoer veroorzaakt overlast 
bij ruim 340.000 van de 3.7 mln. mensen in Nederland die hinder van het 
wegverkeer ondervinden. (Bouman e.a., 1990, p. 160) Vzsuele hinder geeft eveneens 
psychische schade. 
Een zeer belangrijk probleem wordt ook gevormd door het aantal verkeersongevallen 
(er vallen jaarlijks ongeveer 1500 doden in het verkeer, naast 50.000 gewonden: 
Ministerie van Verkeer en Waterstaat, 1990a, p. 8). Het betreft hier de officiële 
registratie. Volgens Van Praag (1989b), zich baserend op informatie van het 
ministerie van WVC, zouden er in 1986 zelfs mogelijk 250.000 gewonden zijn 
gevallen. Zeker is wel, dat het getal van 50.000 alleen de zwaargewonden omvat 
(Van Witsen, 1990). In Europa vallen jaarlijks 50.000 verkeersdoden en 1.5 mln. 
gewonden in het verkeer (30.000 per week). Wijnolst (1991) spreekt dan ook van 
"een complete oorlog", waar al jaren niets fundamenteels aan gedaan wordt op 
grond van "een soort blindelings geloof in onschendbaarheid". Bij een toerekening 
van het aantal verkeersdoden naar bron valt op, dat vrachtauto's en bestelwagens 
meer dan 5 maal zoveel doden per voertuigkilometer veroorzaken als 
personenauto's. (Schoemaker e.a., 1990) Tabel 4 in de bijlage bevat een ruwe 
indicatie van de kosten van deze ongevallen. Naast de grote materiële schade, moet 
ook de gevolgschade (extra kosten gezondheidszorg, uitkeringen in het kader van 
de WAO etc., de kosten van. de politiehulp, de rechtspraak en de 
produktiviteitsverliezen) genoemd worden (zie Van Praag, 1989b). 

De effecten van luchtvervuiling en stankoverlast zijn afhankelijk van de specifieke 
emissie. We kunnen onderscheiden (zie tabel 1 in de bijlage voor de bijdrage van 
het wegverkeer aan de Nederlandse emissies en Akkerman e.a., 1987): 
1) CO (koolmonoxide). Deze stof wordt direct in het bloed opgenomen (als 

vervanger van de zuurstof transporteur hemoglobine) en kan zo hartklachten 
(angina pectoris), longklachten en zenuwklachten veroorzaken. 

2) C)Iy (koolwaterstoffen of VOS). Koolwaterstoffen ontstaan door onvolledige 
verbranding van brandstoffen in de motor en door verdamping van brandstoffen 
(in de brandstoftank en in de carburateurs, tijdens transport, distributie en het 
tanken van brandstoffen). Tot de kankerverwekkende koolwaterstoffen behoort 
benzeen, de naamgever van benzine. Met name de aldehyden veroorzaken 
stankoverlast (Bouman e.a., 1990, p. 162). 

3) De uitstoot van Pb (lood) kan leiden tot bloedarmoede, minimal brain 
disfunction (mbd) en zenuwklachten. Het loodgehalte van benzine is de 
afgelopen jaren sterk verminderd en daarmee de uitstoot in de lucht. 

4) S02 (zwaveldioxide) kan leiden tot bronchitis en andere vormen van aantasting 
van de ademhalingsorganen. 
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5) NOx (stikstofoxiden) kunnen dezelfde effecten als S02 hebben op de 
gezondheid. Zij ontstaan met name bij hoge verbrandingstemperaturen in de 
motor (bij hoge rijsnelheden). 

6) Vaste deeltjes in de lucht (ook wel aërosolen genoemd; waaronder roet en 
asbestfibers door slijtage van remschoenen en koppelingsplaten) kunnen bij 
inademing giftig zijn en kanker veroorzaken. Bij kinderen wordt een verhoogde 
sterftekans waargenomen. Zij veroorzaken ook stankoverlast en leiden tot 
bodemvervuiling. Het toenemend gebruik van katalysatoren leidt tot de uitstoot 
van schadelijke platinadeeltjes. 

7) Het giftige en stinkende H2S (zwavelwaterstof) vormt ook een vrij recent 
ontdekte bron van gezondheidsschade, die direct samenhangt met het 
toenemend gebruik van uitlaatgaskatalysatoren. Met name bij lage rijsnelheden 
en stilstaan voor stoplichten treedt deze (stank)emissie op. (RIVM, 1988, p. 
318) 

8) De meest recent geconstateerde schadelijke uitstoot is die van dioxinen en 
benzofuranen door de verbranding van additieven (ethyleenchloride en 
-bromide) in gelode benzine. Als recent Duits onderzoek klopt, dan zou deze 
uitstoot ver boven de nieuwe wettelijke normen voor vuilverbrandingsovens 
liggen. De uitstoot van het autopark zou dan de helft van die van alle 
Nederlandse vuilverbrandingsinstallaties bedragen. In Nederland rijdt nog 
steeds 50 % van de auto's op gelode benzine, terwijl dit om technische redenen 
slechts in 20 % van de gevallen nodig is. (NRC, 1991b) 

De omvang en de aard van de emissie van schadelijke stoffen is afhankelijk van een 
serie factoren, waarvan het type motor en de soort brandstof, het voertuigtype en 
het gebruik dat van het voertuig wordt gemaakt de belangrijkste zijn. Zo leidt de 
verbranding van benzine tot een ander emissiepatroon dan dat van dieselolie. Een 
vrachtauto wordt voor andere toepassingen gebruikt dan een personenauto, kent 
daarom een ander motortype en een ander emissiepatroon. 
Het belang van de technische ontwikkeling speelt bij de emissies ook een 
belangrijke rol. Zo heeft het beschikbaar komen van katalysatortechnieken voor 
benzinemotoren geleid tot een vermindering van sommige schadelijke emissies per 
auto. Ook voor dieselmotoren is deze techniek - zij het minder geavanceerd -
ontwikkeld. De motortechniek zelf staat eveneens niet stil, zoals bijvoorbeeld blijkt 
uit de introductie van directe inspuiting bij dieselmotoren in personenauto's (stiller 
en zuiniger). 

Tabel 2a in de bijlage bevat een overzicht van de emissies door het wegverkeer in 
de periode 1979-1989. Uit deze tabel blijkt, dat de luchtvervuiling met CO, CxHY' 
Pb en S02 een dalende trend vertoont. De laatste jaren lijkt echter een stabilisatie 
te zijn opgetreden. De emissies van NOx en aërosolen zijn echter (duidelijk) 
toegenomen. Uit tabel 2b blijkt, dat het wegvervoer binnen het goederenvervoer 
verantwoordelijk is voor 84-96 % van de totale emissies (bij een aandeel in de 
modal split van 81 % in 1989). Het wegvervoer is verantwoordelijk voor éénderde 
tot tweederde van de dieselspecifieke emissies (NO", aërosolen en S02) door het 
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totale wegverkeer. Bestelwagens produceren het grootste deel van hun emissies 
binnen de bebouwde kom, vrachtauto's doen dit voornamelijk daarbuiten. (Bouman 
e.a., 1990, p. 157 en 159) 

Het bepalen van de nadelige effecten van deze emissies voor mens en milieu wordt 
sterk bemoeilijkt door het feit, dat de luchtvervuiling in feite bestaat uit een cocktail 
van stoffen. Vaak zijn de effecten van de afzonderlijke stoffen in bepaalde mate 
bekend; over het effect op mens en milieu van de reactie van de diverse stoffen met 
elkaar is echter nauwelijks iets bekend. 

Klimaatverandering. 
De belangrijkste klimaateffecten door luchtvervuiling en energiegebruik in het 
wegverkeer zijn de volgende (Stichting Natuur en Milieu en Wereld Natuurfonds, 
1990): 
1) COz (kooldioxide), dat bijdraagt aan het broeikaseffect. 
2) CxHy (koolwaterstoffen of VOS) dragen bij aan de vermindering van de 

ozonlaag en aan de vorming van fotochemische smog en zure regen (afsterven 
van stikstofarme planten en bossen, verdwijnen van ecosystemen etc.). 

3) SOz en NOx dragen bij aan de vorming van zure regen. 
4) De uitstoot van NOx vermindert de ozonlaag. 
5) NzÜ (lachgas) tast de ozonlaag eveneens aan. 

Voor de duidelijkheid wordt erop gewezen, dat het wegverkeer niet de enige bron 
van milieuschade is (zie ook tabel 1 in de bijlage). De landbouw (bijdrage aan de 
verzuring via NH3: ammoniak uit mest), de overige bedrijven, de gezinshuishoudens 
(bijvoorbeeld verwarming) en het buitenland hebben daarin eveneens een 
(belangrijk) aandeel. Zo wordt iets meer dan de helft van de NOx- en SOz-uitstoot 
in Nederland veroorzaakt door buitenlands verkeer (Stichting Natuur en Milieu en 
Wereld Natuurfonds, 1990). Nederland is zelf ook exporteur van schadelijke 
emissies. 
Het verminderen of stabiliseren van de milieu-aantasting door het wegverkeer zal 
dan ook alleen voldoende effect sorteren, indien de andere sectoren eveneens 
milieuvriendelijker produceren en consumeren en het buitenland hetzelfde doet. 

In het navolgende wordt het probleemveld ingeperkt tot de milieu- en 
gezondheidsschade die ontstaat door luchtveNuiling en geluidsbelasting door het 
wegverkeer in Nederland (in feite de twee belangrijkste aangrijpingspunten van 
milieubeleid binnen SVV-I1, zoals we zullen zien). Dit betekent echter niet, dat de 
overige door het wegverkeer veroorzaakte milieu-aantasting veronachtzaamd dient 
te worden. Daarvoor is zij immers te ingrijpend, hoe geaccepteerd zij ook mag 
lijken. Een eventuele vermindering van de milieubelasting op deze twee punten is 
dan ook slechts te zien als een beperkte invulling van het begrip duurzaamheid. 

2.2.3 Bepalende factoren 
De milieu-aantasting zal zowel bij ongewijzigd beleid als bij het (nog te bespreken) 
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beleid in het kader van SVV-U blijven toenemen. Dit proces wordt veroorzaakt 
door een aantal factoren, die elkaar gedeeltelijk compenseren (zie onder meer 
Ministerie van Verkeer en Waterstaat, 1990a).2 
a) Technische verbeteringen van voertuigen, zowel aan de bron (motortechnisch; 

brandstofinspuiting) als 'end-of-pipe' (katalysator), waardoor zowel het 
motorrendement kan toenemen (lager energie-gebruik) als de verbranding 
milieuvriendelijker kan worden (vermindering luchtvervuiling). 

b) De volledige vervanging van oude, meer vervuilende verbrandingstechnieken 
door deze schonere, zal naar schatting zeker 14-20 jaar in beslag nemen. De 
schoonste techniek (injectiemotor met lambdasonde en driewegkatalysator) 
heeft op dit moment in Nederland een aandeel in de nieuw verkochte 
personenauto's van 70 %. Gegeven een vervanging van 10 % van het 
wagenpark per jaar, kan dan in maximaal 14 jaar bijna het totale wagenpark 
schoon zijn. Het probleem is echter, dat de vuilere auto's niet per se van de 
weg hoeven te verdwijnen. Er is immers een grote tweede-handsmarkt. De 
volledige vervanging zal dan ook veel langer duren. 

c) De genoemde energiebesparing wordt echter gedeeltelijk weer tenietgedaan 
door het groeiend aandeel van luxere auto's met een groter vermogen en 
energiegebruik en de groei van het aantal auto's. (Ministerie van Verkeer en 
Waterstaat, 1990a, p. 6) 

d) Het aantal auto's blijft verder groeien (op de oorzaken hiervoor wordt dieper 
ingegaan in par. 2.3.3). Het gemiddeld aantal per auto gereden kilometers 
neemt weliswaar iets af, maar het totaal aantal duidelijk niet (zie de tabellen 
5, 6 en 9 in de bijlage). 

e) De aanleg van wegen gaat onverminderd door, met name in reeds dicht 
bevolkte en gesegmenteerde gebieden zoals de Randstad, waardoor de 
automobiliteit verder bevorderd wordt. 

f) De afstanden tussen veel (nieuwe) woon- en werklocaties zijn in feite alleen 
met de auto op efficiënte wijze te overbruggen. Het lijkt erop, dat deze 
afstanden blijven groeien. Openbaar vervoervoorzieningen ontbreken veelal. 

g) Alternatieve vervoermiddelen zijn vaak niet beschikbaar of hebben om diverse 
redenen te weinig aantrekkingskracht op de automobilist. 

Uit een oogpunt van duurzaamheid is dan ook duidelijk, dat een beleid dat alleen 
op technische oplossingen van de milieu-aantasting gebaseerd zou zijn, onvoldoende 
is (zie ook Van Witsen, 1990). 

2.2.4 Verwachte ontwikkeling 
Omdat de automobiliteit naar verwachting bij ongewijzigd beleid onverminderd zal 
blijven groeien, zal bij het geschetste introduktietempo van schone technieken de 
totale luchtvervuiling met bepaalde stoffen blijven toenemen. Dit geldt zeker voor 
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die stoffen die niet aan emissienormen onderhevig zijn. Voor andere stoffen wordt 
ondanks de groei van het verkeer een daling van de totale emissie verwacht. In 
tabel 3 staat een overzicht van de verwachte emissies en de volgens de regering 
noodzakelijke emissiereducties in de periode tot 2010. Volgens deze tabel is 
daarvoor een reductie van het aantal voertuigkilometers met 50 % noodzakelijk. 
(Stichting Natuur en Milieu en Wereld Natuurfonds, 1990) Dit contrasteert nogal 
met de volgens de regering (zie Ministerie van Verkeer en Waterstaat, 1990a) 
noodzakelijke reductie van de groei van het aantal kilometers tot 35 %. 
De ontwikkeling van de geluidsbelasting is afhankelijk van een serie factoren: 
1) Technische ontwikkeling; de introduktie van stillere auto's (motoren, banden 

en stroomlijn) en geluidsarmer asfalt. Hier zijn duidelijk verbeteringen 
opgetreden. 

2) De mobiliteitsontwikkeling.1n het verleden heeft de groei van de automobiliteit 
de onder 1) genoemde geluidsreductie gecompenseerd. (Ministerie van Verkeer 
en Waterstaat, 1990a) 

3) Het grote probleem bij het terugdringen van het verkeerslawaai via technische 
maatregelen is, dat daarmee twee belangrijke oorzaken niet aangepakt worden, 
namelijk het rijgedrag en de gemiddelde rijsnelheid. rustig rijden en het zich 
houden aan de snelheidslimieten vermindert de geluidsbelasting. 

4) Eventuele herinrichtingsmaatregelen etc. in de steden. Verkeersluw gemaakte 
gebieden zijn veel stiller dan gebieden met doorgaande straten. 

5) De verwachte uitbreiding van het wegennet zoals die in SVV-II-d gepresenteerd 
is, deze zorgt voor extra mobiliteitsgroei en daarmee voor extra 
geluidsbelasting. 

Het beheersen van de geluidsbelasting vraagt om "een algemene beperking van de 
groei van de mobiliteit" (Ministerie van Verkeer en Waterstaat, 1990a). Als dat niet 
mogelijk is, dan lijkt een groei van de geluidsbelasting door het wegverkeer 
onontkoombaar, zeker in de steden, waar de overlast reeds zeer groot is door de 
sterke concentratie van wonen, werken en verkeer en vervoer. 

Kijkend naar niet-technische oplossingen voor deze problemen, valt de aandacht op 
de effecten van veranderingen van het institutionele kader waarbinnen verkeer en 
vervoer plaatsheeft. In de Vierde Nota op de Ruimtelijke Ordening wordt een 
nieuw beleidsinstrument ten tonele gevoerd: het locatiebeleid (de bundeling van 
openbaar vervoervoorzieningen en werklocaties ter vermindering van de groei van 
de automobiliteit). Nader onderzoek zal moeten uitwijzen, of dit wel het juiste 
instrument is om de vervoersvraag te beïnvloeden en daarmee de milieu-aantasting 
door verkeer en vervoer te verminderen. 

2.2.5 Consequenties van toenemende milieu-aantasting 
Bij het geschetste beeld valt te verwachten dat de gezondheids- en milieuschade zal 
blijven toenemen. Dit betekent dan een toename van de maatschappelijke kosten 
van het wegverkeer. In tabel 4 en tabel 10 in de bijlage wordt een indicatie gegeven 
van de maatschappelijke kosten van het wegverkeer. Gezien de vele pro memorie-

15 



r 
I ___ ' •• 11' " _ MI I •••• 

ft-

(p.m.) posten, gaat het bij het eindtotaal duidelijk om een minimumschatting. 
De private kosten van het wegverkeer zullen echter ook toenemen, als gevolg van 
de (beperkte) toerekening van de maatschappelijke kosten aan de veroorzakers van 
deze schade (bijvoorbeeld via opslagen op de brandstofprijzen). Gegeven de 
veronderstelde relatie tussen de kwaliteit van het leefmilieu en de kwaliteit van het 
bedrijfsvestigingsklimaat, zal dit laatste ook verslechteren. Hierop wordt in 
paragraaf 2.4 dieper ingegaan. 

2.3 Mobiliteit in verkeer en vervoer 1979-1989 

Mobiliteit kan omschreven worden als het (zich) verplaatsen van personen en/of 
goederen tussen twee of meer herkomst- en bestemmingslocaties. Mobiliteit als 
zodanig wordt gezien als een afgeleide functie van één of meer vervoersbehoeften; 
zo wordt een onderscheid gemaakt naar woon-werk-, recreatie-, winkel-, school- en 
zakelijke mobiliteit. 

2.3.1 Mobiliteitsontwikkeling personenvervoer 
Zoals uit tabel 5a in de bijlage valt op te maken, is de totale personenmobiliteit in 
de beschouwde periode vrij sterk gegroeid. Binnen deze ontwikkeling is de groei 
van de automobiliteit de dominante factor geweest. Omdat de groei van de 
mobiliteit via de overige vervoerswijzen daarbij achter bleef en soms in absolute zin 
voor bepaalde vervoerswijzen afnam, is de modal split steeds verder in het voordeel 
van de auto verschoven; in 1989 was de personenauto goed voor 75 % van de 
vervoersprestatie in het personenvervoer. 
In tabel 6 in de bijlage staat een interessante uitsplitsing naar reismotieven. Hieruit 
blijkt, dat het woon-werkverkeer - gemeten in kilometers - in feite slechts ongeveer 
20 % van het totaal aantal verplaatsingen omvat. De personenauto wordt voor 
ongeveer 60 % van de woon- en werkritten gebruikt (voor individueel gebruik; 
Hoogteijling e.a., 1990). Als wij bij de genoemde 20 % de zakelijke verplaatsingen 
optellen (10 % van alle verplaatsingen), dan blijkt, dat meer dan tweederde van alle 
verplaatsingen weinig of geen (direct) economisch nut heeft voor de maatschappij. 
De afgelegde afstand in het woon-werkverkeer vertoonde in de periode 1985-1989 
een groei van gemiddeld 4 % per jaar; een vier maal zo sterke groei als die van de 
overige reismotieven. De dominante aandacht in veel beleidsstukken van de 
overheid voor het woon-werkverkeer is dus verklaarbaar, echter bij het beheersen 
van de mobiliteitsgroei dient de aandacht ook uit te gaan naar de overige 
reismotieven. 

2.3.2 Oonaken mobiliteitsontwikkeling personenvervoer 
De groeiende personenmobiliteit is veroorzaakt door een reeks (elkaar 
versterkende) factoren (Schrijnen, 1986, NECfAR, 1990), die overigens niet (alle) 
specifiek voor Nederland zijn. 
1) Demografische factoren. 
2) Technologische factoren. 

16 



---'-·~) 3) Ontwikkelingen in ruimtelijke ordening. 
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4) Ruimtelijke spreiding van werklocaties. 
5) Het toegenomen rijbewijsbezit. 
6) Het toegenomen besteedbaar inkomen per hoofd van de bevolking. 
7) De toegenomen vrije tijd. 
8) De ontwikkeling van de gebruikskosten van de auto. 

~A) Overige factoren. 

Deze factoren worden hieronder kort besproken. 

ad 1) Demografische factoren. 
a) De groei van de bevolking. 
b) De afname van het gemiddeld aantal personen per huishouden 

(gezinsverdunning), terwijl meer huishoudens ontstonden. 
c) De grotere ruimtelijke spreiding van de bevolking, veroorzaakt door zowel 

pushfactoren (zoals ontevredenheid met woon- en leefmilieu en financiële 
mogelijkheden) als pullfactoren (de rol van het spreidings- en overloopbeleid 
van de overheid bijvoorbeeld); er ontstond een trek naar suburbane of zelfs 
rurale gebieden. Omdat de werklocaties in veel gevallen niet of pas later deze 
beweging volgden, ontstond een sterk forensenverkeer. 

d) De leeftijd speelt een belangrijke rol. Zo vinden de meeste en langste 
verplaatsingen door de 30-50 jarigen plaats (Schrijnen, 1986, p. 33). 
Ouderen van nu bezitten meer auto's dan die in het verleden. 

ad 2) Technologische factoren. 
a) Het steeds minder vestigingsplaats-gebonden ('footloose') zijn van economische 

activiteiten. 
b) Ontwikkelingen in de autotechnologie en infrastructuur, waardoor de 

gemiddelde reissnelheid kon toenemen. Gegeven de 'Wet van behoud van 
reistijd' leidde dit tot een vergroting van de gemiddelde reisafstand; langere 
afstanden kunnen in kortere tijd verreden worden (uiteraard afhankelijk van de 
congestiekans ). 

ad 3) Ontwikkelingen in ruimtelijke ordening. 
a) De verstedelijkingsgraad is gestegen. Een groot deel van de bevolkingsgroei is 

tot stand gekomen in gebieden met slecht of ontbrekend openbaar vervoer. De 
vervoersstromen zijn diffuser geworden (toename kris-kras relaties). (Schrijnen, 
1986, p. 34) 

b) Investeringen in de uitbreiding en onderhoud van het wegennet in de 
groeisteden. Hierbij werd te laat onderkend, dat deze steden ook goede 
openbaar vervoervoorzieningen nodig hebben. De Flevolijn naar Almere en 
Lelystad werd bijvoorbeeld pas 10 jaar na de aanleg van deze steden 
gerealiseerd, terwijl er ruim 30 jaar over gepraat is. 
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ad 4) Ruimtelijke spreiding van werklocaties. 
Dit proces voltrok zich enige tijd na het proces van spreiding van de bevolking. 
Het leidde tot een toename van de gemiddelde woon-werkafstanden. Te 
onderscheiden Zijn: 
a) Een groeiende decentralisatie van bedrijfsactiviteiten (o.a. door het 

toenemende gebruik van computers en nieuwe managementtechnieken). 
b) Een groeiend aantal bedrijven dat vestigingsplaatsonafhankelijk werd. 
c) Een groeiend aantal bedrijven dat op zoek was naar extra ruimte voor 

bedrijfsactiviteiten en/of bereikbaarheids- en parkeerproblemen kreeg. 

ad 5) Het toegenomen rijbewijsbezit. 
Het rijbewijsbezit is de afgelopen jaren sterk gegroeid en ligt momenteel op 
ruim 7,5 miljoen. 

ad 6) Het toegenomen besteedbaar inkomen per hoofd van de bevolking. 
a) Dit wordt als de belangrijkste verklarende factor gezien voor de sterke groei 

van het (tweede) autobezit en de automobiliteit. (Schrijnen, 1986, p. 33, zie ook 
elerx en Van Oostrom, 1990) Een inkomensgroei met 10 % leidt gemiddeld tot 
een groei van het autopark met eveneens 10 % (Schrijnen, 1986, p. 33). De 
auto is in de loop van de tijd door de stijging van het gemiddeld besteedbaar 
inkomen veranderd van een puur luxe goed in een noodzakelijk (geacht) goed. 

b) Deze inkomensgroei maakte het eveneens mogelijk voor velen om een huis te 
kopen buiten de stad, zeker voor tweeverdieners. 

c) De groei van het besteedbaar inkomen - in combinatie met de toegenomen 
vrije tijd - heeft het eveneens mogelijk gemaakt om vaker (maar korter) op 
vacantie te gaan met de auto. 

ad 7) De toegenomen vrije tijd. 
De vrije tijd is door een aantal factoren (onder meer werktijdverkorting) 
duidelijk toegenomen in de afgelopen jaren. Hierdoor kwam meer tijd 
beschikbaar voor allerlei activiteiten, waaronder recreatieve. In de vrije tijd 
vindt het grootste deel van de mobiliteit plaats, wals tabel 6 in de bijlage laat 
zien. 

ad 8) De ontwikkeling van de gebruikskosten van de auto. 
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Tabel 7 in de bijlage geeft een interessant beeld van de ontwikkeling van de 
kosten van de personenauto in relatie tot die van het openbaar vervoer. In de 
periode 1950-1980 zijn de reële autokosten niet gestegen (Schrijnen, 1986, p. 
33). Hoewel de beschouwde periode vrij kort is, valt op dat de 
automobiliteitsgroei in de periode 1985-1989 bijna 3 maal zo groot was als in 
de periode 1979-1983. In de eerste periode daalden de meeste variabele 
autokosten, terwijl de uitgaven voor het openbaar vervoer stegen. Omdat de 
autogebruiker de gewoonte heeft om de gebruikskosten van de auto te 
vergelijken met de (integrale) kostprijs van het openbaar vervoer, vormt dit een 
belangrijke verklarende factor voor het toegenomen autogebruik. Dit geldt 



I 
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zeker indien van diesel- of lpg-auto's gebruik wordt gemaakt. 

ad 9) Overige factoren. 
a) Hieronder valt schaalvergroting van voorzieningen: onderwijs, gezondheidszorg, 

winkelcentra. Het verdwijnen van allerlei (winkel) voorzieningen uit dorpen en 
het verdwijnen van subwinkelcentra en het ontstaan van weidewinkels, in 
combinatie met het ontbreken van adequate openbaar vervoervoorzieningen, 
heeft het gebruik van de auto noodzakelijk gemaakt. 

b) Het hebben van werk (Schrijnen, 1986, p. 34), de toegenomen flexibilisering 
daarvan en de toegenomen arbeidsmarktparticipatie van vrouwen. Met de 
laatste twee factoren is een deel van de groei van het tweede autobezit en 
-gebruik te verklaren. 

c) De statusfactor speelt eveneens een niet onbelangrijke rol bij het autobezit en 
-gebruik. 

d) Het kwaliteitsverschil tussen het vervoer per auto en dat via andere 
vervoermiddelen valt in veel gevallen (duidelijk) in het voordeel van de auto 
uit. Zo is de reistijd per auto in veel gevallen beduidend korter dan via 
alternatieve vervoermiddelen (inclusief voor- en natransport). 

e) Het wel of niet krijgen van autokostenvergoedingen. In het verleden waren 
deze voor veel mensen hoger dan de autokosten. 

f) De uitbreiding van het wegennet heeft via het 'latente-vraag-effect' de groei van 
het autogebruik mede veroorzaakt. 

2.3.3 Verwachte ontwikkeling van de personenmobiliteit en de automobiliteit 
De mobiliteit zal naar verwachting vrij sterk blijven groeien, met name via het 
autosysteem. Dit geldt ook (zoals we nog zullen zien), indien het beleid van SVV-U 
ingang mocht vinden. Hierbij dient het volgende beseft te worden: "Nagenoeg alle 
verkeersprognoses na W.O. U zijn te laag gebleken. Men heeft zich verkeken op 
bijna alle componenten ( .. )." (Bak, 1989) Naar verwachting zal de toekomstige 
modal-split een nog sterker aandeel van de auto te zien geven. Belangrijke 
oorzaken voor de groei van het autoverkeer in de toekomst zijn gelegen in: 

1) Demografische ontwikkelingen (Van den BroeckejSocial Research, 1987, p. vi): 
- "de voortgaande bevolkingsgroei in de leeftijdsgroep van (potentiële) 

autobezitters, d.w.z. van de 18-79 jarigen, 
- de verandering in leeftijdsopbouw van de bevolking, 
- de cohortendoorstroom in de bevolking, 
- de toename van het opleidingsnivo van de bevolking". 

De doorstromende jongere cohorten hebben een veel hoger rijbewijsbezit dan 
de oudere. "En rijbewijsbezit is niet alleen een voorwaarde voor doch ook een 
stimulans tot autobezit." (Van den BroeckejSocial Research, 1987, p. vii) 

2) De voortgaande economische groei, waardoor het gemiddeld besteedbaar 
inkomen per hoofd van de bevolking blijft groeien. 

3) De voortgaande gezinsverdunning en huishoudensvorming. Voor de toekomst 
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wordt een "explosieve stijging van het aantal éénpersoonshuishoudens" 
verwacht. In 1985 behoorde 27 % van de huishoudens tot deze categorie, in 
2050 zal dit 51 % zijn. (Van Imhoff, 1990) 

4) De groeiende arbeidsmarktparticipatie van vrouwen (groei tweede-autobezit). 
5) Het verbeteren van de kwaliteit van het openbaar vervoer is een proces dat veel 

tijd, geld en organisatorische veranderingen vereist en met name in stedelijke 
gebieden zal plaatsvinden. In meer rurale regio's zal de automobiliteit op deze 
wijze zeker nauwelijks afgeremd worden. 

6) De groei van het aantal (in de pijplijn zittende) 'snelweglocaties' van bedrijven, die 
autogebruik noodzakelijk maken. 

2.3.4 Mobiliteitsontwikkeling goederenvervoer 
Zoals uit tabel 5b in de bijlage blijkt, was het wegvervoer in 1989 verantwoordelijk 
voor 81 % van het binnenlands goederenvervoer. Van de overige vormen van 
goederentransport binnen Nederland is in feite alleen het binnenvaartschip van 
belang. Het vervoer over de weg is in de beschouwde periode sterk gegroeid en het 
vervoer per binnenvaartschip licht, terwijl dat per trein verder afnam. De trein heeft 
overigens reeds in de vijftiger en zestiger jaren haar belangrijke rol in het 
goederenvervoer verloren. 

2.3.5 Oorzaken mobiliteitsontwikkeling goederenvervoer 
De ontwikkelingen in het goederenvervoer zijn te verklaren uit de volgende 
factoren (zie bijvoorbeeld PROGNOS, 1988, De Leijer e.a., 1989, NECfAR, 1990 
en NOB Wegtransport, 1989): 

1) De aanbodkarakteristieken van het wegvervoer ten opzichte van die van de andere 
vervoerswijzen. 
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Zoals uit het onderstaande overzicht blijkt, sluiten de aanbodkarakteristieken 
van het wegvervoer beter bij de vraagkarakteristieken aan dan die van het 
water- en het railvervoer. 

Aanbodkarakteristieken. 
Betrouwbare levertennijnen/flexibiliteit. Ontwikkelingen in de logistiek 
(rationalisatie en integratie van produktie en distributie, 'Just-in-time' produktie 
etc.), vragen om flexibele, snelle en qua levertermijnen betrouwbare 
transporteurs. Ook moet snel ingespeeld kunnen worden op nieuwe logistieke 
concepten (bijvoorbeeld het uitbesteden van het vervoer aan gespecialiseerde 
ondernemingen) en wijzigingen in de vervoersbehoefte (zie hierna, leidend tot 
specifieke vervoersvragen, zoals koeltransport, containervervoer etc.). De trein 
en het binnenvaartschip bleken (organisatorisch en operationeel) minder 
flexibel dan het wegvervoer. De trein heeft een vaste dienstregeling, terwijl het 
spoorwegnet nauwelijks reservecapaciteit, voorrang voor personenvervoer boven 
goederenvervoer (daardoor nachtvervoer) en een gebrek aan terminals kent. 
Het binnenvaartschip heeft een lage - hoewel vrij constante - vaarsnelheid, 



terwijl het vaarwegennet een lage dichtheid kent. Beide zijn dus onvoldoende 
in staat om hier te concurreren met het wegvervoer. De binnenvaart herleeft 
de laatste jaren echter een revival op dit punt, onder meer door de inzet van 
speciale (nieuwe) scheepstypen en nieuwe terminalcapaciteit voor 
gecombineerd weg-railtransport. De spoorwegen lopen daar duidelijk bij achter 
door een gebrek aan geschikt materieel, een overbezet spoorwegnet en 
onvoldoende marktgericht beleid. 
Mogelijkheid tot verzekering van de transportwaarde. De lading is bij het 
wegvervoer door de aanwezigheid van een chauffeur in veiliger handen dan bij 
het railvervoer. Het watervervoer bevindt zich in dezelfde positie als het 
wegvervoer. 
Veiligheid van het vervoer. Rail- en watervervoer zijn weliswaar veiliger dan 
wegvervoer, maar dit vormt slechts voor het vervoer over de weg van enkele 
(massa)produkten (chloor bijv.) een belemmering. 
Mogelijkheid voor vervoer van grootvolume-eenheden. Deze kunnen om 
technische redenen op dit moment niet met de trein vervoerd worden. Het 
binnenvaartschip heeft q1eer mogelijkheden op dit punt, echter het moet ook 
rendabel zijn (optimale dekbezetting e.d.). 
Optimale gewichtsbenutting. Een spoorwegwagon is zelf - vooral om 
veiligheidsredenen - vrij zwaar. Hierdoor is de nuttige lading bij een gegeven 
aslast relatief beperkt vergeleken met een vrachtwagen. Het binnenvaartschip 
heeft hier te maken met maximale afmetingen van vaarwegen en sluizen. 
Aantrekkelijke vervoersprijzen. De hoogte van de vervoersprijs moet zowel 
absoluut als relatief (tussen vervoerswijzen en in relatie tot de waarde van de 
lading) beoordeeld worden. Het wegvervoer wordt met name gebruikt voor het 
vervoer van hoogwaardiger produkten. De hogere vervoerskosten - het 
transport per binnenschip is bijvoorbeeld zeer goedkoop (Koopman, 1990) - per 
tonkilometer worden dan goedgemaakt door de hogere toegevoegde waarde 
van de produkten. 

Vraagkarakteristieken. 
Voldoende dichtheid en capaciteit van het infrastructuumet. Het wegennet is veel 
fijnmaziger dan het vaar- en spoorwegennet. 
Vereiste vervoersnelheid. De vrachtauto is gemiddeld (veel) sneller dan de trein 
en de auto binnen Nederland. 
Voldoende vervoersinformatie. De trein en in mindere mate het binnenvaartschip 
zijn onvoldoende in staat om voor de opdrachtgever belangrijke 
vervoersinformatie te genereren. De binnenvaart is echter bezig met een 
inhaalslag op dit punt. 
De verschuiving in de vervoersbehoefte van goederen. 
De aard van de goederenstromen is veranderd. Twee aspecten zijn hier te 
onderscheiden: 
a) Door de gestegen welvaart is het aandeel van hoogwaardiger 

(consumptie )goederen in de transportstromen is sterk toegenomen en 
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traditionele massagoederen (grondstoffen) worden steeds meer vervangen 
door (gecontaineriseerde) stukgoederen (halffabrikaten en eindprodukten). 

b) De opkomst van containers en wissellaadbakken (een verandering van de 
verpakkingswijze ). 

Het aanbodkarakteristieken van het wegvervoer sloten goed aan op deze 
ontwikkeling, zoals we hiervoor zagen. 
Op de korte afstanden waarover binnen Nederland vervoerd wordt, zijn de trein 
en het binnenvaartschip niet concurrerend qua gemiddelde vervoerssnelheid. 

2) Het beleid van de Nederlandse overheid ten aanzien van het goederenvervoer. 
Dit is de afgelopen decennia gericht geweest op het bevorderen van het 
wegtransport. Drie instrumenten springen hierbij in het oog: de subsidiëring 
van de brandstofkosten (lage dieselaccijns), het infrastructuurbeleid 
(mobiliteitsvolgende wegenaanleg) en de volledige financiering van de 
weginfrastructuur uit de opbrengt van de wegenbelasting. 
Het railgoederenvervoer werd door het sluiten van de mijnen in de vijftiger en 
zestiger jaren geconfronteerd met het verlies van haar belangrijkste klant. 
Nadien zijn nog enkele belangrijke bulktransporten verdwenen. Een minstens 
zo belangrijke reden is gelegen in het feit, dat het railvervoer zijn eigen 
infrastructuur moet bekostigen. Dit betekent, dat investeringen in bijvoorbeeld 
nieuw materieel moeten concurreren met investeringen in de aanleg en het 
onderhoud van het lijnennet, terwijl beide even noodzakelijk zijn om de 
concurrentieslag met het wegvervoer en het binnenvaartschip aan te gaan. De 
prioriteitstelling bij NS -waar het goederenvervoer na het personenvervoer, het 
postvervoer en het onderhoud komt -, heeft het goederenvervoer per spoor 
evenmin goed gedaan. 
De overheid heeft investeringen in het onderhoud van vaarwegen en het 
vernieuwen van sluizen jarenlang op een laag pitje gezet. Hierdoor is in een 
aantal gevallen duidelijk sprake van desinvesteringen, die de 
concurrentiepositie van deze sector niet ten goede zijn gekomen. Uit de 
afbakening van het hoofdvaarwegennet (zie Ministerie van Verkeer en 
Waterstaat (1990a) blijkt, dat een aantal - volgens de sector zelf belangrijke -
verbindingen in feite geschrapt is uit het vaarwegennet, waardoor bepaalde 
opdrachtgevers niet meer bereikbaar zijn per binnenvaartschip. Deze zullen 
dan - bij afwezigheid van railinfrastructuur - aan het wegvervoer toevallen. 

3) Overige factoren. 
Het betreft hier factoren die ook de ontwikkelingen in het personenvervoer 
(mede) bepaald hebben. 

1) Ontwikkelingen in ruimtelijke ordening, de vestigingsplaatskeuze en de aftetmarkten. 
a) De tendens naar grootschaligheid van winkel- en kantoorvoorzieningen en de 

groei van het aantal bedrijfsterreinen, met name op locaties die niet of 
nauwelijks per spoor of via het water ontsloten (kunnen) worden. 

b) Suburbanisatie. 
c) Wijzigingen in de produktie-organisatie, met een toenemende decentralisatie 
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van bedrijfsactiviteiten, mede gestimuleerd door de beschikbaarheid van 
wegtransportmiddelen. 

d) Een groeiend aantal bedrijven dat op zoek was naar extra ruimte voor 
bedrijfsactiviteiten en/of bereikbaarbeids- en parkeerproblemen kreeg. 

e) Een toenemend aantal bedrijven is vestigingsplaatsongebonden geworden; 
de produktie en verkoop van produkten vindt steeds meer op internationale 
schaal plaats. Dit heeft grote gevolgen voor de vervoersbehoefte (opkomst 
mainports e.d.). 

2) Het toegenomen besteedbaar inkomen per hoofd van de bevolking. 
a) De groei van het besteedbaar inkomen beeft geleid tot een grotere vraag naar 

consumptiegoederen. Het wegvervoer bleek hiervoor de ideale transporteur. 

2.3.6 Verwachte mobiliteitsontwikkeling goederenvervoer 
Uit diverse studies (zie bijvoorbeeld PROGNOS, 1988) blijkt dat het 
goederenvervoer - zeker na de liberalisering van het vervoer na 1992 - sterk zal 
blijven groeien. Er wordt zelfs gesproken over een stijging met 99 % (in 
tonkilometers) respectievelijk 73 % (vervoerde tonnen) van het goederenvervoer 
over de weg tot 2010 bij ongewijzigd beleid. (Nederland Distributieland, 1990) 
Als deze groei over de weg zal moeten plaatsvinden, dan zal het milieu nog verder 
aangetast worden. Gezien de huidige milieuproblemen, dient deze ontwikkeling 
volgens de regering (Ministerie van Verkeer en Waterstaat, 1990a, p. 11) afgeremd 
te worden; het meer milieuvriendelijke rail-, water- en gecombineerd transport dient 
een deel van de verwachte transportgroei op te vangen. Volgens een prognose van 
PROGNOSjKessel und PartnerjNEA (1990), zal in een status quo situatie het 
vervoer per trein zelfs iets sterker groeien dan dat via de weg, als gevolg van te 
verwachten ontwikkelingen in het goederenvervoer. 
Het internationale wegvervoer (via Nederland) zal overigens nog sterker groeien 
door mondiale logistieke ontwikkelingen en EG-1992 (verdere schaalvergroting, 
specialisatie en produktieconcentratie). (Nederland Distributieland, 1990) 

2.3.7 Consequenties van ongebreidelde mobiliteitsgroei 
Ongebreidelde mobiliteitsgroei kent zowel positieve als negatieve consequenties. 
Voor de auto-industrie en de daarmee (indirect) verbonden actoren en de overheid 
leidt deze tot hogere inkomsten. Dit geldt voor de korte termijn. Op de lange 
termijn verwachten sommigen een ramp voor de auto-industrie als er niet gauw 
overgegaan wordt op een nieuwautoconcept. 
Anderzijds betekent het toenemend autogebruik een stijging van de uitgaven voor 
aanleg en onderhoud van autowegen. De milieukosten lopen eveneens op. De 
toenemende drukte op het wegennet heeft - in combinatie met de hogere 
rijsnelheden - de trend van vermindering van het aantal ongevallen, die de laatste 
jaren duidelijk waarneembaar was, omgebogen; het ongevalienniveau van 1986 is 
weer bereikt (Ministerie van Verkeer en Waterstaat (1990a, p. 7). Voor het 
bedrijfsleven betekent de steeds verder om zich heen grijpende congestie op het 
wegennet een duidelijke kostenverhoging. Bij de behandeling van de bereikbaarheid 
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wordt hierop dieper ingegaan. 
Uit milieu-oogpunt zijn bij het toenemend gebruik van vracht- en bestelauto's 
duidelijk vraagtekc;ns te plaatsen. Dit ook, omdat flexibiliseringssystemen als 
'Just-in-time' ertoe leiden dat er steeds meer gereden wordt en dat in zo'n 30 % 
van de gevallen met lege vrachtauto's. "Gegeven het naar verwachting toch zeker 
niet afnemende marktaandeel van het wegverkeer onder invloed van ontwikkelingen 
in de logistiek lijkt een aanzienlijke milieu-ontlastende technische ontwikkeling 
noodzakelijk om economische expansie en milieu in balans te brengen." (Koopman, 
1990) 
In SVV-II-d wordt een reductie van de groei van de vrachtautomobiliteit beoogd. 
Het is echter de vraag in hoeverre die bereikt zal kunnen worden. Hierop wordt in 
de volgende hoofdstukken dieper ingegaan. 

2.4 Bereikbaarheid en (macro-)economisch belang van de transportsector 

Bereikbaarheid kan gedefinieerd worden als "het gemak waarmee mensen" en 
hzoederen "een reeks voorzieningen kunnen bereiken." (Boomsma en Stoffelsma, 
I n989) Net zoals er verschillende soorten mobiliteit te onderscheiden zijn, bestaan 

er ook verschillende soorten bereikbaarheid; van bedrijven, overheidsgebouwen, 
woongebieden, recreatiegebieden etc. 

{Bereikbaarheid is een functie van de kwaliteit van beschikbare vervoermiddelen, de 

(

aanwezigheid en kwaliteit van een infrastructuurnetwerk tussen herkomst- en 
bestemmingslocaties, van een vervoersbehoefte en van financiële middelen om die 
behoefte uit te oefenen. Bereikbaarheid wordt veelal vertaald in termen van (direct) 
economisch nut; bereikbaarheid heeft zowel een kosten- als een opbrengstenkant. 
Bij een toenemende bezettingsgraad van het wegennet gaat het aan de kostenkant 
dan om de noodzakelijke investeringen in de aanleg en het onderhoud van wegen, 
teneinde de voorzieningen bereikbaar te houden en de private kosten van files; een 
toenemende filekans betekent namelijk een toeneming van de wachttijdkosten. Dit 
kan voor het bedrijfsleven - dat in toenemende mate overschakelt op 'Just-in-time'
leveranties waarbij geen kostenverhogende voorraden meer worden aangehouden 
- betekenen dat leveranties te laat plaatsvinden (dit verklaart de roep om 
congestievrije bereikbaarheid). Dit werkt kostenverhogend (hogere voorraad- en 
transportkosten en verliezen in geval van bederfelijke waar) en kan ertoe leiden, 
dat een leverancier opdrachten kwijtraakt of schadeclaims kan verwachten. 
Macro-economisch gezien heeft een verslechtering van de bereikbaarheid een aantal 
consequenties. De Nederlandse economie is namelijk in toenemende mate 
afhankelijk geworden van het goederenvervoer over de weg. Bereikbaarheid is dan 
ook een belangrijke vestigingsplaatsfactor geworden voor het bedrijfsleven. Een 
verminderde bereikbaarheid verslechtert ook de concurrentiepositie van Nederland 
bij het aantrekken en behouden van internationale bedrijvigheid (een deel van de 
opbrengstenkant van bereikbaarheid). 
Voor veel produkten is de wegvervoerder de enige transporteur. Nederlandse 
transporteurs spelen ook in Europa een zeer belangrijke rol, want zij verzorgen zo'n 

24 



30 % van het internationale vervoer over de weg. Hierbij heeft het Nederlandse 
wegvervoer zich gespecialiseerd op internationaal hoogwaardig transport (Koopman, 
1990), dat erg transporttijdgevoelig is. Wanneer het vervoer tussen bijvoorbeeld 
Schiphol of de Rotterdamse haven en Duitsland of Frankrijk vastloopt binnen 
Nederland, dan kan het voor opdrachtgevers interessant worden om de aanvoer via 
niet-Nederlandse (lucht)havens te laten lopen. Dit zou voor de Nederlandse 
transportsector, met zijn aandeel van 7,5 % in het bruto nationaal inkomen een 
gevoelig verlies betekenen. Nederland vervult een belangrijke scharnierfunctie in 
Europa als het gaat om transport en distributie van goederen: "De meest 
omvangrijke internationale goederenstromen in Europa, zowel aan de aanvoer als 
aan de afvoerkant, lopen door Nederland." (Koopman, 1990) 

2.4.1 Ontwikkeling bereikbaarheid 
De groei van het wegverkeer heeft - ondanks de uitbreiding van het wegennet - de 
bestaande knelpunten in het wegennet duidelijk doen toenemen. Het aantal files 
is gegroeid, evenals de gemiddelde lengte daarvan (zie ook tabel 8 in de bijlage). 
In 1986 werd het aantal file-uren op 33 à 40 miljoen geschat. Opvallend is de sterke 
concentratie van files zowel naar tijd als naar plaats; in de spitsuren en nabij de 
grote steden in de Randstad. Hierbij dient bedacht te worden, dat slechts 40 % van 
het spitsverkeer bestaat uit woon-werkverkeer; 60 % van het spitsverkeer vindt dus 
plaats op grond van andere motieven. (Van Witsen, 1990) De aan files toe te 
rekenen directe economische kosten (wachttijd- en reistijdverliezen) werden in 1985 
op f 682 mln. geschat (waarvan f 491 mln. aan het 'totale professionele verkeer' 
werd toegerekend. (Van der Meer, 1989) In 1990 bedroegen deze kosten al 
ongeveer f 900 mln. (Nillissen, 1991) De maatschappelijke kosten, waaronder de 
milieuschade, moeten daar nog bij opgeteld worden. De bereikbaarheid over de weg 
staat duidelijk onder grote druk. (zie bijvoorbeeld Nederland Distributieland, 1987) 

2.4.2 Verwachte ontwikkeling van de bereikbaarheid 
De toekomstige ontwikkeling van de bereikbaarheid is afhankelijk van een serie 
factoren, waarvan de belangrijkste zijn de effectiviteit van het jongste (in hoofdstuk 
4 te bespreken) overheidsbeleid gericht op het afremmen van de mobiliteit (de 
groeiende verkeersintensiteiten op het (snel)wegennet) en het stimuleren van (de 
mogelijkheden tot) het gebruik van en de overstap naar het openbaar 
(goederen-)vervoer. 
Gezien de door de regering minimaal verwachte 35 % toename van de 
automobiliteit tot het jaar 2010, zal er in toenemende mate concurrentie tussen 
personen- en vrachtverkeer om schaarse wegruimte gaan optreden. De 
bereikbaarheid over de weg van belangrijke bedrijfslocaties zal dan verder in het 
gedrang komen. 

2.4.3 Oorzaken van de ontwikkeling van de bereikbaarheid 
De ontwikkeling van de bereikbaarheid is naast de factoren die de ontwikkeling van 
de mobiliteit bepaalden ook te verklaren uit het infrastructuurbeleid van de 
overheid; de investeringen in het wegennet bleven achter bij de groei van het 
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wegennet. Deze politiek was met name gebaseerd op bezuinigingsoverwegingen en 
"het ontbreken van een inhoudelijk visie op de economische infrastructuur." 
(Boorsma e.a., 1987) 

2.4.4 Consequenties van verminderde bereikbaarheid 
De consequenties van verminderde bereikbaarheid door groeiende mobiliteit zijn 
tweeledig. In de eerste plaats zijn er gevolgen voor het milieu. De uitstoot van 
schadelijke stoffen door stilstaand en/of langzaam rijdend wegverkeer is niet 
bepaald gering te noemen. (RIVM, 1988) In en rond de steden zal de reeds 
bestaande overbelasting verder toenemen. Deze ontwikkeling lijkt - indien het 
beleid van SVV-ll mocht falen - alleen gekeerd te kunnen worden als de mobiliteit 
in de files vastloopt. De geluidsbelasting (piekwaarden) kan echter wel afnemen. 
Aan de andere kant zijn er de sociaal-economische kosten door een verminderde 
bereikbaarheid. Het betreft hier zowel directe (direct getroffen sectoren) als 
indirecte kosten (verminderde aantrekkelijkheid van Nederland als 
bedrijfsvestigingsplaats in een zich verenigend Europa, waar 'de kaarten opnieuw 
geschud worden'). 
Er is dus sprake van een beleidsdilemma; is een goede bereikbaarheid te verenigen 
met minder milieuvervuiling? Bij het vinden van een uitweg uit dit dilemma wordt 
wel gewezen op (hogere) schonere economische groei (bij minder mobiliteit), 
waaruit de noodzakelijke saneringskosten te betalen zouden zijn. Ook wordt (door 
branche-organisaties) wel gewezen op het (versterkt) terugdringen van de emissies 
door andere sectoren. Als dat niet mogelijk is, dan zal de overheid een keuze tussen 
beide doelstellingen moeten maken. 

2.5 De economische theorie en milieuvervuiling; de rol van de overheid 

2.5.1 Inleiding 
Milieuvervuiling kan beschouwd worden als een maatschappelijk gezien ongewenst 
bijprodukt van menselijk handelen. In de economische theorie wordt 
milieuvervuiling verbonden met twee soorten kosten: marktprijzen en externe of 
maatschappelijke kosten. Het prijsmechanisme brengt evenwicht tussen vraag en 
aanbod bij een optimale omvang van de produktie. Nu gaat elke marktactiviteit 
gepaard met zgn. 'spill-over'-effecten; gewenste of niet-gewenste effecten, die 
terechtkomen bij derden buiten die markt. De ongewenste effecten leiden tot 
kosten, echter voor een groot gedeelte niet voor degenen, die deze bewust of 
onbewust veroorzaakt hebben, maar voor niet-marktpartijen; ze worden daarom 
externe of maatschappelijke kosten genoemd: "De economische orde is uit zichzelf 
overigens nauwelijks geneigd te streven naar duurzaamheid, hetgeen betekent dat 
de maatschappelijke kosten van milieuschade meestal als externe kosten worden 
afgewenteld." (Van Witsen, 1990) In feite wordt het consumptie- en produktiegedrag 
door de maatschappij "zwaar gesubsidiëerd". (Klaassen, 1990, sprekend over de 
weggebruiker) Tot deze ongewenste effecten behoort milieuvervuiling. Het lijkt dan 
logisch, dat de maatschappij op één op andere wijze schadeloos gesteld moet 
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worden; consumenten van vervuilende goederen zouden een hogere prijs moeten 
betalen voor de door hen gewenste goederen, terwijl producenten daarvan met 
hogere produktiekosten geconfronteerd dienen te worden (c.q. lagere winstmarges). 
Oort (1960, p. 85) zegt dit als volgt: "( .. ) wil men niet het risico lopen dat bepaalde 
activiteiten door middel van subsidiëring in stand worden gehouden, terwijl zij in 
feite hun maatschappelijke kosten niet waard zijn, in de zin dat de betrokken 
produktiefactoren elders een meer gewaardeerde bijdrage tot de welvaart kunnen 
leveren." Omdat de markt niet (kan) voorzien in een dergelijke prijs-, dan wel 
kostenopslag - men spreekt ook wel van marktfalen - ligt hier een rol voor de 

loverheid. "Deze rol vloeit voort uit de taak van de overheid om ook een goed 
leefmilieu als grondrecht te handhaven." (Van der Meer e.a., 1989) Zij kan 
besluiten om via economische instrumenten of via regulering de externe effecten 

{

toe te rekenen (te internaliseren) aan de marktpartijen. Een hogere marktprijs 
en/ of een lagere winstmarge zal dan zowel de vraag naar als het aanbod van het 
betreffende goed doen verminderen en daarmee de milieuvervuiling; individuele 
beslissingen worden omgebogen naar een maatschappelijk optimum. 

2.5.2 De vraag naar vervoer 

~
et uitoefenen van de vraag naar vervoer door een automobilist leidt tot 

milieu-aantasting en daarmee tot maatschappelijke kosten. De overheid kan deze 
kosten verminderen door ze toe te rekenen aan de veroorzakers daarvan. In de 
ideale situatie zal het effect van deze kostenverhoging bestaan uit het niet of 

·nder of op een schonere wijze op reis te gaan. De benodigde beleidsinstrumenten 
worden in de volgende hoofdstukken besproken. 

Vanwege het verband met de onderzoeksthema's in hoofdstuk 3, zijn de bij dit 
hoofdstuk behorende onderzoeksvragen te vinden aan het einde van hoofdstuk 3. 
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3 
BEREIKBAARHEID EN MILIEU-AANTASTING; 
GRENZEN AAN MOBILITEITSGROEI 

3.1 Inleiding; probleemschets 

In hoofdstuk 2 hebben we gezien, dat de ontwikkeling van het wegvervoer zoals die 
in Nederland heeft plaatsgevonden, heeft geleid tot een grote serie 
milieuproblemen, die niet passen in het kader van een duurzame ontwikkeling. 
"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 geluidshinder, 
grenzen aan het aantal verkeersslachtoffers, grenzen aan de aantasting van de 
natuur, grenzen aan de aantasting van de leefbaarheid in de steden, grenzen aan 
het ruimtebeslag." (Ministerie van Verkeer en Waterstaat, 1990a, p. 8) De 
verwachte groei van de mobiliteit zal (een groot deel van) deze milieuproblemen 
alleen nog maar vergroten. De maatschappelijke kosten die hieraan verbonden zijn, 
zullen dan eveneens toenemen. Vanuit een economische invalshoek kan eveneens 
gesteld worden, dat de toenemende mobiliteit op gespannen voet is komen te staan 
met eisen van bereikbaarheid die economische centra nu eenmaal stellen, teneinde 
hun voortbestaan en concurrentiepositie - ook in internationaal perspectief - te 
behouden en indien nodig uit te bouwen. 
De rol van de overheid in dit geheel is tweeledig; enerzijds dient zij het bereiken 
van een duurzame ontwikkeling mogelijk te maken, terwijl zij anderzijds de 
maatschappelijk vraag naar mobiliteit en bereikbaarheid niet uit het oog kan 
verliezen. Op dit soort afwegingsprocessen wordt in dit hoofdstuk ingegaan, 
teneinde een toetsingskader te verkrijgen waarmee het in hoofdstuk 4 te 
behandelen overheidsbeleid nader geanalyseerd kan worden. Dit hoofdstuk heeft 
een wat meer theoretisch karakter. 

3.2 Drie scenario's; inleiding 

Er zijn diverse methoden om de effecten van beleid te analyseren. In dit hoofdstuk 
is gekozen voor een analysemethode waarbij zelf gekozen scenario's als 
referentiekader voor bestaand beleid dienen. Deze methode lijkt het meest geschikt 
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om lange(re) termijn beleidseffecten te analyseren, is vrij eenvoudig te hanteren, 
maakt het mogelijk rechtlijnige' conclusies te trekken en keuzeprocessen en 
compromissituaties helder weer te geven; het zijn dus geen beleidsscenario's. In 
eventuele vervolgstudies kunnen dan andere analysemethoden toegepast worden, 
zoals prognose- en keuzemodellen. Er is gekozen voor een drietal scenario's: een 
milieu-, een automobiliteits- en een bereikbaarheidsscenario. Elk scenario bevat een 
doelstelling die gemaximaliseerd dient te worden, waarbij de daarvoor 
noodzakelijke (doelstellingsspecifieke) instrumenten globaal geschetst worden. 
Vervolgens worden de repercussie-effecten voor de hoofddoelstellingen van de 
andere scenario's aangegeven. 

3.2.1 Een milieuscenario 

Beschrijving 
De hoofddoelstelling van een milieuscenario omvat de bescherming van het milieu. 
Dit lijkt een open deur, maar dat is het niet, want wat is het referentiekader voor 
milieubescherming? Is dat bijvoorbeeld het natuurlijk milieu en leefmilieu zoals dat 
één of meer decennia geleden aangetroffen kon worden; moet men terug tot de 
periode toen de auto nog niet rondreed Of dient een tussenweg gekozen te worden 
(bijvoorbeeld via de hantering van het begrip duurzaamheid)? Zo is bijvoorbeeld 
de lengte van het hoofdwegennet - naast forse uitbreidingen van de overige wegen -
de afgelopen 20 jaar meer dan verdubbeld. Een milieukwaliteitsdoelstelling die in 

de jaren zestig normaal zou zijn geweest, lijkt dan nu volstrekt onhaalbaar. Immers 
zelfs al zou - ten koste van enorme desinvesteringen - 50 % van het hoofdwegennet 
opgeruimd worden, dan zijn de vroeger bestaande ecosystemen niet meer te 
herstellen, want veel dier- en plantensoorten zijn voorgoed verdwenen, terwijl 
landschap- en bodemtechnisch -denk aan erosie en verwaaiing - eveneens 
onoverkomelijke problemen opduiken. ' 
Hoewel theoretisch een extreme milieudoelstelling gehanteerd zou moeten worden, 
wordt in de beleidspraktijk een veel gematigder standpunt ingenomen. Het huidige 
milieubeleid in Nederland is volgens het NMP (Ministerie van Volkshuisvesting, 
Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, 1989, p. 12) gebaseerd op: 

het stand still beginsel: de milieukwaliteit mag niet achteruit gaan. 
bestrijding aan de bron: oorzaken wegnemen bij bronnen in plaats van 
symptomen bestrijden aan de <effecten-kant>. 
de vervuiler betaalt (prijsmaatregelen). Ten onrechte wordt soms gedacht, dat 
dit betekent dat de vervuiler hiermee het recht tot vervuilen koopt. 
het voorkomen van onnodige vervuiling. 
de toepassing van best uitvoerbare technieken: technologische ontwikkeling op 
het gebied van bestrijding dient zo snel mogelijk gevolgd te worden (continu 
aanscherpen normen). 
isolatie, beheer en controle: bij afvalverwijdering. 
een twee-sporen beleid: verdergaande brongerichte maatregelen op basis van 
effectgerichte normstelling (bijvoorbeeld uitlaatgasnormen). 

- verinnerlijking: milieu-aspecten worden geïntegreerd in het handelen van de 
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doelgroepen (i.c. de verkeersdeelnemers). 

De relatie die gelegd wordt tussen duurzaamheid en stand-still is niet op voorhand 
duidelijk. Immers, is voor een groeiende bevolking, met groeiende behoeften 
(waaronder grotere mobiliteit), een handhaving van de milieukwaliteit op het 
huidige niveau wel voldoende? Het hanteren van 'stand-still' zou dan kunnen 
betekenen dat er een voor toekomstige generaties te hoog niveau van 
milieuvervuiling blijft bestaan. 

In het verleden werden overigens veel scherpere milieudoelstellingen gehanteerd 
(zie voor een uitvoerige beschrijving Vleugel e.a., 1990, hoofdstuk 3). Zo werd in 
het Indicatief Meerjarenprogramma 1976-1980, ter bestrijding van de 
luchtverontreiniging (IMP-L), omschreven dat de overheid er zorg voor moest 
dragen dat 
1) de gezondheidsdefinitie van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) 

geëffectueerd zou worden in Nederland (de lucht mag geen 
gezondheidsschadelijke substanties bevatten) 

2) het natuurlijke milieu zodanig beschermd zou moeten worden dat menselijke 
activiteiten die tot luchtvervuiling leiden ecologisch neutraal zouden zijn 

3) - zoveel als mogelijk - elke schade aan economische en cultuurhistorisch 
waardevolle goederen voorkomen zou moeten worden. 

Het huidige milieubeleid is in dit licht te karakteriseren als een poging om het 
tempo van milieu-aftakeling een halt toe te roepen ('op de rem trappen'). Het label 
'duurzaamheid' dat aan dit beleid wordt gehangen is in feite niet geheel 
ondubbelzinnig. Immers, er bestaat een duidelijke spanning: enerzijds wordt gesteld, 
dat het huidige mobiliteitsniveau te hoog is uit oogpunt van duurzame ontwikkeling 
(en dus de groei daarvan verminderd moet worden via een pakket van 
maatregelen), terwijl anderzijds niet het fundamentele probleem wordt aangepakt, 
namelijk de ongebreidelde economische ontwikkeling, die deze 
mobiliteitsontwikkeling zowel mogelijk als noodzakelijk heeft gemaakt. De vraag 
is echter, of de relatie tussen economische groei en meer (auto)mobiliteit wel zo 
eenduidig zou moeten zijn; is bijvoorbeeld minder, maar (voor het milieu) 
kwalitatief betere mobiliteit te verenigen met hetzelfde niveau van economische 
groei, of moet de samenleving terug naar minder of een andere vorm van 
economische groei ('selectieve'), zoals in het verleden wel voorgesteld is? 

Doelstellingen, instrumenten en consequenties 
In het kader van een extreem milieuscenario past het volgende pakket van 
doelstellingen en maatregelen (zie onder meer Peeters, 1988): 
1) Een algehele terugdringing van de mobiliteit. 
2) Een significante terugdringing van het autoverkeer via zowel regulering 

(quotering van aantal auto's, parkeer- en rijverboden in steden etc.) als 
prijsmaatregelen gericht op zowel het autobezit als het gebruik daarvan. 

3) Toepassing van het principe dat de vervuiler betaalt (dus geen 
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subsidieregelingen, afschaffing van fiscale voordelen etc.). 
4) Toepassing van voertuigtechnieken volgens het principe van 'best technical 

means' en gebruik van schone en duurzame brandstoffen, ook als dat volgens 
de geldende regels niet economisch rendabel zou zijn. 

5) Een gedwongen overschakeling naar meer milieuvriendelijke wijzen van 
transport; een beperken van de individuele vervoerskeuzevrijheid. 

6) Een stop op nieuwe investeringen in zowel aanleg als onderhoud van (nieuwe) 
weginfrastructuur, inclusief projecten die reeds 'in de pijplijn zitten'. 

7) Het met adequate middelen stimuleren van meer milieuvriendelijke 
vervoerswijzen (inci. organisatorische verbeteringen daarvan). 

8) Een ruimtelijke-ordeningsbeleid gericht op verplichte bundeling van woon- en 
werklocaties, waarbij zoveel mogelijk getracht moet worden om huidige 
plannen bij te sturen - bijvoorbeeld via het wijzigen van bestemmingsplannen. 

9) Het strict hanteren van milieu-eisen in alle voorkomende gevallen en waar 
nodig direct tot sanering overgaan (zoals in steden). 

De consequenties van een dergelijk pakket van maatregelen zijn uiteraard zeer 
ingrijpend voor een samenleving. Naast directe en indirecte economische 
(herverdelings-)kosten, zijn soms grote institutioneelf organisatorische aanpassingen 
noodzakelijk. In een relatief vrij land als Nederland vormt acceptatie van 
overheidsdwang een moeilijk punt. De afstemming van het Nederlands beleid op 
dat van andere EG-landen zal een moeilijk punt kunnen vormen, hoewel er hier 
toch wel mogelijkheden zijn of zullen komen, zoals we reeds constateerden. 
Het beschreven beleidspakket past echter duidelijk in een lange termijn strategie, 
waarin het milieubeleid een duidelijk sturende functie krijgt. 

3.2.2 Een automobiliteitsscenario 

Beschrijving 
In een automobiliteitsscenario is de hoofddoelstelling het zoveel mogelijk tegemoet 
komen aan de verwachte mobiliteitsvraag en -voorkeur: veel autogebruik. Mobiliteit 
wordt als een logisch gevolg van een (volledig) vrije vervoerskeuze gezien. Tevens 
wordt gewezen op de economische baten van verkeer en vervoer. 
Milieudoelstellingen spelen in de beleidspraktijk een ondergeschikte rol. 

Doelstellingen, instrumenten en consequenties 
Een automobiliteitsscenario zou bijvoorbeeld het volgende pakket van maatregelen 
kunnen bevatten: 3 

1) Voldoende investeringen in onderhoud en aanleg van weginfrastructuur. 
2) Een gematigd beleid ten aanzien van de autokosten en een (meer) 

marktconform beleid ten aanzien van de kosten van het openbaar vervoer. 
3) Zo min mogelijk regelgeving en zeker geen dwang (zoals parkeer- en 

Er zijn ook andere pakketten denkbaar. 
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rijverboden). 
4) Slechts in beperkte mate investeren in alternatieve vervoersinfrastructuur en 

het gebruik daarvan niet actief bevorderen. 
5) De toepassing van zodanige technieken dat het autosysteem ook in de toekomst 

kan blijven voortbestaan. In dit kader kan gedacht worden aan emissie-eisen 
die toekomstgericht zijn en betaalbaar zijn voor de gebruikers, desnoods via 
subsidies. Ook de ontwikkeling en toepassing van nieuwe 
autovervoersconcepten past in dit kader. 

Een overheid die een dergelijk pakket voorstaat, voert een actief automobiliteits
bevorderend beleid, dat op gespannen voet staat met duurzaamheid. Door de 
uitbreiding van het wegennet hoeft dit - in elk geval op korte termijn - niet te 
gelden voor de bereikbaarheid. Volgens sommigen kunnen uit de extra economische 
groei door extra mobiliteit juist investeringen in schonere technologie en milieu
investeringen betaald worden. (Baumol en Oates, 1979, p. 137, parafraserend: 
Tussen economische en technologische ontwikkeling bestaat een sterke 
wisselwerking. Technologische ontwikkeling kan gericht zijn op grondstofarmere en 
schonere produktieprocessen en produkten en zo bijdragen aan het verminderen 
van de milieuvervuiling). Per saldo zou het milieu-effect van deze extra mobiliteit 
dan niet negatief hoeven te zijn. 

3.2.3 Een bereikbaarheidsscenario 

Beschrijving 
In een bereikbaarheidsscenario staat in eerste instantie het instandhouden van een 
goede bereikbaarheid van (grote) economische centra via het (hoofd)wegennet 
centraal. In feite wordt dan gekeken naar de economische baten van verkeer en 
vervoer voor de maatschappij. De toenemende congestie op het hoofdwegennet 
brengt echter deze bereikbaarheid in gevaar. Aangezien niet alle vervoersmotieven 
dezelfde baten hebben, kan het uit noodzakelijk zijn om op één of andere wijze te 
discrimineren tussen verschillende weggebruikers, teneinde de bereikbaarheid te 
garanderen. Dit kan zowel met behulp van pull-maatregelen (denk bijvoorbeeld aan 
gratis openbaar vervoer) als via push-maatregelen (zoals tolheffing voor 
niet-zakelijk vervoer). 

Doelstellingen, instrumenten en consequenties 
Binnen een bereikbaarheidsscenario past bijvoorbeeld het volgende pakket van 
maatregelen: 
1) Voldoende investeringen in onderhoud en aanleg van weginfrastructuur. 
2) Goede toegang tot en laad- en losvoorzieningen in steden. 
3) De aanleg van fysiek gescheiden rijbanen en wegen voor zakelijk verkeer en 

goederenvervoer. 
4) Een gematigd beleid ten aanzien van de zakelijke autokosten. 
5) Een ontmoediging van het niet-zakelijk verkeer via prijsbeleid en regulering 

(stimulering en dwang). 
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6) Adequate openbaar vervoer- en andere alternatieve vervoersvoorzieningen. 
7) Voor iedereen betaalbaar (desnoods gratis) openbaar vervoer. 
8) Emissie-eisen die gebaseerd zijn op beschikbare technische mogelijkheden en 

die betaalbaar zijn voor de gebruikers, desnoods via subsidies. 

Een dergelijk overheidsbeleid kan eveneens als actief sturend gekenschetst worden. 
De combinatie van verbeterd openbaar vervoer en een afname van de totale 
automobiliteit zal zeker positieve milieu-effecten kunnen hebben. Dit hoeft zeker 
niet ten koste van de bereikbaarheid te gaan. De zakelijke automobiliteit zal in elk 
geval nog sterker groeien dan nu al het geval is. De daarmee verbonden milieu
aantasting zal dan ook kunnen toenemen, voorzover deze niet gecompenseerd wordt 
door de invoering van nieuwe verbrandings- en geluidsbeperkende technologieën. 

3.3 Detailuitwerking 

3.3.1 Inleiding 
Belangrijk zijn de volgende constateringen: 

l 1) De individuele vrijheid om zelf te bepalen of en hoe men zich wil verplaatsen 
, lijkt zowel vanuit het oogpunt van duurzaamheid als vanuit het oogpunt van 

bereikbaarheid een grens bereikt te hebben. 
2) Het servicepakket van de verschillende vervoerswijzen (relatieve en absolute 

1 hoogte van de vervoersprijs, het comfort, de reistijd etc.) verschilt sterk. Op dit 
" moment is bijvoorbeeld het openbaar vervoer in veel gevallen niet aantrekkelijk 

als alternatief vervoermiddel. In het goederenvervoer geldt dat voor de trein 
en in mindere mate voor het binnenvaartschip. 

3) De introduktie van (nieuwe) technologie (emissiebestrijding, schonere 
, brandstoffen (bijvoorbeeld waterstofgas), alternatieve vervoerswijzen etc.) kan 

zowel een schoner autosysteem opleveren als alternatieve vervoerswijzen 
aantrekkelijker maken. Dit vereist wel de inzet van veel financiële middelen. 

4) Tot op heden is het overheidsbeleid er niet in geslaagd om de mobiliteit 
effectief te beïnvloeden. Dit kan te maken hebben met de visie van de overheid 
op deze problematiek (in het verleden) en de daaruit voortvloeiende inzet van 
beleidsinstrumenten. De overheid heeft de mobiliteitsontwikkeling en de 
daarmee gepaard gaande milieu-aantasting de afgelopen decennia namelijk 
nauwelijks een strobreed in de weg gelegd, maar deze - via bijvoorbeeld de 
wegenaanleg en het ruimtelijke ordeningsbeleid - op verschillende manieren 
doen toenemen. Anderzijds heeft zij door het medefinancieren van het 
openbaar vervoer vermoedelijk een nog grotere automobiliteit voorkomen. Het 
is echter de vraag, of de mobiliteitsontwikkeling op redelijke termijn te 
beïnvloeden is, gesteld dat de politieke wil daarvoor zou bestaan. 

5) De voortschrijdende Europese integratie lijkt een van het buitenland afwijkend 
overheidsbeleid slechts in een beperkt aantal gevallen (nog) mogelijk te maken. 
Binnen het milieubeleid lijken er echter enige vrijheidsgraden te bestaan (zie 
ook Van der Meer e.a., 1989), zoals bleek bij de discussie rond het 
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Nederlandse subsidiebeleid ter stimulering van de katalysator; na een eerste 
afwijzing op grond van het mededingingsbeleid, werd de desbetreffende 
regeling toch toegestaan. Belangrijk is ook, dat het milieubeleid een steeds 
hogere prioriteit op de Europese agenda krijgt. 

3.3.2 Aandachtsvelden 
De beschreven problematiek kan nader gedifferentieerd worden naar een viertal 
aandachtsvelden: 

Economie. 
Verkeer en vervoer heeft zowel baten als kosten. In het kader van duurzaamheid 
zijn beide van belang. Bij het bepalen van de maatschappelijke kosten treden 
verschillende problemen op. Enkele voorbeelden: welke kostencategorieën dienen 
meegenomen te worden? En op welke wijze wordt de (niet-fysieke) milieuschade 
gewaardeerd? 
Een volgend probleem vormt de toerekening: wie betaalt welke kosten? Vindt de 
toerekening plaats naar gelang het gebruik dat van het wegennet gemaakt wordt? 
Moet er (bijvoorbeeld op grond van reismotief of inkomensbeleid) prijsdifferentiatie 
plaatsvinden? Welke complicaties heeft de lage prijselasticiteit van de vraag naar 
autovervoer etc.? 
Tenslotte komt de vraag naar voren, welke instrumenten ingezet dienen te worden 
om welke kosten toe te rekenen. 

Verkeer en vervoer. 
Het verkeers- en vervoersbeleid is nog steeds gericht op de aanleg van meer wegen, 
al ligt het bouwtempo lager dan in het verleden en is er ook toenemende aandacht 
voor openbaar vervoerinfrastructuur. Meer wegen lokken echter meer verkeer uit; 
de latente vraag ligt bij knelpunten volgens bepaalde schattingen rond de 30 
procent. (Intomart, in McKinsey & Company, 1986) Het is zo langzamerhand de 
vraag of de overheid wel aan elke vervoers- en bereikbaarheidsvraag moet en kan 
voldoen. 
Recent (in SVV-II-d) is de aandacht gericht op verbetering van het openbaar 
vervoer. Deze aandacht komt echter wel op een vrij laat moment. 

Ruimtelijke ordening. 
Het ruimtelijke-ordeningsbeleid beeft bet autogebruik tot op heden duidelijk 
gestimuleerd. Woon- en werklocaties vertonen een onevenwichtige spreiding over 
het land, een ontwikkeling die tot op heden niet met effectieve instrumenten (een 
landelijk of provinciaal gecoördineerd bedrijfsvestigingsbeleid bijvoorbeeld) 
gepareerd is. De sterke concentratie van de werkgelegenheid in de Randstad heeft 
daar ook de ergste milieuproblemen door het wegverkeer veroorzaakt. In bepaalde 
gevallen zijn bedrijven gevestigd in een bepaald gebied om redenen van imago. Zo 
is een aanzienlijk deel van de bedrijvigheid bij en rond Schiphol niet afhankelijk 
van de luchtvaart voor het voor- en natransport, terwijl hun werknemers en 
wegtransport wel bijdragen aan de congestie op het wegennet rond Schiphol, dat 
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een belangrijk onderdeel is van de hoofdtransportassen tussen Amsterdam en 
Rotterdam. 

Politieke besluitvorming. 
Het overheidsbeleid kent op dit moment twee soorten maatregelen: prijsbeleid en 
regulering (geboden en verboden, inclusief fysieke maatregelen). Van 
prijsinstrumenten wordt op dit moment niet veel gebruik gemaakt. Dergelijke 
instrumenten passen echter wel in het kader van een duurzame ontwikkeling, hoe 
impopulair ze ook mogen zijn bij de kiezer. Het effect van regulering is sterk 
afhankelijk van de lagere overheden. Bij het formuleren van beleid op hogere 
overheidsniveaus lijkt te weinig oog te zijn voor de uitvoerings- en 
handhavingsproblemen, die met name bij gemeenten optreden en die dit soort 
maatregelen ineffectief dreigen te maken. Een ander probleem wordt gevormd door 
de departementale verkokering, waardoor op de verschillende beleidsterreinen naast 
elkaar verschillende visies en een bijbehorend instrumentarium kunnen bestaan (de 
genoemde zwakke pijler in SVV-I1, deel d). 

3.4 Verder onderzoek 

Uit het voorgaande blijkt, dat er verder onderzoek nodig is op de volgende terreinen. 

1. De tweezijdige relatie tussen economische, sociale, culturele en technologische 
ontwikkelingen en de mobiliteitsontwikkeling. 

Het voorspellen van de ontwikkeling van de mobiliteit in de tijd is omgeven met 
onzekerheden over maatschappelijke ontwikkelingen op diverse terreinen. Tevens 
is de wisselwerking tussen beide onvoldoende in kaart gebracht. Vaak kunnen 
beleidmakers zich bepaalde ontwikkelingen ook niet voorstellen. Zo bleken de 
mobiliteitsprognoses uit de jaren zeventig achteraf beschouwd toch realistischer te 
zijn dan aan het begin van de tachtiger jaren gedacht werd. (Ministerie van Verkeer 
en Waterstaat, 1989b) 
Belangrijke ontwikkelingen in dit kader zijn bijvoorbeeld: 
a) De toenemende vergrijzing van de samenleving. Zal de conclusie van recent 

onderzoek op dit terrein (Van den BroeckejSocial Research, aangehaald in 
PB-IVVS, 1990) inderdaad valide blijken, namelijk dat de toenemende 
vergrijzing zal leiden tot een sterke toename van de mobiliteit, die zich ''vrijwel 
volledig" zal manifesteren als automobiliteitsgroei? Gezien de negatieve 
effecten voor het (leef)milieu daarvan, komt tevens de vraag naar voren op 
welke wijze deze ontwikkeling beïnvloed kan worden? 

b) De opkomst van nieuwe huishoudensstructuren en de individualisering van de 
samenleving (veel kleine huishoudens). Welk effect zal dit hebben op de 
mobiliteit en de modal split? 

2. De milieu-effecten van (nieuwe) technieken in verkeer en velVoer. 
De mogelijkheden in de praktijk van nieuwe technieken ter vermindering van de 

36 



emissies zijn onvoldoende bekend (Ministerie van Verkeer en Waterstaat, 1989b). 
Deze onderzoeksvraag omvat onder meer: 
a) Technisch milieu-onderzoek (schonere dieselmotor, stillere banden, zuiniger 

motoren). In de vrachtautosector is recent een gesubsidieerd onderzoekspro
gramma gestart. 

b) Alternatieve (nieuwe) distributiesystemen in het vrachtvervoer. 
De rol van de vrachtauto in het goederenvervoer is zeer groot. Dit geldt echter 
ook voor de huidige milieubelasting. Hoewel de vrachtauto schoner en stiller 
is geworden, een proces dat zich naar verwachting in de toekomst zal voort 
zetten, betekent de verwachte forse groei van het vrachtvervoer over de weg 
(als gevolg van Europa '92; zie bijvoorbeeld PROGNOS, 1988), een 
toenemende aanslag op het milieu. Mede omdat op de wegen dit groeiend 
aantal voertuigen vast dreigt te lopen, acht de regering het wenselijk, dat 
alternatieve vervoerssystemen een deel van de groei van het goederenvervoer 
overnemen. Dit lijkt alleen zonder dwang mogelijk indien deze een 
vergelijkbaar servicepakket kunnen bieden, iets wat op dit moment, gezien de 
populariteit van de vrachtauto, niet het geval is. Een onderzoek naar nieuwe 
vormen van goederendistributie is dan ook zeker noodzakelijk. 

c) In sommige studies wordt gewezen op de mogelijkheid dat een ruimere inzet van 
telematica tot een vermindering van de mobiliteit zal leiden (via substitutie van 
fysiek transport door telematica). 1NO (De Jong e.a., 1990) komt tot een 
vermindering van het autogebruik in het woon-werkverkeer met 10 %. Tot het 
jaar 2000 zullen volgens 1NO slechts beperkte effecten optreden, waarna 
"aanzienlijke substitutie-effecten" zullen optreden, vooral in het 
personenvervoer. Echter, door de generatie van verkeer door nieuwe 
activiteiten in de zakelijke en vrije tijdssfeer wordt dit effect voor een 
belangrijk gedeelte weer gecompenseerd. Svidén (1989) verwacht "only a 
limited improvement to the environment". Andere studies verwachten dat de 
verkeersgeneratie (door logistieke toepassingen) de verkeerssubstitutie zal 
overtreffen. Er heerst dus onduidelijkheid op dit punt (Ministerie van Verkeer 
en Waterstaat, 1989b). Een onderzoek naar het (toekomstige) 
communicatiegedrag van consumenten en producenten vormt een onderdeel 
van deze onderzoeksvraag. 

3. Een onderzoek naar de maatschappelijke baten van infrastructuur. 
In de literatuur bestaat onduidelijkheid over de bijdrage van infrastructuur aan de 
sociaal-economische ontwikkeling (economische groei, werkgelegenheid etc.). Vaak 
worden de hierbij optredende distributieve (herverdelings-) en generatieve (extra 
groei) effecten onvoldoende onderscheiden. Ook bestaat twijfel over de lange 
termijn-effecten van bereikte economische impulsen. Tegen de achtergrond van de 
grote externe effecten van infrastructuur(gebruik), is het in kaart brengen van de 
baten daarvan noodzakelijk, teneinde een (meer) objectieve maatschappelijke 
kosten-batenanalyse van verkeer en vervoer te kunnen maken. 
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4. De relatie tussen economische groei en milieuvervuiling. 
De relatie tussen economische groei en milieuvervuiling is met name van belang, 
omdat economische groei w'n belangrijke verklaring vormt voor milieuvervuiling. 
Een beter inzicht in deze relatie kan een oplossing voor de geschetste 
(beleids )dilemma's (bereikbaarheid-milieu en mobiliteit-milieu) dichter bij brengen. 

5. Het ontwikkelen van maatstaven voor de meting en de waardering van 
milieuschade en effectieve methoden ter internalisering daarvan. 

De waardering van milieuschade stuit op een drietal problemen (Opschoor, 1974, 
p. 174): 1) het is vaak moeilijk om uit een serie bronnen precies die bron aan te 
wijzen die verantwoordelijk is voor de desbetreffende schade; 2) dit is extra 
moeilijk, omdat er sprake is van incomplete informatie (huidige schade en 
toekomstige effecten); 3) er bestaan meetproblemen. Als benadering worden soms 
schaduwprijzen gebruikt, maar het vinden van een schaduwproject vereist een aantal 
nogal arbitraire definities, die gemakkelijk tot willekeurige schattingen kunnen 
leiden (Van de Laak e.a., 1988). De compensatiegedachte - monetaire 
schadeloosstelling neutraliseert de schade - stuit eveneens op meetproblemen 
(Opschoor, 1974, p. 168). De 'merit good'-benadering (de beleidsmaker vervangt 
individuele preferenties of marktwaardering door zijn eigen preferenties en 
waardering) zou beter kunnen aansluiten bij het collectieve karakter van het 
milieugoed, ware het niet, dat de beleidsmaker zelf ook een individu is. Hij of zij 
redeneert zelf meestal (puur) vanuit de mens ('user value'), terwijl het milieu ook 
een eigen waarde heeft ('non-user value'), ook voor de toekomst ('option value'), 
ook al wordt daarvan geen gebruik gemaakt ('existence value'). Tenslotte is de 
beleidsmaker zelf ook niet objectief. Ook nieuwe methoden ('hedonic pricing', 
'travel cost', 'contingent valuation', 'dosis-effect', het inventariseren van 
natuurfuncties (zie Van de Laak e.a., 1988) bieden onvoldoende moglijkheden voor 
meting en waardering van milieuschade. Niet het minste probleem tenslotte, is het 
vinden van de juiste discontovoet (ook in relatie tot toekomstige generaties (zie 
Gijsbers en Nijkamp, 1987). 
Indien uiteindelijk een benadering van de milieuschade is gevonden, dan weet men 
echter nog niet wat dit bedrag precies voorstelt en of dit bedrag de totale schade 
dekt (Opschoor, 1974, p. 175). Vaak wordt milieuschade dan maar in p.m.-posten 
ondergebracht, waarna deze kosten vervolgens vaak niet meer als geldswaarde 
worden meegenomen in kosten-baten analyses. 
De uiteindelijk gevonden kosten moeten vervolgens toegerekend worden aan de 
veroorzakers van de schade (internalisering) - het wegverkeer - via een verhoging 
van de autokosten. Wil internalisering effectief zijn, dan moet - gegeven de lage 
prijselasticiteit van vervoer - er sprake zijn van een relatief forse prijsstijging en 
deze prijsstijging moet met name de variabele autokosten betreffen (Bleijenberg 
e.a., 1988), omdat de gevoeligheid voor de variabele kosten het grootste is. 
Een goede internaliseringsmethode legt een direct verband tussen vervuiling en 
betaling. Een voorbeeld van een slechte methode is de Heffing inzake de Wet op 
de Luchtverontreiniging als onderdeel van de benzineprijs. Iemand die tankt ziet 
uitsluitend de literprijs en niet de componenten daarvan op de tankbon verschijnen 
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(de heffmg is dus in feite onzichtbaar). De heffing is verder zeer laag (in mei 1989 
f 0.0027 op een literprijs van f 1.74; Stichting Weg, 1989) en vertoont geen relatie 
met de vervuiling, omdat de heffingsgrondslag niet de vervuiling is; de heffing dient 
namelijk uitsluitend ter financiering van milieubeleid(sonderzoek). Verder kan een 
stijging van de benzineprijs door zo'n toeslag net zo goed door een 'normale' 
accijnsverhoging veroorzaakt zijn. De vervuiler wordt dus nauwelijks direct 
financieel geconfronteerd met zijn of haar vervuilend gedrag. Een dergelijke heffing 
heeft dan ook geen enkele regulerende functie (zie Nentjes, 1988). 
Op dit terrein ligt dus nog een aantal belangrijke onderzoeksvragen. 

6. De effecten van alternatieve combinaties van ruimtelijke inrichting en 
bereikbaarheidsconcepten. 

In de Vierde Nota op de Ruimtelijke Ordening (Extra) wordt aandacht gevraagd 
voor het locatiebeleid als middel om de milieuvervuiling door verkeer en vervoer 
een halt toe te roepen. De overheid wenst het gebruik van het openbaar vervoer 
in het woon-werkverkeer te bevorderen en zal via het aanwijzen van zogenoemde 
A-, B- en C-locaties • de aanleg van nieuwe bedrijfsvestigingen langs (snel)wegen 
proberen tegen te gaan. Opvallend is, dat het bij de overgrote meerderheid van 
deze zogenaamde 'toplocaties' gaat om locaties met een B- en C-profiel, waardoor 
niet bepaald gesproken kan worden van het substantieel terugdringen van de 
automobiliteit. (cf. Bierman, 1989) 
Onderzoek op dit deelterrein zou zich moeten concentreren op de milieu-effecten 
van het voorgestelde locatiebeleid en andere opties. 
In alternatieve bereikbaarheidsconcepten kan het openbaar vervoer een (veel) 
grotere rol spelen dan nu het geval is. Een interessante onderzoeksvraag in dit 
verband is, of de bespaarde milieukosten (wel of niet geïnternaliseerd) opwegen 
tegen de kosten van een verbeterd openbaar vervoer. 

7. Maatregelen ter verbetering van de samenwerking tussen de verschillende overheden 
en integratie van de diverse beleidsterreinen. 

De samenwerking tussen de gemeenten en de hogere overheden bij het formuleren 
van het milieu- en verkeers- en vervoersbeleid en het in de praktijk brengen van de 
daarin voorgestelde maatregelen kan duidelijk verbeterd worden (zie ook Bak, 
1989). In de afgelopen jaren is bij herhaling gebleken, dat op rijksniveau vele 
plannen bedacht worden, die in de praktijk niet of nauwelijks te realiseren waren 
(bijvoorbeeld het spitsvignet). Een dergelijke ontwikkeling is fnuikend voor de 
effectiviteit van maatregelen die op zich wel praktisch haalbaar lijken. 
De coördinatie van gemeentelijk beleid vormt een ander probleem. In dit kader 
past bijvoorbeeld het probleem van de intergemeentelijke concurrentie bij het 
aantrekken van bedrijven. In deze concurrentieslag kan gemakkelijk besloten 
worden om bijvoorbeeld milieunormen te verlagen (bijvoorbeeld het soepel 

"A-lokatie: zeer goed bereikbaar per openbaar-vervoer, auto ondergeschikt; B-lokatie: goed 
bereikbaar per auto en DV; C-lokatie: vooral goed bereikbaarheid per auto." (Kusiak, 1991). 
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hanteren van een parkeerplaatsnorm). Een effectief provinciaal coördinatiebeleid 
zou hier een belangrijke rol kunnen spelen, ook uit economisch oogpunt, want vaak 
ontstaat op deze wijze een overaanbod aan kantoren en bedrijfsterreinen, dat bij 
leegstand vervolgens zwaar op de respectievelijke gemeentebegrotingen drukt en zo 
tot 'crowding out' van bijvoorbeeld milieu-investeringen kan leiden. 
De noodzaak van integratie van de diverse beleidsterreinen is door diverse 
overheidscommissies onderstreept. In de praktijk gebeurde tot voor kort weinig met 
hun aanbevelingen. Een voorbeeld van noodzakelijke koppeling tussen 
beleidsterreinen vormt de handhaving van de maximumsnelheden op het wegennet; 
bij hogere snelheden stijgt de luchtvervuiling met verzurende stoffen en COz en het 
energiegebruik. Het handhaven van de maximumsnelheden is dus uit milieu
oogpunt te verdedigen. Bij sommige rechtbanken blijken echter dusdanige 
problemen op te treden bij het verwerken van de bonnen van overtreders, dat dit 
soort verkeersovertredingen in veel gevallen geseponeerd wordt en daarmee een op 
papier effectieve maatregel in de lucht komt te hangen. 
Een onderzoek naar methoden om het beleid van de diverse overheden op het 
terrein van verkeer en vervoer en de uitvoering daarvan beter te coördineren lijkt 
dan ook noodzakelijk. Een onderzoek naar methoden om de diverse 
beleidsterreinen beter te integreren is eveneens noodzakelijk. 

8. Het maken van een objectief overzicht van de (kosten)effectiviteit van verschillende 
beleidsmaatregelen op de terreinen verkeer en vervoer en ruimtelijke ordening. 

In SVV-II en andere beleidsstukken van de overheid wordt een groot aantal 
maatregelen voorgesteld om de milieubelasting door verkeer en vervoer terug te 
dringen. Vaneen aantal maatregelen zijn de (directe) kosten wel bekend 
(bijvoorbeeld de kosten van aanleg van wegen en de uitbreiding van het openbaar 
vervoer), van veel andere maatregelen echter niet (bijvoorbeeld de kosten van een 
stringenter parkeerbeleid). Over de effecten van de diverse instrumenten, zo deze 
al ingevoerd zullen worden, is vaak evenmin kennis aanwezig. In dit kader past ook 
de vraag naar de onderlinge beïnvloeding van de diverse maatregelen; versterken 
de diverse maatregelen elkaar of werken ze elkaar tegen? Vaak wordt gewezen op 
de effecten van bepaalde maatregelen in het buitenland. Het is echter de vraag of 
de buitenlandse beleidsresultaten zich zomaar laten vertalen naar de Nederlandse 
situatie. Ook dient de vraag beantwoord te worden, welk soort maatregelen de 
grootste (kosten)effectiviteit bezit; zijn dat regulerende maatregelen (direct effect, 
maar vaak hoge uitvoeringskosten) of juist prijsmaatregelen (indirect effect, want 
individuele keuzevrijheid wordt niet ingeperkt)? Het lijkt daarom zinvol om nader 
onderzoek te doen naar de (kosten)effectiviteit van dit soort maatregelen, alvorens 
deze in te voeren. 

9. De mobiliteits- en milieu-effecten en acceptatie van verschillende maatregelen voor 
verschillende vervoersmotieven en door maatschappelijke groepen. 

In diverse beleidsstukken passeert een scala van maatregelen ter beïnvloeding van 
de automobiliteit de revue. De mobiliteits- en milieu-effecten worden zelfs in 
percentages aangegeven. Hoewel deze benadering voor voertuigtechnische 
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maatregelen (emissie-eisen) zinvol kan zijn, lijkt zij voor de gedragsbeïnvloedende 
maatregelen nauwelijks onderbouwd te worden. In het Landelijk Modelsysteem 
Verkeer Vervoer (Rijkswaterstaat, 1990) bijvoorbeeld, dat is gebruikt als 
verkeerskundige onderbouwing van SVV-I1, staat de bereikbaarheidskwaliteit (en 
de kosten daarvan) centraal en niet het milieubewustzijn. 
Tot op heden hebben bedrijven een grote mate van vrijheid bij het kiezen van hun 
vestigingsplaats. Dit heeft er in de praktijk toe geleid, dat in de meeste gevallen 
gekozen werd voor locaties gelegen aan (snel)wegen. Omdat hierdoor de 
automobiliteit bevorderd wordt, dient hieraan volgens de regering paal en perk te 
worden gesteld. De vraag is echter, op welke wijze dit zou moeten en op welke 
termijn dergelijk beleid effect zou kunnen sorteren. Het indiceren van gebieden 
zoals nu bijvoorbeeld in de Vierde Nota op de Ruimtelijke Ordening gebeurt, dient 
gecombineerd te worden met andere maatregelen. Cruciaal in deze lijkt de 
medewerking van gemeenten (Kusiak, 1991). 
Ook moet het kader van Europa '92 niet vergeten worden. Immers, een van het 
buitenland afwijkend beleid verslechtert de positie van Nederland als 
vestigingsplaats voor het internationale bedrijfsleven. Onderzoek naar effectieve 
instrumenten om het locatiegedrag van het bedrijfsleven te beïnvloeden zonder de 
concurrentiepositie van het bedrijfsleven onnodig te verslechteren lijkt dan ook 
noodzakelijk. 
Het is een bekend verschijnsel, dat vele burgers op alle mogelijke manieren 
proberen om overheidsmaatregelen te ontduiken of te ontwijken. Op het terrein van 
verkeer en vervoer is bijvoorbeeld het sluip(woon-werk)verkeer een manier om files 
op hoofdwegen te mijden. De externe effecten van dit niet-buurtgebonden verkeer 
zijn vaak ondraaglijk en nopen een locale overheid tot bijvoorbeeld fysieke 
maatregelen (verkeersdrempels, éénrichtings-wegen etc.), die de toegankelijkheid 
van de desbetreffende wijk verminderen en zo zelf ook externe effecten oproepen. 
Een belangrijke factor voor de overstap van de auto naar alternatieve vervoerwijzen 
is de kwaliteit van het servicepakket daarvan. Zo blijkt uit recent onderzoek 
(aangehaald in Hoogteijling e.a., 1990) "dat er onder automobilisten een grote 
bereidheid is om over te stappen van de auto op een andere wijze van vervoer, als 
het alternatief aan bepaalde eisen voldoet." Zo'n 30 % van de automobilisten zou 
bereid zijn om dan het eigen autogebruik te vervangen door fietsen, openbaar 
vervoer of meerijden (Van Witsen, 1990). Voor de keuze voor het openbaar vervoer 
zijn duidelijke verbeteringen daarvan ''van groot belang". (Jager en Vlek, 1991) 
Een onderzoek naar de mobiliteits- en milieu-effecten van verschillende 
maatregelen voor verschillende vervoersmotieven en maatschappelijke groepen en 
een onderzoek naar methoden om de acceptatie van overheidsmaatregelen door de 
verschillende doelgroepen te verbeteren vormt de kern van deze onderzoeksvraag. 
Naast het verschuiven van de mobiliteit naar milieuvriendelijker wijzen van vervoer 
(substitutie), gaat het bij deze onderzoeksvraag ook om het voorkomen van 
mobiliteit (absolute reductie). 

10. De kosten en effecten van eventuele nieuwe maatregelen. 
Een interessante vraag op dit terrein zou zijn, of de beschreven instrumenten wel 
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de juiste weg zijn om de gewenste milieu-effecten te bereiken, of dat er nieuwe 
bedacht moeten worden. Een nevenvraag hierbij is die naar de gewenste 
vormgeving van de instrumenten. De wijze van invoering (inclusief de 
tijdsdimensie ), de handhaving en de kosten-effectiviteit en kosten-batenverhouding 
dienen hierbij centraal te staan. 
Een voorbeeld van zo'n nieuwe maatregel is het recent (Group Transport 2000 Plus, 
1991, p. 63) in Zwitserland ontworpen 'Eco Bonus' systeem als middel om de 
groeiende automobiliteit te beïnvloeden en het openbaar vervoer aantrekkelijker 
te maken. Op dit moment wordt het maken van veel autokilometers gestimuleerd, 
omdat dan de vaste kosten (wegenbelasting, afschrijving etc.) per kilometer het 
laagst zijn. Het Beo Bonus systeem werkt juist heel anders: Elke 
infrastructuurgebruiker (ook zij die van het openbaar vervoer gebruik maken) 
betaalt een gebruiksprijs voor zijn of haar vervoer. In de praktijk betekent dit een 
opslag op de brandstofprijzen, waardoor deze verdubbelen. De opbrengst vloeit in 
een fonds, dat aan iedereen een gelijk bedrag uitkeert, ook aan niet-automobilisten. 
Het bedrijfsleven rekent de kosten door aan de eindgebruikers, die vervolgens 
gecompenseerd worden. Het bedrijfsleven kan een concurrentievoordeel behalen 
als het zo min mogelijk gebruik maakt van transport. Eigen vervoer wordt niet 
onmogelijk gemaakt, maar gelimiteerd; zolang een automobilist minder dan 50 % 
van zijn of haar gemiddeld aantal kilometers maakt, is het systeem zelfs voordelig. 
Een dergelijk systeem is uiteraard alleen haalbaar indien andere landen dit ook 
toepassen. 

11. Effectieve methoden voor marketing van alternatieve (nieuwe) vervoerssystemen. 
De (vracht)auto wordt door velen gezien als een vrij ideaal vervoermiddel. De 
overstap naar alternatieve vervoerswijzen zal dan ook alleen plaatshebben als er 
push- en pullfactoren van dusdanige omvang bestaan, dat deze alternatieven 
aantrekkelijker worden dan de (vracht)auto. Marketing speelt een belangrijke rol 
bij de aanschaf van een (vracht)auto, het lijkt daarom zinvol om alternatieve 
vervoermiddelen op dezelfde wijze aan de man of vrouw te brengen. Het is daarom 
zinvol te onderzoeken hoe doorslaggevend het imago van een vervoermiddel is voor 
de keuze daarvan. 

12. De ontwikkeling en implementatie van nieuwe vervoersconcepten. 
In verschillende landen wordt gedacht aan de invoering van nieuwe (gecombineerd) 
vervoersconcepten in het personenvervoer, met name in en rond de steden. In 
Nederland dienen volgens de overheid (zie het Tweede Structuurschema Verkeer 
en Vervoer) aan de randen van steden zogenaamde transferia te verrijzen waar 
automobilisten kunnen overstappen op het openbaar vervoer. In Duitsland pleit 
zelfs de ADAC (de Duitse ANWB) voor de irvoering van zo'n voorziening bij 
Berlijn. Hiermee wordt mede ingespeeld op de verwachte ontwikkeling in het 
oost-westverkeer. (ADAC, 1990) 
In hoofdstuk 4 wordt dieper ingegaan op de huidige beleidspraktijk en de daaruit 
resulterende (verwachte) ontwikkelingen in Nederland op het terrein van verkeer 
en vervoer en een daarmee contrasterend scenario. 
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4 
HET HUIDIGE VERKEERS- EN VERVOERSBELEID 

4.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de praktijk van het verkeers- en vervoersbeleid 
in Nederland. Centraal staat de beschrijving en analyse van het Tweede 
Structuurschema Verkeer en Vervoer (SVV-U), deel d. Het beleid en 
instrumentarium van SVV-U-d wordt vergeleken met het zogenoemde 
Trendbreukscenario. Beide scenario's staan - zoals we zullen zien - voor 
verschillende oplossingsrichtingen voor de in het voorgaande beschreven 
problematiek. In de laatste paragraaf van dit hoofdstuk komen weer suggesties voor 
verder onderzoek naar voren. 

4.2 SVV-U; omslag of voortmodderen? 

4.2.1 Achtergrond en doelstellingen 
SVV-U wordt gedeeltelijk als een ommezwaai in het verkeers- en vervoersbeleid -
zoals dat onder andere in SVV-I was verwoord - gezien. Dit eerste SVV kan als een 
wegenbouwscenario worden getypeerd, want de beleidspraktijk bestond 
voornamelijk uit een verdere uitbouw van het (hoofd)wegennet; het beleid was 
duidelijk vraagvolgend. Investeringen in alternatieve infrastructuur vonden 
nauwelijks plaats, zoals blijkt uit de diverse Rijksbegrotingen en de projectenlijst 
van SVV-I. SVV-I1, deel a ('Beleidsvoornemen'), lijkt, onder invloed van onder 
meer het Brundtland-rapport en de RIVM-studie 'Zorgen voor Morgen', het begin 
te zijn van een kentering. Niet langer staat alleen het tegemoetkomen aan de 
automobiliteit centraal; er wordt ook - zij het op voorzichtige toon - gewezen op het 
spanningsveld tussen de groeiende automobiliteit, de leefbaarheid en 
bereikbaarheid (de drie hoofddoelstellingen); de hoofddoelstelling 'leefbaarheid' is 
nieuw in het verkeers- en vervoersbeleid. Deze drie hoofddoelstellingen dienen 
simultaan gerealiseerd te worden, zonder dat één van de drie het primaat mag 
bezitten. Naast deze verbale beleidsverandering, bevat dit deel a ook concrete 
financieringsprojecten voor alternatieve infrastructuur. De voorgestelde 
investeringen in het wegennet bleken echter groter dan bij SVV-I (een vergroting 
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van het wegennet met 21 % tegen 14 % bij SVV-I (Rijkswaterstaat, 1990»; de 
beoogde afweging tussen de drie hoofddoelstellingen viel in het nadeel van de 
leefbaarheid uit. 
Deel d ('Regeringsbéslissing') lijkt echter wel een trendbreuk in het beleid te 
betekenen, want er wordt erkend dat de in deel a gesignaleerde beleidsruimte in 
feite verdwenen is door de groei van de automobiliteit; tussen 1986 en 1989 groeide 
deze met 12 % S en op de hoofdwegen zelfs met 20 %. (Ministerie van Verkeer en 
Waterstaat, 1990a) 
Het in het regeeraccoord vastgelegde primaat in het beleid bij duurzaamheid dwingt 
tot het begrenzen van de onderstaande externe effecten van verkeer en vervoer 
(Ministerie van Verkeer en Waterstaat, 1990a, p. 8; zie tabel 9 voor de te behalen 
reductiedoelstellingen): 
- luchtverontreiniging 
- energiegebruik 
- geluidshinder 
- aantal verkeersslachtoffers 
- aantasting van de natuur 
- aantasting van de leefbaarheid in de steden 
- ruimtebeslag en versnippering. 

4.2.2 Bereikbaarheid vereist ingrijpen in de mobiliteitsontwikkeling 
In SVV-I1, deel d (p. 8) wordt duidelijk gewezen op het groeiende conflict tussen 
de alsmaar groeiende (auto)mobiliteit over steeds grotere afstanden en de 
bereikbaarheid; de groei van de afstand tussen wonen en werken "kan ( .. ) niet 
onbeperkt doorgaan". Er worden "grenzen gesteld aan de uitbreiding van de 
infrastructuur". 
Bereikbaarheid mag niet ten koste gaan van het leefmilieu. Vooral in de sterk 
verstedelijkte gebieden vereist het garanderen van de bereikbaarheid het (nog 
sterker dan daarbuiten) afremmen van de mobiliteitsgroei. 

4.2.3 Strategie en instrumenten 
In deel d (p. 8 en 9) wordt een beleidsstrategie geformuleerd die uit 5 (simultaan 
te zetten) stappen bestaat: 
1) Aanpak aan de bron. 
2) Terugdringen en geleiden van de mobiliteit. 
3) Verbeteren alternatieven voor de auto. 
4) Bieden van selectieve bereikbaarheid over de weg. 
5) Versterken fundament van beleid. Volgens SVV-U staan met name op de 

terreinen communicatie, bestuurlijke samenwerking, financiering, handhaving en 
onderzoek de te verstevigen zwakke pijlers van het verkeers- en vervoersbeleid. 
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Volgens de officiële CBS-cijfers (Onderzoek Verplaatsings Gedrag (OVG), zie tabel 5a in de 
bijlage) steeg de personenautomobiliteit in voertuigkilometers met 9 % en in passagierskilometers 
met ruim 2.5 %; in totaal dus bijna 12 % groei. 



Om deze doelstellingen te realiseren wordt het volgende pakket van maatregelen 
voorgesteld: 
1) Stimulering van de aanschaf van zuinigere, schonere en stillere voertuigen (via 

subsidies en voertuigtechnische eisen). 
2) Maatregelen gericht op verandering van het voertuiggebruik en rijgedrag 

(inclusief verkeersgeleiding). 
3) Accijnsverhoging. 6 

4) Parkeerbeleid (aantal parkeerplaatsen en prijs; incl. handhaving). 
5) Invoering van (fysieke) tolheffing op (een gedeelte van) hét hoofdwegennet. 
6) Uitbreiding en verbetering van het openbaar vervoer. 
7) (Beperkte) uitbreiding van het wegennet) (inclusief tunnels). 
8) Stimulering van het fietsgebruik en verbetering van de fietsinfrastructuur. 
9) Stimulering carpooling en groepsvervoer. 

10) Het verbeteren van de rail- en waterweginfrastructuur ten behoeve van het 
goederenvervoer. 

11) Het efficiënter gebruiken van de bestaande vervoermiddelen in het 
goederenvervoer. 

12) Stimulering van particuliere initiatieven zoals bedrijfsvervoer(splannen) etc. 

Bij vergelijking van dit pakket met de in het voorgaande hoofdstuk beschreven 
scenario's blijkt, dat dit pakket in elk geval op papier in belangrijke mate lijkt te 
voldoen aan de doelstellingen van zowel het bereikbaarheidsscenario, als aan die 
van het milieuscenario (exclusief maatregel 7» en veel minder aan die van het 
automobiliteitsscenario. Het hangt echter van het gewicht van de diverse 
maatregelen af in hoeverre het totaaleffect inderdaad in de gewenste richting 
uitvalt. Met name maatregel 7 speelt hier een cruciale rol. In de volgende 
subparagraaf wordt dieper ingegaan op de verwachte effecten van deze 
maatregelen. 

4.2.4 Verwachte effecten; een beoordeling 
De bovengenoemde maatregelen zijn samen te vatten onder drie noemers. 

1. (Gebruik maken van) technische ontwikkeling. 
Deze zal met name de luchtvervuiling en de geluidshinder per auto verminderen, 
indien de behaalde reducties groter zijn dan de door de groei van het autoverkeer 
veroorzaakte extra emissies. 
Naar verwachting blijft het aantal auto's sterk toenemen. Weliswaar daalt het 
gemiddeld aantal daarmee gereden kilometers, echter het totaal aantal kilometers 
blijft sterk groeien. Bij ongewijzigd beleid zal de luchtvervuiling niet of slechts in 
beperkte mate afnemen. Voor bepaalde stoffen zal zij ook toenemen. Indien de 

6 Interessant is met name de volgende opmerking: "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." (p. 9). 

45 



,.t. " /.,/ /. I • , ----= _____ - __ =-_ .. ft _ ..... 

35% reductie van de verkeersgroei uit SVV-II realiteit zou worden, dan lijkt voor 
bepaalde stoffen echter een vermindering van de luchtvervuiling haalbaar volgens 
de regering. Er wordt echter niet aangegeven of dit ook voor de steden geldt; in 
feite de eerst aangewezen saneringsgebieden door de sterke concentratie van 
wonen, werken en verkeer. 
De geluidshinder is ook afhankelijk van rijsnelheid en rijgedrag en de kwaliteit en 
het soort wegdek. Het is moeilijk om een schatting te maken van de effecten van 
beleid op dit punt. Het is mogelijk, dat de piekbelasting zal afnemen, in elk geval 
in de stedelijke gebieden, omdat de geluidshinder daar met name door het 
motorgeluid wordt bepaald. Op de snelwegen is vooral het geluid van de banden 
en de interactie met het wegdek bepalend. In de afgelopen jaren is op een aantal 
plaatsen een stiller wegdek aangelegd. De groei van de automobiliteit heeft de 
daardoor mogelijke geluidsreductie echter weer ongedaan gemaakt. Het verhogen 
(en overtreden van) de maximumsnelheden op veel plaatsen kan de piekbelasting 
zeker verhoogd hebben. De duurbelasting is door de sterk gegroeide mobiliteit in 
elk geval vrijwel overal toegenomen. 
Mobiliteitsbeïnvloeding door telematica (voor routeplanning, verkeersgeleiding etc.) 
zou een efficiënter gebruik van het bestaande wegennet mogelijk kunnen maken, 
de bereikbaarheid vergroten, de noodzaak van nieuwe wegen verminderen en het 
milieu sparen; een soort wondermiddel. In hoofdstuk 2 werden reeds de nodige 
vraagtekens bij de effecten van telematica gezet. 

2. Beïnvloeden keuzegedrag. 
De overheid heeft in het verleden - gezien de door haar feitelijk ingezette 
maatregelen - de externe effecten van het wegverkeer willen bestrijden via 
technische oplossingen. Ze is nu tot de conclusie gekomen, dat de zeer sterk 
gegroeide en groeiende mobiliteit dwingt om het adagium van vrije mobiliteits- en 
voertuigkeuze los te laten. (SVV-ll-d, p. 8 e.v.) Vanuit de optiek van een duurzame 
samenleving is dit een positief te waarderen signaal. 
Door pullfactoren (bijvoorbeeld aantrekkelijker openbaar vervoer) en pushfactoren 
(zoals verhoging van de variabele autokosten) kan de automobilist in principe uit 
de auto gehaald worden. In de praktijk lijkt dit echter niet of nauwelijks te 
gebeuren. De reden daarvoor is gelegen in het feit, dat alternatieve vervoerswijzen 
op bijna alle onderdelen van hun servicepakket (prijs, comfort, status, reistijd etc. 
(zie bijvoorbeeld Zelle, 1989a) slechter scoren dan de auto. Een aantal voorbeelden 
kan dit verduidelijken. In SVV-ll, deel d, wordt gesteld, dat een reistijdverschil van 
50 % tussen de auto en het openbaar vervoer een belangrijke kwaliteitsverbetering 
op zou leveren; dat verschil is nu dus veel groter. Bij de vervoerskosten speelt het 
feit dat de automobilist de variabele kosten van de rit vergelijkt met de integrale 
kosten van het treinkaartje (inclusief de vaste kosten). Op die manier zal de auto 
vrijwel altijd goedkoper lijken dan bijvoorbeeld de trein. Bovendien is de 
prijsgevoeligheid van autovervoer laag, omdat vervoer een afgeleide functie is van 
een andere activiteit. Alleen een zeer forse verhoging van de (variabele) autokosten 
zal dan het autogebruik kunnen beperken. Meestal wordt dan gedacht aan een 
verhoging van de brandstofaccijnzen. Een eenzijdige verhoging daarvan door 
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Nederland lijkt echter op een aantal problemen te stuiten: 
1) Grenseffecten (omzetverliezen voor pomphouders aan de grens, omdat tanken 

over de grens goedkoper zou worden). In de praktijk zullen deze vrij beperkt 
zijn. (Vleugel, 1988) 

2) De aantasting van de concurrentiepositie van het goederenvervoer. Deze zal 
iets verslechteren indien het buitenland de accijnsverhoging niet zou volgen. 
Echter, de subsidie van het wegvervoer vormt oneerlijke concurrentie voor het 
rail- en het watervervoer en dat wil de overheid toch stimuleren? 

3) De fiscale harmonisatie in Europa. Deze hoeft echter geen belemmering te 
vormen, in tegendeel, want er bestaat in de EG het streven "om de 
belastingheffing te verschuiven van de directe naar de indirecte belastingen". 
(Bleijenberg e.a., 1988) 

Er lijken dus wel mogelijkheden te zijn of te komen op dit punt. 
De voorgestelde uitbreiding van het wegennet zal - via het bekende mechanisme 
van uitlokking van de latente vraag - de mobiliteit zeker sterk bevorderen. In feite 
kan hierdoor het locatiebeleid uit de Vierde Nota op de Ruimtelijke Ordening sterk 
gefrustreerd worden. (ZelIe, 1989a) Het nut van de uitbreiding van de openbaar 
vervoervoorzieningen lijkt dan ook vooral terecht te komen bij de huidige 
gebruikers daarvan en dan met name in de Randstad. 
De rol van het bedrijfsleven in het beïnvloeden van de vervoerswijzekeuze is 
belangrijk, omdat bedrijven zowel voor het vervoer van goederen en diensten als 
voor dat van hun personeel afhankelijk zijn van goede vervoerssystemen. Het eigen 
vervoer van het personeel kan echter tot een verslechterde bereikbaarheid van het 
bedrijf leiden; bedrijfsvervoerplannen zijn dus ook voor het bedrijf zelf van belang 
(Dekker, 1991, p. 29) en kunnen de woon-werkmobiliteit dan ook zeker 
beïnvloeden. (zie Verkuylen, 1989) 
Een vermindering van het aantal parkeerplaatsen in combinatie met een forse 
verhoging van de parkeertarieven stuit op zeker twee andere problemen; de zwakke 
handhaving en de attractievermindering van de desbetreffende locaties, leidend tot 
bedrijfsverplaatsingsprocessen. 
Het invoeren van tolheffing ('rekening rijden') zal het geleidelijke proces van 
bedrijfsverplaatsingen naar de perüerie van de steden en daarbuiten alleen maar 
versterken. Rekening rijden heeft "in wezen dezelfde invloed die nu reeds van 
congestie uitgaat. Daaraan is immers ook een prijs verbonden." (Klaassen, 1989) 
Hier komt weer naar voren, dat de coördinatie tussen bijvoorbeeld het ruimtelijke 
ordenings- en het verkeers- en vervoersbeleid dringend noodzakelijk is. 7 

3. Coördinatie van overheidsbeleid. 
In het voorgaande hoofdstuk werd geconstateerd, dat het overheidsbeleid op de 
diverse beleidsterreinen zeer sterk verkokerd en versnipperd is. Tussen de diverse 

7 Klaassen (1989) pleit dan ook voor integratie in één nota van het toekomstige SW-III en de 
Vijfde Nota over de Ruimtelijke Ordening. 
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overheden en overheidsorganen spelen sterke (al dan niet maatschappelijk 
geïnduceerde) belangenconflicten 8. Het infrastructuurbeleid, het ruimtelijke
ordeningsbeleid, het milieubeleid, het belastingregime en prijsbeleid (accijnzen, 
tolheffing, parkeergelden) en het werkgelegenheidsbeleid bijvoorbeeld beïnvloeden 
alle in meerdere of mindere mate verkeer en vervoer in de samenleving. Een 
bekend belangenconflict speelt bijvoorbeeld bij de aanpak van de groeiende 
vrachtautomobiliteit en de daarmee gepaard gaande externe effecten. Tot deze 
externe effecten moet gedeeltelijk zeker ook de enorme schade die dit veroorzaakt 
aan het wegdek gerekend worden. In Duitsland wordt deze - door zo'n 100.000 
vrachtauto's - veroorzaakte schade op ten minste 7.8 mld. DM per jaar geschat. Bij 
een opbrengst van 3.6 mld. DM aan accijnzen en wegenbelasting betekent dat een 
jaarlijkse subsidie aan het wegvervoer van minstens 4.2 mld. DM. Uit recent Brits 
onderzoek blijkt, dat een 40-tons vrachtauto het wegdek even zwaar beschadigt als 
163.840 middenklasse personenauto's van 1 ton • (Der Spiegel, 1991). 
Hier blijkt weer, dat een lage dieselaccijns een verkapte subsidie voor het 
wegtransport is. Mede daardoor kon de Nederlandse wegvervoerder zo'n 
overheersend marktaandeel bereiken in het (Europese) vrachtvervoer. Het verhogen 
van de dieselaccijns stuit dan ook al jaren op grote weerstand van het Departement 
van Economische Zaken. (Vleugel, 1988) 

4.2.5 Conclusies 
Vanuit de optiek van duurzaamheid bezien is het belangrijkste probleem het tijdpad 
waarbinnen de genoemde maatregelen effect dienen te sorteren. Er is in de 
afgelopen 20 jaar - al begin jaren '70 werden de milieuproblemen door het groeiend 
autoverkeer gesignaleerd - weinig tot niets gebeurd op dit terrein. De toenemende 
subsidies aan het openbaar vervoer bijvoorbeeld dienden vrijwel uitsluitend ter 
compensatie van de oplopende exploitatieverliezen en werden niet structureel 
ingezet (voor vernieuwing en uitbreiding van de infrastructuur). In feite werd tot nu 
toe alle aandacht in het beleid gericht op voertuigtechnische maatregelen om de 
luchtvervuiling en geluidsoverlast terug te dringen. Hoewel de autotechniek zeker 
een grote evolutie heeft doorgemaakt, heeft de groei van het autoverkeer de 
effecten van schonere en stillere voertuigen tot nu toe sterk gecompenseerd. We 
staan echter pas aan het begin van de invoering van - door bijvoorbeeld end-of-pipe 
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made difficult by the separation of powers between different levels of government, often having 
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• Hierbij speelt het aantal assen een belangrijke ro~ naast andere factoren, zoals de wijze van 
vering. Zo veroorzaakt een 8-assige truck slechts 40 % van de schade die een 6-asser 
veroorzaakt. 
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maatregelen 10 - schonere auto's. Voor de overige aan de auto en zijn 
infrastructuur toe te rekenen milieuproblemen zijn echter tot nu toe geen 
oplossingen gevonden. Het effectief inzetten van gedragsbeïnvloedende maatregelen 
lijkt niet op redelijke termijn mogelijk, zeker niet omdat dit indruist tegen het reeds 
jaren beleden adagium van mobiliteitsvrijheid. 

Deel d van SVV-II is vanuit het oogpunt van duurzaamheid op een aantal punten 
zeker een verbetering ten opzichte van deel a. Het is echter de vraag of de 
invoering van de genoemde instrumenten wel voldoende maatschappelijk draagvlak 
zal hebben. De volgende vraag is of zij werkelijk tot de gewenste gedragswijzigingen 
zullen leiden. 
Vanuit de optiek van duurzaamheid gaan de meeste maatregelen vermoedelijk niet 
ver genoeg en ze lijken ook te laat te komen. 
Bij de kwantitatieve onderbouwing van SVV-II zijn vraagtekens te plaatsen: "Het 
SVV is te weinig tot stand gekomen op basis van onderzoek ( .. )"; onder meer bij 
de milieuparagrafen is ''vinger aan de pols houden" noodzakelijk. (Ministerie van 
Verkeer en Waterstaat, 1989b) 

Ter verdieping van de voorgaande analyse wordt in de volgende sectie op het 
alternatieve Trendbreukscenario ingegaan. 

4.3 Het Trendbreukscenario 

4.3.1 Inleiding 
In deze paragraaf wordt ingegaan op een contrast voor het huidige verkeers-en 
vervoersbeleid in Nederland, zoals dat in het zogenaamde Trendbreukscenario wordt 
geschetst. Aan dit scenario ligt - zoals we zullen zien - een andere visie ten 
grondslag dan aan SVV-II, deel d. 

4.3.2 Achtergrond en doelstellingen 
Tegen de achtergrond van de groeiende negatieve externe effecten die met een 
hoog en groeiend peil van automobiliteit verbonden zijn, werd het door de 
Vereniging Milieudefensie en de Initiatiefgroep Wijs op Weg zinvol geacht om te 
laten onderzoeken ''wat de mogelijkheden zouden zijn om een openbaar 
vervoersysteem te laten functioneren dat een groot . gedeelte van de huidige 
automobiliteit zou moeten overnemen." Zo'n systeem zou moeten voldoen "aan 

10 Bij 'end-of-pipe' maatregelen gaat het om het verminderen van de vervuiling, nadat deze is 
veroorzaakt (via uitlaatgasflltering wals door katalysatoren). Bij maatregelen aan de bron gaat 
het echter om het vóórlromen van vervuiling (bijvoorbeeld door een aangepast motorontwerp 
of schonere brandstoffen). In de praktijk wordt ook wel een combinatie van beide technieken 
toegepast. Preventieve (brongerichte) maatregelen hebben echter de voorkeur, omdat ze direct 
aangrijpen, onomkeerbare effecten vermeden worden en er minder maatschappelijke kosten 
optreden. (cf. Van der Meer e.a., 1989) 
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stringente randvoorwaarden op 1).et gebied van energiegebruik, milieu en mobiliteit." 
(Korver en Ruijgrok, 1988, p. 1) Om te voldoen aan deze randvoorwaarden, zou de 
automobiliteit ten opzichte van 1984 met 70 % teruggebracht moeten worden. 
(Peeters, 1988, p. 10) In het desbetreffende onderzoek wordt als referentiescenario 
een zogenaamd Trendscenario gebruikt, waarin de huidige ontwikkelingen en 
verwachtingen worden doorgetrokken naar het peiljaar 2010 (ongewijzigd beleid). 
In beide scenario's wordt alleen het personenvervoer beschouwd. Het 
Trendbreukscenario wordt hieronder in hoofdlijnen beschreven. 

4.3.3 Strategie en instrumenten 
In het Trendbreukscenario wordt een serie stringente doelstellingen voor de externe 
effecten gehanteerd. Zoals uit tabel 9 blijkt, zijn deze doelstellingen in de meeste 
gevallen (veel) scherper dan die van SVV-IT. 

Om dit beleid te concretiseren wordt het volgende pakket van maatregelen 
genoemd (Korver en Ruijgrok, 1988, p. 33 e.v.): 
1) Verdubbeling van de wegenbelasting. 
2) Een spitsheffing. 
3) Een parkeerheffing. 
4) Vervanging van de 20 %-regeling inkomstenbelasting door een vergoeding van 

de variabele kosten van de gereden kilometers (auto van de zaak telt mee voor 
de inkomstenbelasting). 

5) Het afschaffen van het reiskostenforfait. 
6) Accijnsverhoging, respectievelijk invoering daarvan (LPG). 
7) Verhoging van de Bijzondere Verbruiks Belasting (BVB). 
8) Een heffing op electrische auto's. 

4.3.4 Verwachte effecten; een beoordeling 
Als dit scenario gerealiseerd zou worden, dan zou het grootste deel van het 
personenautoverkeer vervangen zijn door aangepast openbaar vervoer. Er zouden 
nog ca. 1.4 mln. (waarvan 430.000 zakelijke) auto's rondrijden. Voor korte 
reisafstanden zouden voornamelijk electrische auto's worden ingezet. In het 
trendscenario zouden er daarentegen 7.9 mln. auto's rondrijden. 
De invoering van het Trendbreukscenario vereist dus een vrij ingrijpende 
structuurverandering van het verkeers- en vervoerssysteem in onze samenleving. 
Ook de ruimtelijke inrichting zal veel kleinschaliger moeten worden (compacte stad, 
bundeling rond hoofdverbindingsassen), waardoor de verplaatsingsafstanden korter 
worden. Productieprocessen zullen veel decentraler moeten plaatsvinden. Dit soort 
veranderingen zal minstens 20 jaar in beslag nemen. (Van Witsen, 1990) In feite is 
het Trendbreukscenario dan ook te beschouwen als een crisisscenario voor de lange 
termijn. 
Het is echter de vraag of de burgers de door het verkeer en vervoer veroorzaakte 
problemen wel als zodanig ervaren en ook feitelijk bereid zijn om hun individuele 
gedrag aan te passen. Daar komt nog bij, dat een beleid dat in grote mate 
gebaseerd is op een (forse) verhoging van de lasten van de burgers niet populair is 
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in het huidige tijdsgewricht (stabilisering lastendruk). Mocht het toch realiteit 
worden, dan bestaat het risico dat er afwentelingseffecten zullen optreden 
(compenserende salariseisen), die de effectiviteit sterk kunnen beperken. 
Het is echter een feit, dat dit scenario uit een oogpunt van duurzaamheid beter 
scoort (zeker op korte en middellange termijn) dan dat van SVV-II, deel d. Dit 
vooral, omdat in het Trendbreukscenario de te gebruiken instrumenten explicieter 
beschreven en onderbouwd worden. 

4.3.5 Conclusies 
Duurzaamheid vereist gedragsverandering: dat is in feite de kern van de 
maatregelen van het Trendbreukscenario. De maatschappelijke acceptatie daarvan 
lijkt echter zeer gering. Autorijden vormt in feite een maatschappelijk 
geaccepteerde vorm van milieu-aantasting, anders zou de automobiliteit niet blijven 
groeien. 

4.4 De beide scenario's vergeleken 

Het Trendbreukscenario verschilt qua karakter duidelijk van SW-II. In SVV -11 wordt 
de rol van het autosysteem de facto en de jure niet echt ondergraven. Als we kijken 
naar de drie kernthema's van dit rapport, dan valt op dat de automobiliteitsgroei 
afgeremd dient te worden, de bereikbaarheid verbeterd en de milieu-aantasting een 
halt toegeroepen dient te worden. Een vergelijking met het Trendbreukscenario 
leert, dat dit de rol van de auto in het privé personenvervoer wel duidelijk 
ondergraaft, door het openbaar vervoer als de spil van het personenvervoer in 
Nederland te beschouwen en dientengevolge fors uit te bouwen, ten koste van het 
autosysteem. De bereikbaarheid met de auto dient volgens het Trendbreukscenario 
vervangen te worden door bereikbaarheid via het openbaar vervoer. Door de 
langere reistijden kan per saldo met een verminderde bereikbaarheid in de tijd 
rekening gehouden worden, zij het dat de reiskosten sterk kunnen dalen. De 
bereikbaarheid van het zakelijk en goederenvervoer kan verbeteren door het 
verdwijnen van de files (ook een doelstelling van SVV -11, echter de 
SVV-maatregelen hoeven het bereiken van deze doelstelling niet te garanderen). 
Uit een oogpunt van duurzaamheid lijkt dit scenario dan ook een betere oplossing 
om de negatieve externe effecten van het wegverkeer sterk terug te dringen dan 
SVV-I1. Het is echter duidelijk, dat ook aan de groeiende milieuproblemen door 
het zakelijk (vracht)verkeer een halt zal moeten worden toegeroepen. Het 
Trendbreukscenario zal dan ook op dit punt uitgebouwd moeten worden. De 
invoering van het Trendbreukscenario vereist vrij extreme gedragsveranderingen. 
Het maatschappelijk draagvlak daarvoor lijkt (nog) veel kleiner te zijn dan dat voor 
SVV-I1. 

4.5 Verder ondenoek 

Er is behoefte aan verder onderzoek op de volgende terreinen: 
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1. Het maximaliseren van de maatschappelijke acceptatie van beleidsmaatregelefL 
Hierbij wordt voortgebouwd op onderzoeksvraag 7 van hoofdstuk 3. Het gaat hier 
om de vraag welke (soort) investeringen nodig zijn om het maatschappelijk 
bewustzijn ten aaDzien van de milieuvervuiling door het eigen autogebruik te 
vergroten. Is er bijvoorbeeld meer geld nodig voor (verbetering van de) 
voorlichting? Hierbij moet ook bedacht worden, dat in het huidige tijdsgewricht de 
overheid op veel terreinen terugtreedt en tegelijk de burger steeds mondiger wordt 
(ook via de autolobby). 

2. De beeldvonning/infonnatiebronnen van de autogebtuiker. 
De autokoper wordt globaal op twee wijzen geïnformeerd over de kwaliteiten van 
zijn of haar vervoermiddel. Enerzijds via diverse vormen van reclame door 
bijvoorbeeld de auto-industrie en anderzijds door de overheid (we laten 
consumentenorganisaties etc. buiten beschouwing). Op het gebied van de 
voorlichting over de milieuschade door de auto speelt een duidelijk economisch 
belang, dat de neiging bij de auto-industrie en de -handel versterkt om 
produktinformatie te kleuren. Het gebruik van de auto wordt, zoals we zagen, 
aangemoedigd door de focus bij de gebruiker op de variabele kosten daarvan. Ook 
op andere wijzen vindt stimulering om op reis te gaan plaats, denk bijvoorbeeld aan 
advertenties om op vacantie te gaan per auto. Het lijkt zinvol om dit geheel van 
positieve en negatieve stimulansen in kaart te brengen. 

3. Een Trendbreukscenario voor het goederenvervoer. 
Ook het beleid voor het goederenvervoer kan in een contrast-scenario vastgelegd 
worden. Bij deze vraag gaat het om het bepalen van de mogelijkheden voor en de 
omvang van de noodzakelijke investeringen voor de opzet van een alternatief 
distributiesysteem voor goederen, dat minder milieubelastend werkt dan het huidige 
systeem. Centraal in zo'n systeem staat het gebruik van containers, wissellaadbakken 
en trailers. Rail- en watertransport wordt belangrijker. In het railvervoer vervangt 
containeroverslag het rangeren. (Bouman e.a., 1990, p. 169) Gecombineerd vervoer 
hoeft echter niet per se minder milieubelasting op te leveren dan wegvervoer; dat 
is sterk afhankelijk van de kenmerken van het voor- en natransport, de dichtheid 
van het terminalnetwerk en de zendingskarakteristieken. Ook zullen de 
exploitatiekosten en de wensen van de gebruikersmarkt een belangrijke bepalende 
factor zijn voor de invoering daarvan. (De Leijer e.a., 1990) Er zal moeten worden 
ingespeeld op de bestaande tendens naar integratie van verladings- en 
vervoersactiviteiten; vervoer als hoogwaardig maatwerk. Op dit moment is het 
railvervoer daartoe niet in staat. (Bouman e.a., 1990, p. 170) 
In SVV-U wordt voorgesteld om de distributie in de steden niet meer door grote 
vrachtauto's te laten geschieden, maar met kleinere bestelwagens vanuit strategisch 
gelegen distributiecentra. De vraag is echter, of dat vanuit milieu-oogpunt gezien 
juist is, want anderen (Schoemaker e.a., 1990) wijzen juist op de noodzaak van het 
gebruik van schonere, vollere en grotere vrachtauto's als middel om de emissies te 
verminderen. Echter, zij geven ook aan, dat de mogelijkheden voor verdere 
emissiereductie bij diesels beperkt zijn, terwijl de verkeersgroei de bereikte 
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reducties compenseert. Ook ruimteproblemen beperken de mogelijkheden voor een 
verdere inzet van vrachtauto's in de steden. Verder geldt, dat leegrijden van 
vrachtauto's nooit helemaal te vermijden is. Zeker is wel, dat bestelwagens nu al 
een grote bron van luchtvervuiling in de steden vormen. 
Beter lijkt coördinatie en bundeling van de goederenvervoersstromen naar de 
steden via (vaste) distributiecentra, dit kan de groei van het vervoer beperken. Dit 
vereist een aangepast logistiek concept, dat precies lijkt in te druisen tegen de 
bestaande ontwikkeling (waarin het vervoerde volume sterker groeit dan de 
goederenproduktie ). In de steden zouden electrische voertuigen de distributie 
moeten verzorgen. (Bouman e.a., 1990, p. 172) 
Transport via pijpleidingen, de binnenvaart (Van Witsen, 1990) en de trein kan 
milieuvoordelen opleveren, voorzover daarvoor geen nieuwe infrastructuur 
aangelegd moet worden, die het milieu verder aantast. 

4. Het optreden en voorkomen van afwenteling van autokostenverhogingen. 
De afwenteling van autokostenverhogingen vermindert in sterke mate de 
effectiviteit van daarmee verbonden maatregelen. Het is dan ook zinvol om te 
onderzoeken of afwenteling zal optreden en met welke instrumenten afwenteling 
kan worden voorkomen. Dit ook tegen de achtergrond van de geringe 
prijselasticiteit van de vraag naar vervoer. 

5. Vergroting van de effectiviteit van fysieke maatregelen. 
In samenhang met bijvoorbeeld de onderzoeksvragen 4, 5 en 8 uit hoofdstuk 3 is 
een onderzoek naar de mogelijkheden voor het vergroten van de effectiviteit van 
beleidsinstrumenten zinvol. Veel instrumenten komen niet verder dan de 
studeerkamer, terwijl van andere de effectiviteit gereduceerd wordt door de geringe 
handhaafbaarheid. In dit kader wordt met name aan fysieke maatregelen als 
parkeerverboden, inrijverboden etc. gedacht, die in veel gevallen (sanctieloos) 
overtreden kunnen worden. 

6. Op kortere termijn inzetbare en effectieve maatregelen. 
Veel van de maatregelen zoals die zowel in het kader van SVV-II als van het 
Trendbreukscenario voorgesteld zijn, kunnen pas op (middel)lange termijn ingezet 
worden. Het voorkomen van verdere milieu-aantasting is echter zeer urgent. 
Daarom komt de vraag naar voren of het niet mogelijk is om sneller inzetbare 
instrumenten te ontwikkelen. Hierbij kan voortgebouwd worden op de resultaten 
van de onderzoeksvragen 2, 3, 5, 8 en 10 van hoofdstuk 3. 

7. De (on)mogelijkheden voor verdere reductie van de geluidshinder. 
De geluidshinder door het wegverkeer is afhankelijk van een serie elkaar 
beïnvloedende factoren. Zo bleek het effect van technische veranderingen aan de 
banden en het wegdek gecompenseerd te worden door de groei van de mobiliteit 
en de hogere gemiddelde rijsnelheden. Het verkrijgen van een beter inzicht in de 
(on)mogelijkheden van de techniek en de interactie met gedragsfactoren vormt de 
inhoud van deze onderzoeksvraag. 
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8. Het effect op de modaI split' van een verandering van de kostenperceptie van 
automobilisten (in het kader van variabilisatie). 

Bij deze onderzoeksvraag gaat het om de vraag of een verhoging van de variabele 
autokosten de automobiliteits(groei) kan verminderen, of vindt er - zoals in het 
verleden werd geconstateerd - compensatie plaats door bezuinigingen op andere 
uitgaven en hoever kan dat doorgaan? Dit effect lijkt op een inkomensdaling. Daly 
(1985) zegt daarover: "Er bestaat geen reden om te veronderstellen, dat een daling 
in inkomen een overschakeling zou kunnen veroorzaken van autogebruik naar het 
gebruik van het openbaar vervoer, uitgezonderd bij huishoudens die geen auto meer 
bezitten. Het is aannemelijker om een overschakeling van gemotoriseerde naar 
niet-gemotoriseerde vervoerswijzen te verwachten ( .. )". Als de factor 'inkomen' 
inderdaad een vrij beperkte rol is gaan spelen bij de keuze voor de auto, dan zou 
dat de effecten van variabilisatie (en andere economische instrumenten) sterk 
kunnen beperken. 

9. Het effect van het terugdringen van de personenmobiliteit op het goederenvervoer. 
Het terugdringen van (de groei van) de personenmobiliteit maakt de weg vrij voor 
ongebreidelde mobiliteitsgroei in het goederenvervoer (door verbetering van de 
bereikbaarheid). Het goederenvervoer veroorzaakt zorgt echter voor relatief meer 
externe kosten dan het personenvervoer. Het lijkt dan ook zinvol de milieugevolgen 
hiervan te onderzoeken. 

10. Reactie weggeb'1likers op rekening rijden/tolheffing. 
Tolheffing wordt in feite als een soort wondermiddel beschouwd om de 
automobiliteit in met name het personenverkeer te beperken. Gesteld dat dit 
instrument in de praktijk in te voeren is - de invoering wordt immers steeds 
uitgesteld -, dan is de vraag welke mobiliteitseffecten hij zal hebben. De reductie 
van tolheffing tot het personenvervoer lijkt uit milieu-oogpunt ongewenst. Mocht 
dit toch gebeuren, dan is tolheffing in feite gewoon een instrument om de 
bereikbaarheid voor het goederenvervoer te vergroten. Nader onderzoek naar de 
mobiliteitseffecten van tolheffing is noodzakelijk. Hierbij dient ook naar de invloed 
op het bedrijfsvestigingspatroon gekeken te worden. Sommige bedrijven hebben 
namelijk herhaaldelijk aangekondigd om de vestigingsplaatskeuze te heroverwegen 
bij invoering (verplaatsing uit de Randstad), teneinde de effecten van tolheffing te 
ontgaan. 

11. Effecten van route geleiding etc. op de mobiliteit. 
Via routegeleiding etc. kan de automobiliteit (indirect) beïnvloed worden. Nu 
vermindert dit soort maatregelen echter de vrijheid van de automobilist, die als een 
hoog goed wordt ervaren. De onderzoeksvraag is dan ook, hoe effectief dit soort 
maatregelen kan zijn. 

In hoofdstuk 5 wordt dieper ingegaan op beleid voor specifieke doelgroepen. 
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5 
DOELGROEPENBENADERING; WIE HOE 
TE BEÏNVLOEDEN? 

5.1 Inleiding 

Autogebruikers zijn onder te verdelen in zakelijke (personen)autogebruikers en 
goederenvervoerders en niet-zakelijke autogebruikers; woon-werk-, school- en 
recreatieverkeer. Bij het terugdringen van de door hen veroorzaakte 
milieuvervuiling komen de volgende vragen naar voren: 

Bestaat er een rangorde van noodzakelijkheid tussen de diverse vormen van mobiliteit? 
Zowel vanuit het oogpunt van duurzaamheid, als vanuit het oogpunt van goede 
bereikbaarheid lijkt het onontkoombaar om de mobiliteit(sontwikkeling) kritisch te 
beschouwen. In dit kader past een heroverweging van de op het 
gelijkberechtigingsprincipe gebaseerde mobiliteitsvrijheid. Is het wel zo logisch, dat 
iedereen op elk gewenst moment de (vracht)auto kan pakken en daarmee de 
verkeersintensiteit op het wegennet verhogen, of is het noodzakelijk om 
bijvoorbeeld bepaalde vormen van mobiliteit te beperken of onmogelijk te maken 
(op bepaalde delen van de dag)? Dit geldt met name voor de personenauto
mobiliteit, waarvan een aanzienlijk gedeelte weinig of geen direct financieel
economisch nut heeft (vervoersmotief 'overig') en er dus tegenover de milieukosten 
weinig of geen directe economische baten staan, zeker in gebieden waar 
concurrerend openbaar vervoer bestaat. Echter, ook het voor 30 % procent 
leegrijden van vrachtauto's dient kritisch beschouwd te worden. Dit soort vragen 
wordt voor het eerst ook in SW-II opgeworpen. 

Bestaan er alternatieven voor het huidige, milieu-onvriendelijke, wegverkeer? 
Het openbaar vervoer kan in elk geval in het personenvervoer - gezien de dikte van 
de vervoersstromen en de verwachte kwaliteitsverbetering van in elk geval de 
spoorwegen - met name in dichtbevolkte gebieden een grotere rol gaan spelen als 
alternatief voor de auto. 
In het goederenvervoer binnen Nederland, zeker op korte afstanden, is het 
railvervoer op dit moment niet als serieus alternatief voor de vrachtauto te 
beschouwen. Vraag en aanbod liggen daarvoor te ver uit elkaar. (De Leijer e.a., 
1989) 
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Wat zijn de consequenties van het terugdringen van deze milieuproblemen? 
We kunnen twee majeure consequenties onderscheiden: 
1) Noodzakelijke veranderingen van maatschappelijke structuren en systemen, 

bijvoorbeeld van de goederendistributie ('collectivisering'), die gepaard gaan 
met hoge kosten en zelf ook milieuconsequenties zullen hebben. 

2) Aanpassingen van (groeps)gedrag; een verminderd gebruik van de (vracht)auto; 
ook hieraan zijn kosten verbonden. 

3) Vermindering van de externe kosten en (mogelijk) regeneratie van het milieu. 

Hierbij hoort een intertemporele kosten-batenanalyse: aanpassingskosten op korte 
en middellange termijn staan tegenover (fmanciële) baten op de lange termijn. 

Welke maatregelen staan de overheid op dit moment ter beschikking en wat zijn hun 
karakteristieken? 
Overheidsbeleid is onder te verdelen in regulering en economische instrumenten. Het 
beschrijven daarvan staat wederom in het teken van het in kaart brengen van 
strategische onderzoeksvragen. 

Er wordt op gewezen, dat in dit hoofdstuk vele onderwerpen aan de orde komen 
die ook in COV-IV besproken worden. Hoewel de invalshoek van beide COV's 
verschilt, was enige overlap echter niet te vermijden. 

5.2 Regulering 

Regulering kan door de overheid gebruikt worden om normen te stellen aan 
milieuvervuiling. Het betreft hier (wettelijk vastgelegde) gedragsgeboden en -
verboden en contractuele verplichtingen. In het kader van duurzaamheid past een 
groot scala van maatregelen; ruimtelijke ordeningsbeleid, het parkeerbeleid, de 
aanleg van openbaar vervoervoorzieoingen, voertuigtechnische voorschriften (het 
verbrandingssysteem, de geluidsproduktie, gebruikte materialen (mogelijkheden 
voor recycling etc.), voorschriften voor de produktie van brandstoffen en het gebruik 
van niet-schaarse brandstoffen en verkeersgeleiding. Ook het voertuigbezit en 
-gebruik kan via geboden en verboden beïnvloed worden. Wij zullen ons wederom 
beperken tot de luchtvervuiling en de geluidsbelasting door het wegverkeer. 

Een schoon milieu kan beschouwd worden "als één van de vijf basisvoorwaarden 
die ruimtelijk van belang zijn voor een goede dagelijkse leefomgeving." (Ministerie 
van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, 1988, p. 143) Dit 
geldt ook voor de toekomst. Het ruimtelijke ordeningsbeleid bevat diverse 
instrumenten waarmee menselijk activiteiten in de tijd en in de ruimte beïnvloed 
kunnen worden. Daarmee worden ook randvoorwaarden gesteld aan de effectiviteit 
van het verkeers- en vervoersbeleid. Een maatregel in dit kader is het locatiebeleid; 
het beter op elkaar afstemmen van infrastructuur en de ruimtelijke spreiding van 
wonen en werken (Klaassen, 1990) en daarmee van de noodzaak van het gebruik 
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van een vervoermiddel. In het verleden zijn er vanuit milieu-oogpunt bezien . 
duidelijk fouten gemaakt op dit punt. Zo zijn er bijvoorbeeld nogal wat 
(overbodige) bedrijfsterreinen verschenen op slecht ontsloten locaties of vindt 
ontsluiting plaats via woonwijken. Te weinig is beseft, dat de . aanleg van 
bedrijfsterreinen (extra) verkeer en vervoer genereert. (Bouman e.a., 1990, p. 174) 
Ook het vestigingsbeleid verdient aanpassing. Zo zou bijvoorbeeld de vestiging van 
supermarkten in oude stadscentra aangemoedigd kunnen worden en de vorming van 
perifere winkelcentra tegengegaan. (Schoemaker e.a., 1990) 

Voertuigtechnische voorschriften zijn (internationaal overeengekomen) wettelijk 
vastgelegde technische eisen waaraan producenten van en handelaren in 
motorvoertuigen zich hebben te houden. Deze eisen kunnen worden afgeleid uit de 
doelstellingen van het verkeersveiligheids-, het energie- en het milieubeleid. 
Deze voorschriften kunnen in het algemeen als redelijk succesvol gekenschetst 
worden, want op alle drie terreinen zijn successen geboekt. In 1989 is de dalende 
trend van het aantal ongevallen echter omgebogen - zoals we in hoofdstuk 2 zagen. 
De gemiddelde energieconsumptie per auto is duidelijk afgenomen door het 
zuiniger worden van auto's; een bijprodukt van scherpere emissie-eisen. De 
gemiddelde luchtvervuiling per auto is voor een aantal stoffen eveneens afgenomen, 
ondanks een sterke groei van het verkeer. 
De geluidsproduktie per auto is in principe via een aantal technische maatregelen 
te beperken (zoals inkapseling van de motor, wijziging verbrandingstechnieken, 
keuze van het profiel van de autobanden etc.). Voor kleine auto's - een niet 
onbelangrijk deel van het Europese wagenpark - bestaan hier echter grenzen, want 
ruimtegebrek kan het inkapselen van de motor sterk bemoeilijken. Verder speelt 
de kostprijs van dit soort voorzieningen een niet onbelangrijke rol in een segment 
van de automarkt met een zeer sterke prijsconcurrentie. 
De mogelijkheden van de techniek zijn zeker niet onbegrensd - zeker bij 
dieselmotoren (Bouman e.a., 1990, p. 167) - terwijl in de praktijk eisen waaraan 
prototypen voldeden, na kortere of langere tijd om diverse redenen minder haalbaar 
bleken. Zo neemt het effect van de driewegkatalysator, waarmee voor CO, C)Iy en 
NOx een emissiereductie met 75 % mogelijk is, na verloop van tijd af tot zo'n 50 
%. Verder blijkt de motorafstelling die in de fabriek plaatsvindt om de emissie
eisen te halen, in de praktijk soms tot een minder gewenst motorgedrag te leiden, 
waarna deze zo veranderd wordt dat een milieu-onvriendelijker verbranding 
ontstaat. Recent werd verder bekend 11, dat de luchtvervuiling door de koude start 
groter is dan tot nu toe verondersteld werd; de emissiecijfers van het CBS zullen 
vermoedelijk in opwaartse richting bijgesteld moeten worden. De invoering van de 
katalysator heeft geen effect op deze emissies, want katalysatoren gaan pas na het 
rijden van een aantal kilometers functioneren (opwarmtijd voor katalytische 
processen); bij korte ritten (in het stadsverkeer) werken deze dus slechts in 
beperkte mate. Nieuwe katalysatortechnieken moeten hier uitkomst gaan bieden. 

11 Uit mondelinge gegevens van het CBS. 
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De luchtvervuiling door het goederenvervoer is vermoedelijk hoger dan tot nu toe 
aangenomen is, omdat de "gemiddelde snelheden van vrachtwagens hoger blijken 
te zijn dan door het CBS werd aangenomen. (Bouman e.a., 1990, p. 167) 
De technische mogelijkheden voor emissiereductie worden in de praktijk duidelijk 
beïnvloed door het gedrag, de wensen en de financiële mogelijkheden van de 
automobilist. Zo is het rijgedrag (inclusief rijsnelheid) sterk bepalend voor het 
energiegebruik en de geluidsproduktie van een auto. De tendens in de richting van 
de aanschaf van steeds grotere auto's met een groter motorvermogen en 
energiegebruik is een vergelijkbare factor. 
De achilleshiel van technische emissiereductiemaatregelen is gelegen in de 
handhaving daarvan tijdens de levensduur van de auto. Dit vereist regelmatige 
inspectie en nieuwe, goedkope en snelle testmethoden. (ECMT, 1991, p. 197) 

Gezien deze technische grenzen, wordt van verschillende kanten (Nederland 
Distributieland, 1990 en Stichting Natuur en Milieu en Wereld Natuurfonds, 1990) 
gewezen op de noodzaak van het stellen van produktienormen aan 
voertuigbrandstoffen. Zo is wel voorgesteld om het zwavelgehalte van dieselbrandstof 
te verlagen, evenals het benzeengehalte van benzine. Het gebruik van allerlei 
hulpstoffen (antiklopmiddelen bijvoorbeeld) zou vanwege de gezondheidsrisico's 
eveneens omlaag moeten. Hoewel in veel gevallen de technische mogelijkheden 
(reeds jaren) bestaan, vindt de produktie van schonere brandstoffen op dit moment 
nauwelijks plaats, omdat de produktiekosten daarvan hoger zijn dan die van de 
huidige; een kip-ei-probleem. 
Wegens de milieu-effecten die aan het gebruik van de bestaande brandstoffen 
verbonden zijn en het feit dat de voorraden daarvan - ondanks nieuwe vondsten -
eindig zijn, is het zinvol om te kijken in hoeverre alternatieve, duurzame, 
brandstoffen hun plaats zouden kunnen innemen. Het betreft hier zowel het direct 
gebruik van dit soort brandstoffen, bijvoorbeeld waterstofgas, ' als het indirect 
gebruik van bestaande brandstoffen, bijvoorbeeld in electrische voertuigen. In SVV-
11 wordt bijvoorbeeld gewezen op het gebruik van electrische voertuigen voor de 
goederendistributie in de steden. Op dit moment lijkt de grootschalige inzet van 
alternatieve brandstoffen beperkt te worden door knelpunten aan zowel de aanbod
als aan de vraagzijde. De produktie van waterstofgas is namelijk zeer eenvoudig; het 
is vaak een restprodukt van andere produktieprocessen. Ook de inzet van 
waterstofgas in auto's is technisch geen probleem, omdat de verbranding (vrijwel) 
hetzelfde is als die van LPG en benzine; er moet alleen ruimte zijn voor een 
gastank. Een probleem vormt echter het ontbreken van een netwerk van 
tankstations, een essentiële voorwaarde voor de marktpenetratie; vooralsnog een 
kip-ei probleem. 
Bij de electrische auto vormt de te geringe capaciteit van de accu's - ondanks grote 
vooruitgang op dit punt - nog steeds een probleem. Hierbij moet overigens niet 
vergeten worden, dat de produktie van dit soort accu's niet bepaald 
milieuvriendelijk is; de verwerking van versleten accu's levert gedeeltelijk niet
afbreekbaar en giftig afval op. Verder bestaan sommige onderdelen van met name 
de nieuwste types accu uit zeldzame metalen. In hoeverre de milieubalans 
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uiteindelijk in het voordeel van de electrische auto zal doorslaan, is dan ook op 
voorhand niet te zeggen. 

Het bezit en gebruik van de auto kan door een serie maatregelen beïnvloed worden. 
Hiertoe kan worden gerekend netwerkplanning (aanleg en onderhoud van 
infrastructuur; het aanbod van wegcapaciteit). Het huidige Nederlandse beleid op 
dit terrein (SVV-I1, deel d) is gericht op het beperken van de investeringen in 
weginfrastructuur en het vergroten van de investeringen in openbaar 
vervoerinfrastructuur. Met 'traffic engineering' (verkeerssignalering, -geleiding en -
beheersing) kan de doorstroming van het verkeer verbeterd worden, terwijl de 
luchtvervuiling door stilstaande of langzaam rijdende files verminderd wordt. In dit 
kader valt ook het aanbrengen van geluidsschermen en het milieuvriendelijker 
ontwerpen van wegen (veiliger, stiller en gericht op reductie van 
maximumsnelheden) (Rietveld en Van Wissen, 1990). Hetparkeerbeleid; het aantal 
parkeerplaatsen en hun situering is eveneens een veelgebruikt middel om het 
autogebruik te beïnvloeden. In ditzelfde kader vallen rijverboden - de autoloze 
zondag uit het verleden -, het afsluiten van straten, het omleiden van verkeer etc. 
Ook is wel voorgesteld om de auto geheel uit de steden te weren. Het aanbod van 
goede openbaar vervoervoorzieningen kan eveneens een factor zijn om de auto te 
laten staan. Regulering kan dus de individuele vervoerswijzekeuze op directe wijze 
beïnvloeden. Regulering staat of valt met de effectiviteit van de handhaving van de 
maatregelen en met het op de juiste wijze hanteren van de belangen van 
belanghebbenden (locale gebruikers, omwonenden, derden). Ook mag de uitvoering 
niet te bureaucratisch zijn. 

5.3 Economische instrumenten 

5.3.1 Inleiding 
De achterliggende gedachte bij prijsmaatregelen is, dat de individuele keuzevrijheid 
niet aangetast wordt, maar dat keuzes van een volgens de overheid adequaat 
prijskaartje worden voorzien. Afbankelijk van de hoogte van de prijs en de 
prijsgevoeligheid van het reismotief kan dan een gedragsaanpassing plaatsvinden; 
prijsmaatregelen werken dus getrapt. Prijsmaatregelen als middel om de 
milieuvervuiling terug te dringen kunnen zowel in positieve (stimuli) als in 
negatieve zin gebruikt worden. 

5.3.2 Een overzicht 
Te onderscheiden zijn de volgende economische instrumenten: 

1. Motorrijtuigenbelasting (MRB) en Bijzondere Verbruiksbelasting (BVB). 
De MRB is een belasting die geheven wordt op basis van het voertuiggewicht en 
de brandstofsoort. De heffing op diesel- en lpg-auto's is hoger dan die op benzine, 
dit compenseert enigszins de lagere accijnsopbrengst van deze beide brandstoffen. 
De BVB is een soort luxebelasting op duurdere personenauto's, die uniek is in 
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Europa. Beide belastingen zijn uitsluitend gerelateerd aan het autobezit. In veel 
Europese landen blijkt de opbrengst van de wegenbelasting niet de werkelijke 
kosten van de constructie en het onderhoud van wegen te dekken. (Group 
Transport 2000 Plus, 1991, p. 65) 

2. Brandstofaccijnzen en müieuheffingen. 
De brandstofprijs bestaat globaal uit drie componenten; de werkelijke kostprijs 
(inclusief brutowinstopslag), de accijnzen en milieuheffingen. De accijns op 
dieselolie ligt duidelijk lager dan die op benzine en kan als zodanig als stimulans 
voor het gebruik van op dieselolie rijdende (vracht)auto's beschouwd worden, met 
name omdat dieselbrandstof een belangrijke kostenpost is voor het wegvervoer. Het 
rijden op lpg wordt op dezelfde wijze gesubsidieerd. De brandstofprijzen staan in 
directe relatie tot het voertuig- en infrastructuurgebruik. 

3. Tolheffingen. 
Deze worden in Nederland tot nu toe nauwelijks geheven. Zij zijn direct gerelateerd 
aan het infrastructuurgebruik en indirect aan het autogebruik. Te onderscheiden 
zijn fysieke tolheffing en electronische tolheffing. Tolheffing wordt ook wel 
gevangen onder de term 'road pricing'. 

4. Parkeerheffingen. 
Parkeerheffingen worden in Nederland met name toegepast in congestiegebieden 
(in steden). Zij zijn direct gerelateerd aan het autogebruik en het 
infrastructuurgebruik. 

5. Subsidies. 
Te onderscheiden zijn algemene en specifieke subsidies. Tot de eerste categorie 
behoren het subsidiëren van het autoverkeer door het niet toerekenen van de 
maatschappelijke kosten daarvan en de subsidies aan het openbaar vervoer. 
Opvallend is echter, dat de tarieven van het openbaar vervoer "niet of nauwelijks 
van invloed zijn op het autogebruik". (Schrijnen, 1988, p. 36) In de tweede categorie 
valt het subsidiëren van de aanschaf van schonere en stillere motoren. Deze 
subsidies worden door de gebruikers zelf opgebracht via een verhoging van de 
motorrijtuigenbelasting en de dieselaccijns (vrachtauto's). Na aanvankelijke 
bezwaren, is de EG accoord gegaan met deze regelingen. 

6. Reiskostenvergoedingen, leasing etc. 
Op dit moment bestaat er in Nederland een heel (fiscaal toegestaan) scala van 
maatregelen gericht op het geheel of gedeeltelijk vergoeden van de reiskosten van 
de autogebruiker. In dit kader valt de 'auto van de zaak', al dan niet geleast; dat 
zijn er op dit moment 220.000, terwijl een groei tot 600.000 auto's in 2000 wordt 
verwacht. De lease-auto's zullen dan ongeveer een kwart van alle nieuw verkochte 
auto's gaan uitmaken. Daarnaast zijn er dan nog de 'gewone' auto's van de zaak 
(zo'n 400.(00). De milieuconsequenties van de auto van de zaak zijn vrij negatief; 
met een auto van de zaak worden 32.5 % meer kilometers gereden dan met een 
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gemiddelde personenauto en 10-15 % meer privékilometers, terwijl 43 % van de 
lease-auto's is uitgerust met een dieselmotor (tegen 10 % van het 'gewone' 
autopark). Leasing stimuleert in feite op twee manieren ,extra autogebruik, want 
leasing verlaagt de totale autokosten en maakt de variabele autokosten vast. 
(Verkuylen, 1990) 

Z Retoursystemen. 
In het kader van duurzaamheid past het terugdringen van de afvalberg die ontstaat 
na het verschrotten van het (vracht)autopark. Er is voorgesteld, om in de toekomst 
met een statiegeldregeling te gaan werken. Voor afgewerkte motorolie bestaat reeds 
een retoursysteem, dat echter niet compleet (illegale handel, inclusief vermenging 
met chemisch afval) en nauwelijks kostendekkend is. 

8. Overige methoden om externe kosten toe te rekenen. 
Het gebruik van het openbaar vervoer en de aantrekkelijkheid van de auto zouden 
via differentiatie van de gronduitgifteprijzen en onroerend goedbelasting beïnvloed 
kunnen worden. Bedrijven gevestigd op congestieuze locaties met veel 
luchtvervuiling en geluidsoverlast en/of op locaties zonder goede openbaar 
vervoervoorziening zouden via hogere gronduitgifteprijzen of hogere onroerend 
goedbelasting gedwongen kunnen worden om een milieuvriendelijker locatie te 
kiezen (Rietveld en Van Wissen, 1990). Deze maatregel zou gecombineerd kunnen 
worden met hogere parkeertarieven. 

5.4 Praktische toepassingen in het kader van duurzaamheid 

In de binnensteden kan het autogebruik worden tegengegaan door het aantal 
parkeerplaatsen te verminderen, betaald parkeren in te stellen, straten autovrij te 
maken en concurrerend openbaar vervoer aan te bieden. Om 'uitwijkgedrag' te 
voorkomen moeten in andere delen van de stad dezelfde maatregelen genomen 
worden. Het verhogen van parkeertarieven heeft met name invloed op de 
parkeerduur; het lang parkeren zal verminderen (Schrijnen, 1988, p. 38). Het 
inzetten van regulerings- en prijsmaatregelen kan zowel op gemeentelijke, 
provinciale, als op landelijke schaal plaatsvinden. Een verbod op autorijden tijdens 
smogperioden bijvoorbeeld, is typisch een voorbeeld van een bovenlocale beslissing. 
Gezien het feit, dat de (vracht)automobilist met name gevoelig is voor de variabele 
kosten, lijkt een vorm van variabilisatie van autokosten een geschikte methode om 
externe kosten te internaliseren. Een verhoging van de brandstofaccijnzen lijkt dan 
de aangewezen weg. Group Transport 2000 Plus (1991, p. 42 e.v.) pleit voor een 
stijging van de accijnzen in Europa met 10 % per jaar over een periode van 15 jaar. 
Een kleine prijsverhoging heeft namelijk nauwelijks effect, ook omdat deze binnen 
het budget wordt opgevangen (de auto wordt bijvoorbeeld langer aangehouden of 
er wordt een goedkopere, zuiniger auto gekocht. Verder is de automobilist gewend 
aan grote schommelingen van de autokosten. Een accijnsverhoging zal als zodanig 
worden beschouwd. (Schrijnen, 1988, p. 50) Nog belangrijker dan een verhoging van 
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de brandstofaccijnzen is een verandering van de belastingbasis en de methode van 
heffing. 12 

Eventuele maatregelen dienen te passen in het Europese kader. Afstemming op dat 
terrein is dus noodzakelijk, dit zowel om een eventueel verbod ervan door de EG 
tegen te gaan, als om weglekeffecten in de vorm van bedrijfsverplaatsingen - en dus 
economische schade - naar het buitenland te voorkomen. Een andere reden wordt 
gevormd door het feit, dat een deel van de milieuschade uit het buitenland komt 
(luchtvervuiling) en uitsluitend Nederlands beleid dan te weinig zal helpen. Ook de 
tijdsdimensie is van belang; maatregelen dienen op vrij korte termijn inzetbaar te 
zijn. Verder dienen de uitvoeringsproblemen beperkt te zijn. 

S.S Consequenties van maatregelen 

Aan het gebruik van dit soort maatregelen kleven zowel voor- als nadelen. 
Regulering heeft - gesteld dat de handhaving geen probleem vormt - als voordeel, 
dat de gewenste gedragsverandering direct plaats kan hebben, terwijl 
prijsmaatregelen veel indirecter werken (via de prijsgevoeligheid; de 
inkomensafhankelijkheid van de vraag). Een belangrijk nadeel van regulering wordt 
gevormd door de uitvoeringskosten en de bureaucratie. Prijsmaatregelen hebben 
verdelingsconsequenties, die bepalend zijn voor de maatschappelijke weerstand 
tegen de invoering ervan. Het hebben van concurrerende alternatieven vormt een 
belangrijke randvoorwaarde voor de effectiviteit van beide soorten maatregelen. 

5.6 Doelgroepenbeleid 

Beheersing van de groei van de (vracht)automobiliteit is onontkoombaar, echter dit 
is slechts een eerste stap, want op termijn lijkt aan een absolute terugdringing van 
de automobiliteit niet te ontkomen. (Ministerie van Verkeer en Waterstaat, 1990a 
en Stichting Natuur en Milieu en Wereld Natuurfonds, 1990) Het is daarom zinvol 
om te kijken in hoeverre zowel binnen het personenauto- als binnen het zakelijk
en goederenverkeer mobiliteitsreductie mogelijk is. Hierbij wordt voortgebouwd op 
de theoretische scenario's uit hoofdstuk 3. 
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5.6.1 Milieuschade en internalisering 
In hoofdstuk 4 werd gewezen op de waarderingsproblemen bij het bepalen van de 
milieuschade. Het internaliseren van deze kosten is dus een suboptimaal proces; de 
uiteindelijk toegerekende kosten zijn in de praktijk zeer marginaal. Internalisering 
van uitsluitend deze kosten is dan geen effectieve methode om de gewenste 
mobiliteitsreductie te bereiken. 

5.6.2 Internalisering-plus 
Gezien de problemen die kleven aan regulerende maatregelen, dient (verdere) inzet 
van prijsinstrumenten in het wegverkeer te worden overwogen 13 ; de prijs van 
mobiliteit zou dusdanig moeten zijn, dat milieuvervuilend rijgedrag zoveel mogelijk 
wordt voorkomen, bij instandhouding van essentiële sociaal-economische functies. 
De laatste randvoorwaarde sluit aan bij hetgeen in paragraaf 5.3.1 gezegd is over 
institutionele veranderingen, noodzakelijk voor gedragsveranderingen; een feit, dat 
in de discussies soms wordt vergeten. Op deze wijze wordt de noodzaak van vervoer 
direct gekoppeld aan de prijs daarvan. Economisch gezien minder noodzakelijk 
vervoer, zoals recreatie-, winkel- en schoolverkeer met de auto kan dan 
verminderen. Echter, ook het woon-werkverkeer kan op deze wijze aangepakt 
worden, indien het servicepakket van het openbaar vervoer concurrerend is niet dat 
van de auto. 
De effecten op het goederenvervoer zijn afhankelijk van de mogelijkheden tot 
afwenteling van de extra kosten op de consument. De wegvervoerssector heeft 
gemiddeld gezien een laag rendement; afwenteling lijkt dus onontkoombaar. De 
consument heeft echter geen invloed op de vervoerswijzekeuze van de 
leverancier/wegvervoerder. Bovendien worden de hogere vervoerskosten gespreid 
over het hele aankooppakket. De mobiliteitseffecten lijken dan ook vrij beperkt te 
zijn. 
De zakelijke automobiliteit is voor een belangrijk deel te verklaren uit de behoefte 
aan persoonlijk contact bij het zaken doen; er bestaan mogelijkheden voor 
substitutie van fysieke mobiliteit door bijvoorbeeld telefonisch contact. Ook speelt 
de status van de auto hier een belangrijke rol. Bij het terugdringen van de zakelijke 
automobiliteit kan het afschaffen van de fiscale aftrekbaarheid van autokosten een 
instrument zijn. 

5.6.3 PrijsditTerentiatie 
Omdat niet alle wegvoertuigen het milieu even sterk belasten, lijkt een vorm van 
prijsdifferentiatie naar vervoersmotief enlof vervoerstijdstip (congestieheffing) een 
effectieve maatregel. De verminderde spitsbelasting van het wegennet kan de 
bereikbaarheid vergroten. (Bron e.a., 1988) Dit vereist uiteraard voldoende en ook 
qua prijs concurrerende vervoerscapaciteit van het openbaar vervoer in de spitsuren. 

13 Vergelijk Vos (1990): "In het huidige milieubeleid spelen economische instrumenten een 
marginale rol." en "Ook in het nieuwe milieubeleid is er voor economische instrumenten nog 
weinig ruimte." 
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5.6.4 Hoe gewenst is compensatie? 
Vaak wordt gesproken over de onrechtvaardigheid van prijsverhogende 
maatregelen, omdat zij )Det name de lage inkomensgroepen treffen. Ook wordt het 
stabiliseren van de collectieve lastendruk wel aangevoerd als argument om dit soort 
prijsmaatregelen niet in te voeren. Indien zij toch ingevoerd zouden worden, dan 
zou volgens die redenering compensatie in de vorm van verlaging van andere 
heffingen (bijvoorbeeld de inkomstenbelasting) plaats moeten vinden. 
Bij het hanteren van het principe dat de vervuiler betaalt, past echter geen 
compensatie van dit soort heffingen. Het effect ervan berust immers op het 
beïnvloeden van het totale budget van de (vracht)autobezitter en niet alleen op het 
reiskostengedeelte daarvan, anders zou verschuiving van uitgaven binnen dat budget 
een vrij logische stap zijn. "Het zou faliekant verkeerd zijn om zulke effecten te 
compenseren, want dan blijven de gewenste gedragsveranderingen zeker uit." (Zelle, 
1989b) Een andere methode van compensatie kan bestaan uit het stellen van 
hogere looneisen en/ of het verhogen van reiskostenvergoedingen door de 
werkgever; ook die zullen dus tegengegaan moeten worden. 

5.7 Verder ondenoek 

Verder onderzoek is nodig op de volgende terreinen: 
1. De mogelijkheden voor en consequenties van tijdsdifferentiatie van de 

vervoerslwsten. 
Verkeer dat financieel-economisch nauwelijks of geen baten heeft, maar wel met 
milieukosten gepaard gaat, zou via heffingen geweerd kunnen worden uit de 
spitsuren. Het resultaat zou een betere spreiding van het verkeer over de dag zijn, 
met een betere doorstroming van het verkeer en verhoogde bereikbaarheid. 
De mogelijkheden voor en consequenties van tijdsdifferentiatie van de 
vervoerskosten dienen in kaart gebracht te worden. 

2. Het in kaart brengen van milieu- en verkeers- en vervoersbeleid in andere Europese 
landen. 

Europa '92 lijkt steeds meer de mogelijkheden voor afwijkend nationaal beleid in 
te snoeren. Het is interessant om te onderzoeken wat de (on)mogelijkheden voor 
Nederlands beleid (nog) zijn. In het milieubeleid lijkt namelijk een aantal 
vrijheidsgraden te bestaan; een voorbeeld vormt subsidiëring als middel om de 
invoering van de katalysator te versnellen. De aanvankelijke weerstand van de EG 
hiertegen - in het kader van het mededingingsbeleid - bleek later verdwenen te zijn. 

3. De consequenties en randvoorwaarden van invoering van c.q. uitbreiding van de 
inzet van milieubeschermende overheidsmaatregelen. 

Hieronder valt ook een onderzoek naar de effecten van een verandering van de 
sluitingstijden van bedrijven en het instellen van flexibele(r) werktijden op de 
congestie. Echter, ook de financieel-economische consequenties van dit soort 
maatregelen vallen binnen deze onderzoeksvraag. 
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4. Bevorderen inzet van schonere brandstoffen. 
Schonere brandstoffen zijn duurder dan vuilere. Dit vormt een belangrijke rem op 
de vrijwillige invoering ervan. Dit roept de vraag op of er mogelijkheden bestaan 
om dit kostenverschil te doen verdwijnen en hoe hoog de (resterende) 
kostenverschillen zijn en of deze opwegen tegen de vermeden milieuschade en 
saneringskosten. Verder is de wijze van invoering van belang; moet de overgang 
naar dit soort brandstoffen net zo verlopen als die van loodvrije benzine (namelijk 
via het duurder maken van gelode benzine)? 

5. Verbetering marktpotenties goederenvervoer via schonere vervoerswijzen. 
Een kwalitatief verbeterd goederenvervoer per rail kan de milieubelasting door het 
wegvervoer verminderen. Hierbij moet zeker ook naar het verbeteren van de 
organisatie van de spoorwegen worden gekeken en naar het uitbreiden van de 
mogelijkheden voor gecombineerd vervoer, indien dat schoner is dan wegvervoer. 
Een grotere inzet van het binnenschip en transport via pijpleidingen is uit 
milieu-oogpunt eveneens wenselijk. Het gaat bij deze onderzoeksvraag om de 
effecten van verbeterd alternatief goederenvervoer op de modal split en het milieu. 

6. Kosten en baten van milieubeleid. 
Effectief milieubeleid is gebaat bij een systematisch overzicht van de kosten en de 
baten van diverse milieumaatregelen. Hoewel op dit terrein veel onderzoek is 
verricht, is een aanzienlijk gedeelte van de baten van milieumaatregelen niet 
bekend. Het gevaar daarvan is, dat er een focus ontstaat op uitsluitend de kosten 
daarvan, waardoor de politieke en maatschappelijke weerstand tegen deze 
maatregelen onnodig wordt vergroot. Bij deze onderzoeksvraag dient een lange 
termijn perspectief voorop te staan. 

7. De effectiviteit van ruimtelijke ordeningsmaatregelen als middel om de 
automobiliteit te beïnvloeden. 

Het falen van het ruimtelijke ordeningsbeleid in het verleden roept vragen op over 
de effectiviteit daarvan als middel om de automobiliteit in de toekomst te 
beïnvloeden. Nader onderzoek is dan ook zeker nodig. 

65 





6 
CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 

6.1 Inleiding 

Dit hoofdstuk bevat een overzicht van de uit deze studie naar voren komende 
aanbevelingen voor strategisch onderzoek op het gebied van het personen- en 
goederenverkeer en vervoer over de weg. 

6.2 Aanbevelingen voor strategisch onderzoek 

De aanbevelingen voor strategisch onderzoek zijn hieronder gerangschikt naar een 
zestal aandachtsvelden. Deze verdeling is in bepaalde mate willekeurig. Immers, de 
beschreven problematiek kent zeer veel facetten, die in meerdere of mindere mate 
met elkaar samenhangen. 

(a) Kosten en baten van verkeer en vervoer. 
Het gaat hierbij in de eerste plaats om de tweezijdige relatie tussen economische, 
sociale, culturele en technologische ontwikkelingen en de mobiliteitsontwikkeling. 
Ook een onderzoek naar de maatschappelijke baten van infrastructuur valt in dit 
kader. Een derde onderzoeksvraag betreft het ontwikkelen van maatstaven voor de 
meting en de waardering van milieuschade en effectieve methoden ter 
internalisering daarvan. 

(b) Beleid en effectiviteit. 
De effectiviteit van beleid wordt bepaald door de wijze van formuleren en 
implementeren. In dit kader gaat de aandacht uit naar het maken van een objectief 
overzicht van de (kosten)effectiviteit van verschillende beleidsmaatregelen op de 
terreinen verkeer en vervoer en ruimtelijke ordening. Een deelvraag hiervan is die 
naar de mobiliteits- en milieu-effecten van verschillende maatregelen voor 
verschillende vervoersmotieven en maatschappelijke groepen. Bepaalde maatregelen 
blijken in de praktijk slecht te werken. Dit geldt bijvoorbeeld voor fysieke 
maatregelen. In die gevallen komt de vraag naar voren hoe de effectiviteit daarvan 
te vergroten is. Ook kunnen vaak onbedoelde effecten optreden. Een onderzoeks-
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vraag in dit kader betreft het effect van het terugdringen van de personenmobiliteit 
op de mobiliteit in het goederenvervoer. 

(c) Nieuw(e) beleid(sfnstrumenten). 
In dit onderzoek kwam naar voren, dat bestaande instrumenten hiaten vertonen, 
respectievelijk onbedoelde effecten genereren. Dit leidt tot de roep om nieuwe e) 
beleid(sinstrumenten). Een Trendbreukscenario voor het goederenvervoer past 
duidelijk in het kader van het ontwikkelen van nieuw beleid. Bij nieuwe 
beleidsinstrumenten kan gedacht worden aan gedragsbeïnvloedende instrumenten 
(locatiegedrag van het bedrijfsleven, marketing van alternatieve (nieuwe) 
vervoerssystemen, effectieve prijsdifferentiatie etc.). Daarnaast ook 
technisch-institutionele instrumenten (zoals bevordering van de inzet van schonere 
brandstoffen). Gezien de ernst van de milieuproblemen hebben op redelijk korte 
termijn inzetbare maatregelen de voorkeur. 

(d) Technologie. 
Ons maatschappelijk systeem wordt in feite door twee grote motoren voortbewogen; 
de economische en de technologische ontwikkeling. In het kader van technologische 
ontwikkeling past een onderzoek naar de (on)mogelijkheden voor verdere reductie 
van de externe effecten van het wegverkeer. Hierbij gaat het niet alleen om 
aanpassingen van bestaande vervoerssystemen, maar zeker ook om het ontwikkelen 
van nieuwe, in de praktijk toepasbare, (gecombineerd) vervoersconcepten. 

(e) Maatschappelijke acceptatie/mogelijkheden voor gedragsverandering. 
De acceptatie van overheidsbeleid door de maatschappij is afhankelijk van een serie 
factoren. Het betreft hier een proces, waarover nog niet voldoende 
(multi-disciplinaire) kennis bestaat. Nader onderzoek omvat in de eerste plaats de 
beeldvorming/informatiebronnen van de autogebruiker (bewustwordingsproces). 
Maatschappelijke acceptatie behelst in feite niets anders dan instemmen met een 
serie persoonlijke consequenties en op basis daarvan het eigen gedrag aan te 
passen. De praktijk is meestal anders; de burger accepteert de consequenties niet, 
omdat ze negatief uitpakken (op korte termijn) en wil daarom het gedrag niet 
aanpassen. Afwenteling van autokostenverhogingen, in plaats van minder de auto 
gebruiken, past bijvoorbeeld in dit kader. 
Onderzoek op dit terrein betreft het effect op de modal-split van een verandering 
van de kostenperceptie van automobilisten (in het kader van variabilisatie), de 
reactie weggebruikers op rekening rijden/tolheffing en de effecten van 
routegeleiding etc. op de mobiliteit. 

(t) Institutionele setting. 
Zowel de overheid, als maatschappelijke groeperingen opereren binnen 
institutionele kaders. Een belangrijk kader is dat van de economie. Een 
onderzoeksvraag op dit terrein betreft de relatie tussen economische groei en 
milieuvervuiling. Nationaal beleid wordt steeds meer bepaald op supranationaal 
niveau. Het in kaart brengen van milieu- en verkeers- en vervoersbeleid in andere 
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Europese landen is een onderzoeksvraag in dit kader. Een belangrijk vraagstuk op 
landsniveau betreft het verbeteren van de samenwerking tussen de verschillende 
overheden en integratie van de diverse beleidsterreinen. Een volgende 
onderzoeksvraag betreft de consequenties en randvoorwaarden van invoering c.q. 
uitbreiding van de inzet van milieubeschermende overheidsmaatregelen. In dat 
kader past een onderzoek naar alternatieve (nieuwe) distributiesystemen in het 
vrachtvervoer en verbetering van de marktpotenties van het goederenvervoer per 
rail, via het water en via pijpleidingen. Ook een onderzoek naar de effecten van 
alternatieve combinaties van ruimtelijke inrichting en bereikbaarheidsconcepten 
past in dit kader. 

6.3 Conclusies 

Dit onderzoek heeft duidelijk gemaakt, dat een complex van factoren bepalend is 
voor de drie kernthema's van deze studie: duurzaamheid, mobiliteit en 
bereikbaarheid. De belangrijkste conclusie is, dat zowel vanuit het oogpunt van 
duurzaamheid, als vanuit dat van bereikbaarheid mobiliteitsreductie onontkoombaar 
is, zowel in het personen- als in het goederenverkeer. Het probleem is echter, dat 
een dergelijke doelstelling volledig indruist tegen een maatschappelijke ontwikkeling 
die al decennia gaande is. Een ontwikkeling die dusdanige positieve persoonlijke 
neveneffecten (mobiliteit als middel om bijvoorbeeld hogere welvaart te bereiken) 
heeft, dat de mogelijkheden voor gedragswijziging nogal beperkt lijken en (dus) de 
maatschappelijke weerstand tegen overheidsmaatregelen groot is. Dit verklaart het 
feit, dat het tot nu toe gevoerde overheidsbeleid gericht op het terugdringen van de 
externe effecten van het wegverkeer vrijwel uitsluitend gericht was op de inzet van 
technologie (emissie-eisen) en nauwelijks op gedragsbeïnvloeding. De 
mogelijkheden van technologie zijn echter begrensd; gedragsverandering (minder 
en schonere mobiliteit) is niet meer te vermijden als we de achteruitgang van het 
milieu willen tegengaan. Hierbij dient uiteraard wel beseft te worden dat verkeer 
en vervoer niet de enige factor is die het milieu ondermijnt. 
De laatste, maar niet de minste, constatering is dat ook met het nieuwste 
overheidsbeleid slechts een zeer beperkt deel van de externe effecten van het 
wegverkeer bijgestuurd wordt: de luchtvervuiling en de geluidsoverlast. 
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BULAGE 

Tabel 1. Bijdrage wegverkeer aan de totale luchtvervuiling in Nederland In 1988. 

personen- bedrijfs- motor, totaal overig 
auto auto, bus bromf. wegverkeer 

in% 

CO 41 8 2 51 (90) 49 
CxHy 29 11 3 43 57 
S02 2 4 0 6 (30) 94 
C02 11 6 0 17 83 
NOx 30 24 0 54 (60) 46 
Pb 82 5 0 87 (98) 13 
Aëros. 8 14 0 22 78 
Smog 'rI5 20 0 50 50 
Zure regen 11 8 1 20 80 

Toelichting: 
1) Emissies excl. de uitstoot bij de produktie van de brandstoffen. 
2) Tussen haakjes staat de bijdrage aan de stedelijke luchtvervuiling. 
3) Ter vergelijking: Het binnenschip draagt voor 5 % bij aan de verzuring door het verkeer, trein en 

tram voor 0.25 %. (Van Witsen, 1990) 
Bronnen: Stichting Natuur en Milieu en Wereld Natuurfonds, 1990; Ministerie van Volkshuisvesting, 
Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en Ministerie van Verkeer en Waterstaat, 1987, p. 46, tabel 16 
(stedelijke luchtvervuiling); Van Witsen, 1990. 
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Tabel2a. Luchtvervuiling door het wegverkeer in 1979-1989. 

co CJIr NO. Aërosolen S02 Pb 
(1) (2) (3) 

(a) (b) (a) (b) (a) (b) (a) (b) (a) (b) (a) (b) 

in mln. kg. 

1979 1123 942 236 175 265 159 24.9 5,6 16 3.5 1,4 1,3 

1980 1001 820 226 159 m 162 25.2 5,7 15.7 3,8 1,33 1,22 
1981 896 731 209 146 273 159 25.6 6,1 12.4 3,4 1,26 1,16 
1982 878 717 208 147 271 159 25.7 6,6 128 3,7 1,24 1,15 
1983 854 704 206 147 271 162 27.1 7,6 12.1 3,8 1,25 1,15 
1984 818 674 202 145 278 164 28.3 8,5 11.4 3.9 1,27 1,18 
1985 763 627 194 138 271 158 31.2 9,5 11.5 4.0 1,19 1,10 
1986 737 597 193 134 281 162 32.6 10,5 13.8 4.7 0,80 0,74 
1987 722 580 193 133 285 163 35.8 11,1 15.0 5.0 0,34 0.32 
1988 723 581 198 135 299 165 38.0 12,2 15.6 5,2 0,34 0,32 
1989 691 195 304 12.6 4.7 0.29 0.27 
(4) 

Mutatie 79-88: 
-28% -28% -16% -23% 13% 4% 53% 118% -3% 49% -76% -75% 

Noten: (a) Eerste kolommen: alle wegvoertuigen; 
(b) Tweede kolommen: personenauto's; 
(1) Inclusief verdamping; 
(2) Gemeten als N02; 
(3) Roetdeeltjes vormen hier 20 % van; 
(4) Voorlopige data. 

Bron: CBS, Hoofdafdeling ES, onderafdeling Lucht. 

Tabel 2b. Emissies goederenvervoer, 1985 (in mln. kg.). 

CO2 CO CJIr NO. Aërosolen S02 

Weg 7668 85.62 34.24 96.85 14.37 6.51 
Water 1077 3.59 1.49 8.44 0.60 1.16 
Rail 333 0.08 0.03 035 0.02 0.22 

Pers. 
auto 15587 673.00 144.00 162.00 8.49 3.57 

Bron: Bouman e.a., 1990, tabel 119, p. 157. 
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Tabel 3. Belangrijkste emissiedoelstellingen van SVV-II-d. 

in mln. kg. 

Toelichting: 

1980 

225 
rt5 
500 

1994 

158 
220 
378 

1997 

90 
138 
228 

2010 

45 
41 
86 

Verondersteld is 80-90 % minder vervuiling. Zie ook tabel 9. De cijfers van 1980 zijn van het CBS. 

Emissies en kilometrages 1980-2010. 

1980 
mld. km's 
QI,.+NO. (a) 

1988 
mld. km's 
QI,.+NO. (a) 
2010 
QI,.+NO. (a) 
(EG/US-83) 

Toelichting: 

pers. auto 

61.4 
320 

78.6 
300 

77 

bestelauto 

4.1 
26 

6.3 
26 

7 

vrachtauto tweewieler totaal 

5.9 3.6 
135 19 500 

6.8 2.4 
157 12 

94 6 184 

Verondersteld is dat het aantal kilometers in 2010 hetzelfde is als in 1987, iedere auto van het 
schoonste type is, alle auto's goed zijn onderhouden en afgesteld, er een norm komt voor 
bedrijfsauto's, 40 % uitworpreductie bij vrachtauto's gerealiseerd wordt en 50 % bij tweewielers. 
(a) in min. kg. 
Bron: Stichting Natuur en Milieu en Wereld Natuurfonds, 1990, p. 18. 
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Tabel 4. Maatschappelijke kosten van het wegverkeer. 

Soort kosten: 

Geluidshinder 
Luchtverontreiniging: 
-~cherpere emissienormen 

-C02 (broeikaseffect) 
Afval en bodemverontreiniging 
Natuur en landschap 
Ruimtebeslag 
Verkeersonveiligheid: 
-menselijk leed 
-preventie, produktieverlies 
en medische kosten 

-niet herstelbare materiële schade 
Energieverbruik 

Congestie beroepsvervoer 

Totaal 

fmln.: 

100 à 900 

300 à 1000 
p.m. 
p.m. 
p.m. 

300 à 1500 

p.m. 

1800 à 2100 
p.m. 

300 à 500 

400 à 600 

3200 à 6600 + p.m. 

Bron: Korver en Ruijgrok, 1988, p. 49. Zie voor een vergelijkbaar overzicht ook Van der Kolk, 
1989. Zie ook tabel 10. 

Tabel 5a. Vervoersprestatie Nederlandse bevolking binnen Nederland 1979-1989; 
Personenvervoer. 

Auto Auto Bromf. Fiets Lopen OV Overig Totaal 
best. pass. 

in mld. km. 

1979 59,4 43,4 3,3 9,1 5,3 18,7 2,7 141,9 
1980 60,1 43,9 2,9 9,9 5,3 17,9 3,0 143,0 
1981 59,7 44,2 2,3 10,6 5,4 18,8 2,7 143,7 
1982 61,5 44,9 2,1 11,1 5,4 18,8 3,0 146,8 
1983 61,9 43,9 2,4 11,6 5,4 18,5 3,0 146,7 
1984 64,3 46,3 2,1 11,7 5,3 19,1 2,9 151,8 
1985 63,9 46,3 1,8 11,7 5,3 19,7 3,0 151,7 
1986 67,9 48,9 1,9 11,9 5,1 19,7 3,0 158,4 
1987 68,8 48,3 1,7 11,0 5,2 19,8 3,1 157,9 
1988 74,8 49,2 1,8 11,6 5,0 20,1 2,7 165,2 
1989 74,1 50,1 1,4 12,6 5,2 19,0 3,7 166,2 

Groei 24,8 15,4 -58,6 38,5 -1,9 1,6 37,1 17,1 (%) 

Bron: CBS, 1990a. 
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Tabel Sb. Vervoersprestatie goederenvervoer binnen Nederland 1979-1989. 

Binnenvaartschip Trein Weg Totaal 

in mln. ton: 

1979 87.1 5.4 335.0 427.5 
1980 88.7 5.4 357.6 452.5 
1981 81.8 5.4 351.2 438.4 
1982 68.4 5.1 357.9 431.4 
1983 68.5 53 333.7 410.2 
1984 73.9 5.7 337.7 4273 
1985 76.4 5.5 343.6 425.5 
1986 843 5.3 364.2 453.8 
1987 913 5.2 364.4 460.9 
1988 90.8 5.2 393.4 489.4 
1989 (a) 88.1 5.0 400.1 493.2 

Modal split 
in 1989 18% 1% 81 % 

Groei % 1% -7% 19 % 15% 

Noot: (a) Voorlopige cijfers. 
Bron: CBS, diversen; Ministerie van Verkeer en Waterstaat, 199Ob. 

Tabel 6. Ontwikkeling reismotieven 1985-1989. 

Afgelegde afstand per persoon per dag In km's (a) 

1985 1986 1987 1988 1989 

Motief 

Van en naar het werk 6.9 73 7.7 8.2 83 
Zak. bezoek in werksfeer 3.7 3.7 3.5 3.6 3.5 
Visite/logeren 7.2 8.0 7.9 8.0 7.6 
Wmkelen 4.0 4.0 4.2 4.2 4.1 

Onderwijs 2.0 1.9 1.8 1.8 1.9 
Ontspanning/sport 3.2 3.5 3.3 3.7 3.8 
Toeren/wandelen 2.1 2.3 1.9 2.0 2.3 
Overig 3.3 3.5 3.8 3.9 3.8 

Totaal 32.6 34.2 34.1 35.5 35.4 

Noot: (a) Excl. mobiliteit van personen jonger dan 12 jaar; mobiliteit van thuisbewoners; 
vacantiemobiliteit. Incl. veelvuldige verplaatsingen. 

Bron: CBS, 1990b. 
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Tabel 7. Enkele' prijsindexcijfers van verkeer en vervoer 1985-1989. 

(1985 = 1(0) wegings- 1987 1988 1989 
factor 

Aankoop nieuw 
voertuig 4000 109.2 113.3 114.1 

Gebruik 
voertuig S500 93.8 94.5 98.0 
onderhoud en access. 1789 106 109 109 
benzine 2400 87 SS 90 
lpg 230 63 60 63 
dieselolie 130 72 67 73 

Openbaar vervoer 1050 102 103 105 
bus, tram en metro 400 102 103 106 
trein 650 102 103 104 

ToeHchting: Voor gezinnen met een gezinsinkomen beneden de loongrens van de 
ziekenfondsverzekering; een gezin bestaande uit man en vrouw zonder (meeverdienende) kinderen. 
Wegingsfactor in honderdduizendsten van de totale consumptieve uitgaven. 
Bron: CBS, 1990a. 
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Tabel 8. Meldingen files en langzaam rijdend verkeer in 1984-1988. 

1984 1985 1986 1987 1988 

(1983 = 100) 

Aantal files 5.094 5.640 5423 5380 5567 
(102) (113) (109) (108) (112) 

Zwaarte 1.516 1.820 2.137 2.142 2.594 
(in 1Ql km. (108) (129) (152) (153) (184) 
minuten) 

Oorzaak: naar. (%) 

Verkeers- aantal 47.2 52.1 59.5 59.0 62.7 
knelpunt duur 51.6 54.5 57.7 57.4 61.3 
(struct.) 

Werk- aantal 25.8 23.2 17.0 18.8 16.2 
zaamh. duur 27.6 22.7 15.0 22.1 13.5 

Ongeval aantal 15.1 14.1 15.6 15.1 14.8 
duur 13.8 12.2 14.7 12.0 17.3 

Verkeers- aantal 6.9 7.6 7.0 5.1 4.2 
intens. duur 9.3 9.5 11.9 6.8 5.7 
(incident.) 

Overige aantal 2.6 2.9 0.9 2.0 2.0 
duur 0.1 1.1 0.8 1.7 2.2 

Bron: Stichting Weg, 1988, 1989. 
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Tabel 9. Mobiliteit en milieu; doelstellingen van twee scenario's. 

1986/(84) 2010 SW-II-d 2010 TS (a) 

Mobiliteit (mld. km's): 
Pers. auto's 123 (b) 166 (+35%) 28.5 (-76%) 
Vrachtauto's beperken g.d. 

Emissies (mln. kg.): 
NO. 160 40 (-75%) (c) 15 (-90%) 

C)Jy 130 33 (-75%) 14 (-90%) 
CO 600 g.d. 300 (-50%) 
COl 15339 14.165 (-10%) 3068 (-80%) 
SOl 43 g.d. 2.03 (-53%) 
Aërosolen ? g.d. 1.072 (-90%) (d) 

Energie: (e) 
auto (363.7) (-35%) 62.3 (-70%) 
openb. verv. (18.9) g.d. 37.1 (+ 196%) 

Geluid: (1) -5 dB (A) -10 dB (A)/constant (h) 
(g) (0%)/(-50%) idem 

Ongevallen: 
doden 1.500 (-50%) constant (i) 
gewonden 50.000 (-40%) idem 

Versnippering: O%/-x% (j) constant 
Ruimtegebruik: begrenzen constant (k) 

Auto-toegankelijkheid: 
steden beperken rol openbaar 
natuurgebieden beperken vervoer 

Modal split: 
personenvervoer auto dominanter openb. verv. 
zakelijk verkeer truck idem (I) g.d. 

Infrastructuur: 
auto uitbreiding sterke vermindering 
openbaar vervoer idem sterke uitbreiding 
overig idem (beperkt) ? 

Prijs mobiliteit: stijgt (m) daalt (n) 
Externe kosten: stijgen verder vrijwel nihil 
Congestiekosten: lager/constant (0) vrijwel nihil (P) 

Bron: Ministerie van Verkeer en Waterstaat, 1990a; Korver en Ruijgrok, 1988, Van den 
Biggelaar e.a, 1989. 
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ToeUchting tabel 9: 
-g.d. = geen doelstelling 
-in tabel 2 zijn de nieuwste emissiewaarden opgenomen. 
a) l'S = Trendbreukscenario (basisjaar 1984), de doelstellingen gelden voor het totale 

gemotoriseerde verkeer. Omdat dit scenario uitsluitend gericht is op het personenverkeer, zijn voor 

het zakelijk (vrachtauto)verkeer geen doelstellingen aanwezig. 
b) Bij ongewijzigd beleid 209 mld. km's (+70%). Voor het vrachtautoverkeerwordt zelfs met + 100% 

rekening gehouden. 
c) Voor personenauto's -80% NOx en -90% CxHy, voor vrachtauto's -70% beide. 
d) T.o.v. 1984 (7.526 mln. kg.). 
e) Cijfers voor 1984 (in Petajoules (= 1015 joule». 
t) Per auto. 
g) Belasting omgeving met meer dan 50 dB (A)/meer dan 55 dB(A). 
h) -10 dB(A) voor auto's; meer openbaar vervoer zal leiden tot hetzelfde geluidsniveau, echter het 

karakter verandert. 
i) Dit betekent in feite een forse daling van het ongevalsrisico. 
j) Op korte termijn 0 % en op langere termijn een daling. Alleen "echt noodzakelijke doorsnijdingen 

van het landschap kunnen worden getolereerd" bij de aanleg van nieuwe infrastructuur. 
k) Echter de ruimtelijke invulling met de verschillende soorten infrastructuur is sterk veranderd. 
I) Gedeelte transportgroei naar rail, waterwegen en gecombineerd vervoer. 
m) Totale mobiliteit. 
n) Een groot probleem: de totale mobiliteit zal sterk dalen, omdat het openbaar vervoer (veel) 

langere reistijden vergt. Omdat de (maatschappelijke) kosten van het vervoer dalen, stijgt de 
koopkracht fors. Het is echter de vraag of de (ex-)automobilist zo'n trade-off zou accepteren, 
m.a.w. de auto zou laten staan. (cf. Korver en Ruijgrok, 1988, p. 58) 

0) De uitlokking van latente vraag en de voortgaande mobiliteitsgroei zullen de additionele 
wegcapaciteit weer snel vol laten lopen. Het uiteindelijke effect op de congestiekosten zal 
vermoedelijk dan ook nihil zijn. 

p) Het verdwijnen van de auto uit het woon-werkverkeer zou de mes doen verdwijnen en daarmee 
de congestiekosten. 

Tabel 10. Maatschappelijke kosten van milieuvervuiling in enkele OECD-landen. 

% BNP 

Nederland 
USA 
Frankrijk 
Noorwegen 
West -Duitsland 
Groot-Brittannië 
Luxemburg 
België 

Bron: OECD, 1989. 

Verkeerslawaai 

0.1 
0.06 - 0.12 
0.08 
0.06 

Luchtvervuiling Ongevallen 

0.2 1.67 
0.35 2.4 
0.21 2.6 

0.4 2.54 
1.5 
1.85 
2.5 

79 





LITERATUUR 

ADAC, 1990, Zur City? Bitte Umsteigen!, in: Motorwelt, 10/90, p. 14-15 

Akkerman, S.S., H.A Udo de Haes (c.s.), 1987, Palen en Perken in het 
Verkeersbeleid, CML Mededelingen no. 3, Leiden (Rijksuniversiteit Leiden, 
Centrum voor Milieukunde) 

Bakker, R.c.L., 1989, Een Overdrachtsbelasting op Personenauto's, in: ESB 13-4-
1989, nr. 3651, pp. 357-362 

Baere, P. de, 1988, Summary of the discussions, in: Resources for Tomorrow's 
Transport, ECMT/CEMT 11 th International Symposium on Theory and Practice 
in Transport Economics, Brussels 12th-14th September 1988 

Bak, L., 1989, Zijn het Structuurschema Verkeer en Vervoer en de Vierde Nota 
Breekpunten in het Mobiliteitsbeleid, in: NIROV /SRPO/KIVI, 1989, verslag van 
de Studiedag: Mobiliteit een kwestie van beheersing (18 januari 1989 in de 
Reehorst te Ede), pp. 15-18, Den Haag (NIROV /SRPO/KIVI) 

Baumol, W J., en W.E. Oates, 1979, Economics, Environmental Policy and the 
Quality of Life, Englewood Cliffs, NJ. (Prentice-Hall Inc.) 

Bierman, M., 1989, Oogluiken, Dwaalsporen en ruimtelijke Oplossingen, in: 
NIROV /SRPO/KIVI, 1989, verslag van de Studiedag: Mobiliteit een kwestie van 
beheersing (18 januari 1989 in de Reehorst te Ede), pp. 29-30, Den Haag 
(NIROV /SRPO/KIVI) 

Biggelaar, AJ.M. van den, en R.L. Reijnders, 1989, De Prijs van een Duurzame 
Ontwikkeling, in: ESB 1-3-1989, nr. 3696, pp. 217-220 

Bleijenberg, AN., en H.RJ. Vollebergh, 1988, Minder Automobiliteit, meer 
Welvaart?, in: ESB 27-1-1988, nr. 3641, pp. 104-107 

81 

\ 



Boomsma, P., en RJ. Stoffelsmfl, 1989, Rijkssturing van het Personenvervoer, in: 
ESB 8.3-1989, nr. 3697, pp. 236-239 

Boorsma, P.B. e.a., 1987, Economische Infrastructuur, in: ESB 1-4-1987, nr. 3600, 
pp. 300-304 

Bouman, P.A e.a., 1990, Goederenvervoer en Leefmilieu, Inventarisatie van 
Emissies en Verstoring door Goederenvervoer, rapportno. VK 6401.301, Delft 
(TUD, Faculteit der Civiele Techniek, Vakgroep Verkeer) 

Bron, K., en H.L van der Kolk, 1988, Congestieheffing en Prestatievergoeding, in: 
ESB 13-1-1988, nr. 3639, pp. 61-65 

Brüning, E., en S. Oreissus, 1989, Verkeersveiligheid op Europa's Snelwegen, in: 
Mobiliteitsschrift october 1989, pp. 17-20, Den Haag (Stichting Weg) 

Bureau Goudappel Coffeng B.V., 1988, Veranderingen in de Mobiliteit: Substitutie 
of Generatie, rapportnr. VWA/277/13/Vs, Den Haag (Ministerie Van Verkeer en 
Waterstaat-DGV-IVVS) 

Button, KJ., 1988, An Identification and Analysis of Market Failures and 
Govemment Interventions in the Transport Sector and Their likely Impact on the 
Environment, papemo. W.7978K/12933/ENV /ECO/88.4, Paris (OECD) 

CBS, 1987a, De Mobiliteit van de Nederlandse Bevolking in 1985 Den Haag (SOU) 

CBS, 1987b, Maandstatistiek van Verkeer en Vervoer, december 1987, jaargang 50, 
no. 12, Den Haag (SDU) 

CBS, 1989a, Algemene Milieustatistiek 1989, Den Haag (SOU) 

CBS, 1989b, 1899-1989 Negentig Jaren Statistiek in Tijdreeksen, Den Haag (SOU) 

CBS, 1989c, Zakboek Verkeers· en Vervoersstatistieken 1989, Den Haag (SOU) 

CBS, 1990a, Maandstatistiek van Verkeer en Vervoer, april 1990, jaargang 53, no. 
4, Den Haag (SOU) 

CBS, 1990b, De Mobiliteit van de Nederlandse Bevolking in 1989, Voor
burg/Heerlen (CBS) 

Clerx, W.c.G., en H.P.C. van Oostrom, 1990, Economische Groei: Sleutel voor de 
Mobiliteitsontwikkeling, in: ESB 28-11-1990, nr. 3785, pp. 1136-1139 

82 



Commissie Lange Termijn Milieubeleid, 1990, Het Milieu: Denkbeelden voor de 
21ste Eeuw, Zeist (Kerckebosch B.V.) 

Council of Europe, 1990, Conference on improving Traftic and Quality of Lire in 
Metropolitan Areas, Göteborg (Sweden), 12-14 June 1990, worldng documents and 
conclusions, Studies and Texts Series, no. 16, Strasbourg (Council of Europe) 

Daly, A, 1985, Inkomensveranderingen en Mobiliteit, Den Haag (Projectbureau 
Integrale Verkeers- en vervoersstudies (IVVS)jCambridge Systematics Europe B.V. 
(CSE» 
Dekker, G., 1991, Bedrijfsleven erg huiverig voor Lokatiebeleid, in: ROM, nr. 1-2, 
jan-febr. 1991, pp. 17-20 

Der Spiegel, 1991, Rollende Hämmer, no. 2j1991, p. 69-70 
Drasland, P., 1990, Goederen-spoorplannen: te weinig en te laat, Infrastructuur is 
in 2015 wat hij moest zijn in 1990, in: ROM, nr. 12, december 1990, p. 5-7 

Dubus, P., 1988, Quality of Life and Social Costs, a) Safety (sub-topic 4), in: 
Resources for Tomorrow's Transport, ECMT JCEMT 11 th International Symposium 
on theory and practice in transport economics, Brussels 12th-14th September 1988 
(ECMT) 

ECMT, 1990, Transport Policy and the Environment, ECMT ministerial session, 
Paris (ECMT) 

Fase, M.M.G., 1986, De Prijsgevoeligheid van het Stedelijk Openbaar vervoer, in: 
ESB 5-11-1986, nr. 3580, pp. 1073-1077 

Geest, L. van der, 1988, De Vierde Nota, in: ESB 23-3-1988, nr. 3649, p. 297 

Geest, L van der, 1989a, ToU, in: ESB 15-7-1989, nr. 3614, p. 641 

Geest, L. van der, 1989b, Groene Groei, in: ESB 13-9-1989, nr. 3725, p. 889 

Gent, H.A van, en P. Rietveld, 1990, Road Transport and the Environment in 
Europe, paperno. HG PR/753/rh, Amsterdam (Vrije Universiteit, Economische 
Faculteit) 

Gijsbers, D., en P. Nijkamp, 1987, Non-uniform Social Rates of Discount in Natural 
Resource Models, an Overview of Arguments and . Consequences, Research 
Memorandum 1987-73, Amsterdam (Vrije Universiteit, Economische Faculteit) 

Group Transport 2000 Plus, 1990, Transport in a Fast Changing Europe, Brussel 

83 

. __ 6,_1 



Heertje, A, en J.B. Polak, 1991, De optimale Samenstelling en Omvang van het 
Vervoer, in: ESB 20-2-1991, nr. 3796, pp. 201-204 

Himanen, V., P. Nijkamp, en J. Padjen, 1989, Ecological Sustilinability and 
Transport Policy In Europe, paperno. PN/760/rnl, Amsterdam (Vrije Universiteit, 
Economische Faculteit) 

Hoogteijling, J.H., FAN.M. de Looier en WJ.E.M. Verkuylen, 1990, 
Woon-werkverkeer in schone Banen, in: ESB 30-5-1990, nr.3759, pp. 491-494 

Huppes, G., 1989, De vervuiler betaalt, Wie betaalt, waarvoor, aan wie, waarom en 
hoe?, in: ESB 15-3-1989, nr. 3698, pp. 252-259 

Imhoff, E. van, 1990, Explosieve Stijging van het aantal Eénpersoonshuishoudens, 
in: DEMOS, jaargang 6, nummer 7, augustus 1990, p. 49-52 

Jager, W., en C.AJ. Vlek, 1991, Automobilisten over Autoreducerende Scenario's; 
enige Onderzoeksresultaten, in: Milieu - Tijdschrift voor Milieukunde 1991/1, p. 
20-24 

Jong, M.A, de en E. Mot, 1990, De invloed van Telecommunicatie op Verkeer en 
Vervoer; Gevolgen voor Energie en Milieu, in: Tijdschrift voor Vervoerswetenschap, 
nr. 1/90 (special over Milieu en Goederenvervoer), pp. 90-104, Rijswijk (NEA) 

Klaassen, LH., 1989, Het Structuurschema Verkeer en Vervoer, in: ESB 22-3-1989, 
nr.3699, p. 275 

Klaassen, LH., 1990, Verkeer en Ruimte, in: ESB 21-3-1990, nr.3750, pp. 268-271 

Kolk, H.L van der, 1989, Auto in Balans, Memorandum nr. 26, Den Haag (100) 

Koopman, GJ., Nederland Vervoersland, 1990, in: ESB 19/26-12-1990, nr. 3788, pp. 
1231-1236 

Korver, W., en CJ. Ruijgrok, 1988, Afrekenen met de auto?, Een Financieel
Ekonomisch en Sociaal-Ekonomisch Onderzoek naar het Trend- en 
Trendbreukscenario voor het Personenvervoer, rapportno. 8806-303, Amsterdam 
(Vrije Universiteit, Wetenschapswinkel) 

Kusiak, L, 1991, Lokatiebeleid in de Regio: Zaak van lange Adem, in: ROM, nr. 
1-2, jan-febr. 1991, pp. 13-16 

Laak, P. van de, en E. van Ierland, 1988, Natuur en Economie, in: ESB 30-11-1988, 
nr. 3684,pp. 1145-1148 

84 



Laan, L. van der e.a, 1989, De Vierde Nota, in: ESB 30-3/6-4-1989, nr. 3659, pp. 
339-341 

Lecomber, R., 1975, Economie Growth versus the Environment, MacMillan Studies 
in Economics, London (The MacMillan Press L TD) 

Leijer, H.F.WJ. de, en P.T. Tanja, 1989, Gecombineerd Vervoer in Technologisch 
en Organisatorisch Perspectief: Potenties, Knelpunten en Oplossingsrichtingen, 
Notitie ten behove van de Sectorstudie Transport en Logistiek van het WRR-project 
Technologie, Overheid en Samenleving, Concept Eindrapportage, Delft (INRO
TNO en TUD) 

Leijer, H.F.WJ. de, en CJ. Ruijgrok, 1990, Gecombineerd Vervoer is 
Milieuvriendelijk; Fictie of Werkelijkheid, in: Tijdschrift voor Vervoerswetenschap, 
nr. 1/90 (special over Milieu en Goederenvervoer), pp. 31-39, Rijswijk (NEA) 

Lierop, K van, 1990, Beroepsvervoer kan veiliger door Scholing en Technologie, 
in: Toegepaste Wetenschap, 6e jaargang, no. 10, november 1990, Den Haag (TNO) 

McKinsey & Company, 1986, Afrekenen met Files, Bijlagen, Ministerie van Verkeer 
en Waterstaat, Den Haag (McKinsey & Company) 

Meer, J. van der, 1986,33 Miljoen Uur in de File, in: ESB 10-12-1986, nr. 3585, pp. 
1225-1228 

Meer, H. van der, H. Merkus en J.W. Nelson, 1989, Naar een duurzame 
Ontwikkeling, in: ESB 26-4-1989, nr. 3704, pp. 410-414 

Ministerie van Verkeer en Waterstaat en Ministerie van Volkshuisvesting, 
Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, 1976 etc., Structuurschema Verkeer en 
Vervoer, Tweede Kamer, vergaderjaar 1976-1977 etc., no. 14390 (no. 1-296), Den 
Haag (SDU) 

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, 1988, Het Tweede Structuurschema Verkeer 
en Vervoer, deel a: Beleidsvoornemen, TK vergaderjaar 1988-1989, no. 20922, nrs. 
1-2, Den Haag (SDU) 

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, 1989a, Het Tweede Structuurschema Verkeer 
en Vervoer, deel c: Adviezen, TK vergaderjaar 1989-1990, no. 20922, nr. 5-6 Den 
Haag (SOU) 

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, 1989b, Stimulering van het Fundamentele, 
Strategische en Integratieve Verkeers- en Vervoeronderzoek, rapportnr. WfB-168 
Den Haag (Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Bureau Wetenschaps- en 
Technologiebeleid) 

85 



l 

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, 199Oa, Het Tweede Structuurschema Verkeer 
en Vervoer, deel d: Regeringsbeslissing, TK vergaderjaar 1990-1991, no. 20922, nr. 
15-16, Den Haag (SOU) 

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, 1990b, Jaarbericht Vervoerend Nederland 
1989, Den Haag (Ministerie van Verkeer en Waterstaat) 

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, diverse jaren, Rijksbegroting, Den Haag 
(Ministerie van Verkeer en Waterstaat) 

Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, 1976 etc., 
Indicatief Meerjarenprogramma 1976-1980, ter Bestrijding van de 
Luchtverontreiniging (IMP-L), TK vergaderjaren 1976-1977 etc., no. 14314 (no. 
3-295), 's-Gravenhage (SOU) 

Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en 
Ministerie van Verkeer en Waterstaat, 1987, Verkeer en Milieu, Tweede Kamer, 
vergaderjaar 1987-1988, no. 20397 (no. 1-4), 's-Gravenhage (SOU) 

Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, 1988, 
Vierde Nota over de Ruimtelijke Ordening, Op weg naar 2015, deel a: 
Beleidsvoornemen, TK, vergaderjaar 1987-1988, no. 20490 nrs. 1-2, Den Haag 
(SOU) 

Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, 1989, 
Nationaal Milieubeleidsplan, Kiezen ofverliezen, TK 1988-1989, nr, 21137, no. 1-2, 
Den Haag (SOU) 

Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, 1990a, 
Nationaal Milieubeleidsplan-plus, TK vergaderjaar 1989-1990, no. 21137, nr. 20-21, 
Den Haag (SOU) 

Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, 1990b, 
Stellingname Vierde Nota over de Ruimtelijke Ordening, Op weg naar 2015, TK, 
vergaderjaar 1989-1990, no. 20490 nr. 21, Den Haag (SOU) 

Moresco, E., 1989, Gezondheidseffecten van Geluidshinder, in: De Ingenieur, nr. 
3, maart 1989, p. 10-13, Amsterdam (VNV Business Publications) 

NECfAR, 1990, MISSING NElWORKS IN EUROPE, A Study Prepared by a 
Team from the European Science Foundation (ESF) Network on European 
Communications and Transport Activity Research (NECfAR) for the Round Table 
of European Industrialists, AmsterdamjZurichjSheffield 

86 



Nederland Distributieland, 1987, Mobiliteit en Concurrentiekracht, Den Haag 
(Nederland Distributieland) 

Nederland Distributieland, 1990, Milieu en Concurrentiekracht, Den Haag 
(Nederland Distributieland) 

Nentjes, A, 1988, Marktconform Milieubeleid, in: ESB 27-4-1988, nr. 3653, pp. 401-
405 
Nillissen, T., 1991, Economie op haar menselijkst, in: SAFE, februari 1991, p. 35 

NRC-Handelsblad, 8-2-1991, Tolheffing Randstad 24 uur per etmaal 

NRC-Handelsblad, 13-2-1991, Dioxinen ontdekt bij Gebruik gelode Benzine 

NOB Wegtransport, 1989, Wegvervoer in cijfers, Rijswijk (NOB Wegtransport) 

Nijkamp, P., 1989, New Issues in Urban Traffic Planning, Amsterdam (Vrije 
Universiteit, Economische Faculteit) 

OECD/Environment Committee, Group of Economic Experts, 1989, The Sodal 
Costs of Land Transport, (draft version), papemo. ENV /ECO.89.1, Paris (OECD) 

Oort, CJ., 1960, Het Marginalisme als Basis voor de Prijsvorming in het 
Vervoerswezen; Een Analyse, Rotterdam (Stichting Verkeerswetenschappelijk 
Centrum) 

Oosterhuis, F., en R. Paping, 1988, Economische Groei en Verzuring, in: ESB 21-9-
1988, nr. 3674, pp. 887-888 

Opschoor, J.B., 1974, Economische Waardering van Milieuverontreiniging, 
academisch proefschrift Vrije Universiteit, Amsterdam/Assen (Van Gorcum) 

PB-IVVS, 1990, Niewsbriefnummer 1990-1, Den Haag (Ministerie van Verkeer en 
Waterstaat) 

Peeters, P.M., 1988, Schoon op Weg, naar een Trendbreuk in het Personenverkeer, 
Amsterdam (Vereniging Milieudefensie en Initiatiefgroep Wijs op Weg) 

Praag, B.M.S. van, 1989a, Het Reiskostenforfait, in: ESB 28-6-1989, nr. 3713, p. 615 

Praag, B.M.S. van, 1989b, Verkeersslachtoffers, in: ESB 13-12-1989, nr. 3737, p. 
1227 

PROGNOS, 1988, Gemeinschaftsuntersuchung Güterverkehrsmarkt Europa, 
Zusammenfassung und wichtige Ergebnisse in Schaubildern, Basel (PROGNOS) 

87 



PROGNOS/Kessel und Partner/NEA (Arbeitsgemeinschaft), 1990, Deutsch· 
NiederlAndischer Eisenbahnverkehr, Untersuchung im Auftrag des Bundesministers 
für Verkehr, Bonn und des Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Den Haag, 
Schlussbericht, Basel/Freiburg/Rijswijk (PROGNOS/Kessel und Partner/NEA) 

Rietbergen, T. van, Files, 1988, in: ESB 9·3·1988, nr.3647, pp. 259-261 

Rietveld, P., en L van Wissen, 1990, Transport Policies and the Environment; 
Regulation and Taxation, Amsterdam (Free University, Dept. of Spatial Economics ) 

RIVM, 1988, Zorgen voor Morgen, Nationale Milieuverkenning 1985·2010, Alphen 
aid Rijn (Samson H.O. Tjeenk-Willink) 

Rothengather, W., 1988, Quality of life and Social Costs, a) Disamenities (sub-topic 
4), in: Resources Cor Tomorrow's Transport, ECMT/CEMT llth International 
Symposium on theory and practice in transport economics, Brussels 12th-14th 
September 1988 (ECMT) 

Ruijgrok, CJ., 1990, De Ontwikkeling van het Energiegebruik in de Vervoerssector, 
de huidige en toekomstige Situatie in Nederland in Beeld gebracht, Bijdrage aan 
het CoUoquim Mobiliteit, Verkeer en Milieu, BIVEC 90(5), Brussel, 8 november 
1990 

Rijkswaterstaat, Dienst Verkeerskunde, 1990, Het Landelijk Modelsysteem Verkeer 
en Vervoer, deel b: Hoofdlijnen, Rotterdam (Rijkswaterstaat, Dienst 
Verkeerskunde ) 

Schoemaker, J.H., en PA Bouman, 1990, Goederenvervoer moet schoner kunnen, 
in: Tijdschrift voor Vervoerswetenschap, nr. 1/90 (special over Milieu en 
Goederenvervoer), pp. 7-30, Rijswijk (NEA) 

Schrijnen, P.M., 1986, Autobezit en Autogebruik in Nederland, Een 
literatuuronderzoek, in: Tijdschrift voor Vervoerswetenschap, 1986 jrg. 22/1, pp. 31-
52, Rijswijk (NVI (NEA» 

Stichting Natuur en Milieu en Wereld Natuurfonds, 1990, Auto en Milieu, Utrecht 
(Stichting Natuur en Milieu en Wereld Natuurfonds) 

Stichting Weg, 1988, Bulletin 88, jaargang 22 nr. 2, mei 1988, p. 27, Den Haag 
(Stichting Weg) 

Stichting Weg, 1989, Mobiliteitsschrift, mei 1989, p. 27, Den Haag (Stichting Weg) 

Svidén, 0., 1983, Automobile Usage in a Future Information Society, in: Futures, 
vol. 15, no. 6, 1983, pp. 478490 

88 



Svidén, 0., 1989, Clean Fuel/Engine Systems for 21st Century Road Vehicles, 
background paper for the ESF /NECf AR working group on Transport, 
Communication and Mobility Scenario for Europe 2020; ESF, November 27, 1989 

Van den Broecke/Social Research, 1987, De mogelijke Groei van het 
Personenautobezit tot 2010, Den Haag (Ministerie van Verkeer en Waterstaat/PB
IVVS) 

Verkuylen, W., 1989, Een Ondernemingsstrategie voor Vervoersbeleid, in: ESB 12-
4-1989, nr. 3702, pp. 365-368 

Verkuylen, W., 1990, Autokostenfictie en zakelijke Automobiliteit, in: ESB 6-6-1990, 
nr.3760, pp. 526-528 

Vollebergh, H., 1989, Welvaart en Milieu, in: ESB 26-7-1989, nr. 3717, pp. 725-728 

Vleugel, J.M., 1988, Verhoging van de Variabele Autokosten: Chemotherapie of 
Euthanasie voor een Patiënt met Longkanker?, doctoraal scriptie, Amsterdam 
(Vrije Universiteit, Economische Faculteit) 

Vleugel, J.M., H.A van Gent en P. Nijkamp, 1990, Transportation and the 
Environment in the Netherlands, in: J-Ph. Barde and K. Button (eds.), Transport 
Policy and the Environment, Six Case Studies, London (Earthcan) 

Vos, J.B., 1990, Economische Instrumenten van Milieubeleid: Na 25 jaar Studie rijp 
voor de Praktijk, in: Gerwen, O.J. (red.), 1990, De Financiering van het 
Milieubeleid, verslag van de gelijknamige studiedag van de Programmerings- en 
Studiegroep Milieu en Economie d.d. 18 januari 1990, publicatie nr. 52, pp. 44-49, 
Rijswijk (RMNO) 

Wever, E., 1989, Bereikbaarheid, Nederland: Poort voor het nieuwe Europa?, in: 
ESB 22-3-1989, nr. 3699, pp. 276-279 

Winterterp, F.W., en AC.P. Verster, 1988, Zakelijk Reisverkeer: Aard, Omvang, 
Ontwikkelingen en Achtergronden, een oriënterend Onderzoek in Opdracht van het 
Projectbureau Integrale Verkeers- en Vervoersstudies, rapportnr. 11324 WIN/ea, 
Rotterdam (NEl) 

Wit, J.G. de, en H.A van Gent, 1986, Vervoers- en Verkeerseconomie, Theorie, 
Praktijk en Beleid, Leiden (H.E. Stenfert Kroese) 

Wijnolst, N., 1991, Transport in a fast changing Europe, toespraak bij de 
presentatie van het gelijknamige rapport van Group Transport 2000 Plus op 21-1-
1991 te Den Haag 

89 



r- -~ .. - - --_ .. _- ---- - - ------ - ---- - ---, 

Zelle, R., 1989a, Wegwijs, in: ESB 18·1.1989, nr. 3690, p. 53 

Zelle, R., 1989b, Kiezen voor het Milieu, in: ESB 17.5.1989, nr. 3707, p. 469. 

90 



,Iiln i I 

REEDS VERSCHENEN UITGAVEN IN DEZE 
SERIE 

deel 1 Infrastructuur, Transport & Logistiek: profilering van universitair 
onderzoek. 
auteur: Kerngroep Infrastructuur, Transport & Logistiek 
(P. Nijkamp et. al) 

deel 2 Infrastructuur: Netwerk en Interactie. 
naar een onderzoeksagenda 
auteur: ir A.G.M. van den Hanenberg 

deel 3 Ruimtelijke Dynamiek en Megatrends. 
naar een onderzoeksagenda 
auteur: ir E. Kreutzberger 

deel 4 Technische Ontwikkeling en Mobiliteit. 
naar een onderzoeksagenda 
auteur: drs WJ. Stam 

deel 5 Doorvoer via Entrepot. 
Een verkennend onderzoek naar de betekenis van entrepots voor de 
Nederlandse internationale distributiefunctie 
auteur: drs E. Louw 

deel 6 Ruim baan voor infrastructuur? 
auteurs: F. Bruinsma, A. Perrels, J. Rouwendal (red.) (binnenkort te 
verschijnen) 

deel 7 Infrastructuur en ruimtelijk beleid in België 
auteur: drs F.HJ. Duenk 

deel 8 Het infrastructuurbeleid van de Europese Gemeenschap. 
auteur: drs F.HJ. Duenk 

t I ,Ij ,( ii i 

91 



r 
I 

deel 9 Sturingssystemen voor infrastructuur en mobiliteit. 
naar een onderzoeksagenda 
auteurs: drs E. Louw, prof. dr P. Nijkamp, prof. dr ir H. Priemus 

deel 10 Duurzame ontwikkeling, mobiliteit en bereikbaarheid 
naar een onderzoeksagenda 
auteurs: drs J.M. Vleugel, drs H.A van Gent 

deel 11 Ontwikkelingen in het goederenvervoer in Europees perspectief. 
Een inventarisatie van knelpunten 
auteur: drs J.W. Konings (binnenkort te verschijnen) 

92 


