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Hoofdstuk I.

Inleiding.

De afwikkeling van het interlokale verkeer en vervoer zal, zoals
kan worden afgeleid uit de integrale verkeers- en vervoerstudie
van het Nederlands Economisch Instituut, tot toenemende congestieverschijnselen rond de grote steden aanleiding geven wanneer geen
maatregelen ten aanzien van de ruimtelijke inrichting worden getroffen en geen adequate infrastructuur kan worden geschapen.
Daarnaast mag worden verwacht dat in de agglomeraties en in het
bijzonder in de binnensteden de afwikkeling van het verkeer en
vervoer in nog heviger mate met de congestieproblematiek geconfronteerd zal worden, omdat daar een aanpassing van de stedebouwkundige structuur vaak niet mogelijk is of althans veel problemen
met zich brengt. In de sector vervoer baart het personenvervoer
de meeste zorgen; de piekbelasting wordt in veel sterkere mate veroorzaakt door het personenvervoer dan door het goederenvervoer. We
zijn daarbij in vele gebieden reeds aangeland in de fase waarbij
de onderlinge hinder die de verkeersdeelnemers elkaar bezorgen tot
congestie-verschijnselen leidt. Het voorgaande is reden geweest
het personenvervoer centraal te stellen in deze nota, het goederenvervoer kan mogelijkerwijs in de toekomst nader in beschouwing
worden genomen.
De schaarse ruimte en de in verschillende regio's onvoldoende mate
en wijze van afstemming tussen de ruimtelijke structuren en de
voorzieningen ten behoeve van het daarbij optredende verkeer en
vervoer, maken een nadere bezinning ten aanzien van het te voeren
beleid voor de toekomst noodzakelijk, Een beleid dat gericht zal
moeten zijn op het binnen de perken houden van de groei van de mobiliteit door een verantwoorde heroriëntering op de samenhang tussen ruimtelijke spreiding van activiteiten en de daardoor opgewekte
vervoerstromen. Daarenboven zal een juiste inpassing van bestaande
en in de toekomst beschikbaar komende vervoersystemen, hun infrastructuur en hun gebruik moeten worden bewerkstelligd ten einde
een goede afwikkeling van de vervoerstromen in de toekomst te
waarborgen.
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In deze nota worden achtereenvolgens gegeven de doelstellingen van
het verkeers- en vervoerbeleid (hoofdstuk II), de ontwikkelingen
over de afgelopen tien jaar (hoofdstuk III) en de mogelijke ontwikkelingen voor de toekomst (hoofdstuk IV), alsmede de belangrijke beleidslijnen (hoofdstuk V) welke gevolgd zullen dienen te
worden om een evenwichtige opbouw van de verkeers- en vervoerafwikkeling te kunnen bevorderen binnen de gegeven mogelijkheden.
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Hoofdstuk II. Doelstellingen.

1. Inleiding.

Het overheidsbeleid heeft als algemene doelstelling:
"Het bevorderen van zo gunstig mogelijke kondities voor
de ontplooiing van de mens in al zijn aspekten, binnen
de beperkingen die vanuit de verschillende belangen van
de gemeenschap daaraan worden gesteld en waarbij ook het
voortbestaan van een hoogwaardig fysisch-biologisch
milieu op de lange termijn wordt gewaarborgd."
De doelstellingen op de verschillende terreinen van overheidsbeleid zullen in overeenstemming moeten zijn met deze
algemene doelstelling. Als doelstelling van het beleid op
het gebied van het personenvervoer geldt:
"Het bevorderen van zo gunstig mogelijke kondities voor
de ontplooiing van de mens door het scheppen van omstandigheden die ertoe leiden dat de verplaatsingsbehoeften
van personen worden bevredigd."
De in de algemene doelstelling genoemde beperkingen leiden
ertoe dat slechts die verplaatsingsbehoeften behoren te worden bevredigd waarvoor het nut van de verplaatsing opweegt
tegen het nadeel dat door dit vervoer wordt toegebracht aan
anderen of aan anderef belangen.
Doelstelling van het vervoerbeleid is dus:
"Het scheppen van zodanige voorwaarden dat alle verplaatsingen, waarvan het maatschappelijk nut de daaraan verbonden maatschappelijke offers te boven gaan, tot stand
komen en alle verplaatsingen, waarvan deze offers het
genoemde nut overtreffen, niet geschieden."
Indien aan bovenstaande doelstelling is voldaan, kan worden
gesproken van een maatschappelijke afweging van alle belangen
ter zake van een zo goed mogelijke bevrediging van het vervoer. Voor een doordachte en evenwichtige beleidsbepaling bij
het personenvervoer zijn twee dingen noodzakelijks
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a. het kennen van de gemeenschapsbelangen die in het geding
zijn, alsmede de richting en zo mogelijk de mate van beinvloeding door mogelijke beleidsmaatregelen;
b, het afwegen van de positieve en negatieve invloeden.
De doelstelling van het personenvervoer kan worden uitgewerkt
in een aantal subdoelen. Deze subdoelen vertegenwoordigen elk
een zekere mate van gemeenschapsbelang, waarbij de mogelijkheid niet is uitgesloten dat zij met subdoelen van andere
sektoren of onderling conflicteren.
Het maatschappelijk belang is de resultante van positieve en
negatieve effecten op de verschillende subdoelen, het totaal
van maatschappelijke "baten" en - "kosten". Daarbij dient rekening te worden gehouden met het gewicht dat elk van deze
doelen in de schaal legt. Omdat het gewicht vaak slechts gradueel kan worden aangegeven, zal men in vele gevallen moeten
volstaan met aanduidingen als "zoveel mogelijk", "in het algemeen" e.d.
De onderlinge afweging kan in de loop der tijd veranderingen
ondergaan bijvoorbeeld als gevolg van optredende schaarste,
als gevolg van uitputting of door een overmatige vraag, maar
ook door gewijzigde inzichten en (sociale) maatstaven. Het
proces van een toenemende milieu-bewustwording is daarvan een
voorbeeld.
Afweging kan plaats hebben door de werking van het prijsmechanisme maar ook via politieke besluitvorming en sociale
gedragsregels. Er zijn gevallen waarbij het markt- en prijsmechanisme onvoldoende richtsnoer is voor een maatschappelijke afweging. Overigens is waardering in geldeenheden (nog)
niet altijd mogelijk, voor een juiste fasering in de tijd is
de factor rente veelal een te onvolkomen maatstaf.

2. De subdoelen voor het beleid met betrekking tot het personenvervoer.
In het navolgende zal de doelstelling op het gebied van het
personenvervoer, zoals geformuleerd in paragraaf II.1, worden
uitgewerkt in subdoelen, welke dienen te worden afgeleid uit
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de algemene doelstelling van het overheidsbeleid, zoals die
aan het begin van de vorige paragraaf werd geformuleerd.
Een eerste stap hierbij is het verbijzonderen van de algemene
doelstelling naar de sektor van het personenvervoer:
"Het scheppen van omstandigheden, waarbij de Verplaatsingsbehoeften van personen worden bevredigd en waarbij het maatschappelijk nut van de verplaatsingen zo
veel mogelijk opweegt tegen het nadeel toegebracht aan
anderen of hun belangen."
Daarbij moet:
worden voldaan aan fysisch-biologische kondities.
een bijdrage worden geleverd aan het bereiken van de
gewenste economische ontwikkeling;
een bijdragen worden geleverd aan het bereiken van de
gewenste ruimtelijke struktuur;
een bijdrage worden geleverd aan een doelmatig gebruik
van de beperkte middelen.
Het personenvervoerbeleid dient zich niet eenzijdig te richten
naar kondities op het terrein van het milieu en naar de gewenste
economische en ruimtelijke ontwikkeling. Omgekeerd zal bij de
vaststelling van wenselijkheden terzake van milieu, economische
ontwikkeling en ruimtelijke struktuur rekening moeten worden gehouden met de mogelijkheden en beperktheden op vervoergebied.

3. Het scheppen van omstandigheden, waaronder aan de verplaatsingsbehoefte van personen (en bevolkingsgroepen) zo veel mogelijk en
op veilige wijze kan worden tegemoet gekomen.
De verkeers- en vervoersector kan een bijdrage leveren in de ontplooiing van individuen en bevolksgroepen, door een zo goed mogelijke bereikbaarheid en toegankelijkheid van gebieden te waarborgen, waar aktiviteiten plaatsvinden die van belang (kunnen) zijn
voor die ontplooiing.
De bereikbaarheid wordt gewaarborgd als er een bepaalde hoeveelheid
hoogwaardige infrastructuur aangeboden wordt, in overeenstemming
met de furikties van de gebieden.
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Hierdoor ontstaat een grote keuzevrijheid van de individu o.m.
ten aanzien van zijn woonplaats, zijn werkplaats, te bezoeken
rekreatiegebieden etc.

De bereikbaarheid van gebieden, die van
belang zijn voor de ontplooiing van individuen en bevolkingsgroepen moet zo goed
mogelijk zijn en in overeenstemming met
de funkties van die gebieden.
Uit de meer algemene behoefte aan verplaatsingen van en naar
de gebieden, die van belang zijn voor de ontplooiing, ontstaat,
o.m. onder invloed van kenmerken van de mens (behoefte aan
comfort) en kenmerken van voertuigen (verschil tussen
bus en auto), het individuele verplaatsingsgedrag.
Dit zich in de tijd wijzigende gedrag (onder invloed
van de grote beschikbaarheid van privé-vervoermiddelen)
kan in de praktijk worden waargenomen en na toetsing aan
de doelstellingen kan de potentiële verplaatsingsbehoefte
worden vooruitberekend.
Verschillende individuen en groepen hebben tengevolge
van een veelheid van faktoren, zoals inkomen, leeftijd,
(physieke) handicaps, e.d. in concreto zeer verschillende
verplaatsingsbehoeften (en -gedrag). Voor de een is het
gebruik van de eigen auto van veel belang, voor anderen
de aanwezigheid van een goed openbaar vervoer.
Er is derhalve een tendens naar een maximale behoeftenbevrediging door een breed scala van hoogwaardige verkeersvoorzieningen, welke echter gemakkelijk in conflict
kan komen met de in het betreffende gebied te bedienen
funkties.
De gevarieerde mobiliteitsbehoefte moet zoveel
mogelijk bevredigd worden, waarbij met optimale
keuzemogelijkheden ten aanzien van de verschillende vervoerwijzen en met de in het betreffende
gebied te bedienen funkties rekening wordt gehouden.
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Vanwege de conflicten met andere doelstellingen en de
beperkte budgettaire ruimte zal niet volledig aan de
bovengenoemde maximale behoeftenbevrediging voldaan
kunnen worden. Er ontstaat derhalve het streven naar
vermindering van de verplaatsingsbehoefte. Deze vermindering kan tot stand worden gebracht door een optimale situering van funkties t.o.v. elkaar. Hierdoor
kunnen de verplaatsingen met voertuigen beperkt worden
alsmede de verplaatsingsafstand. Daarnaast zou de verplaatsingsbehoefte mede beïnvloed kunnen worden door het
hanteren van een daar op afgestemd prijsmechanisme.
De verplaatsingsbehoefte moet verminderd worden.
Dit kan geschieden door een optimale situering
van funkties t.o.v. elkaar. Het prijsmechanisme
is mede een instrument waarmee de verplaatsingsbehoefte beïnvloed zou kunnen worden.

Het afstemmen van de verkeersvoorzieningen op de vaardigheden van de mens en de technische kwaliteiten van
de verkeersmiddelen bevordert de veiligheid van de
verplaatsingen.
Maatregelen kunnen getroffen worden t.a.v. de kwaliteit
van weg- en railinfrastructuur, de vervoermiddelen, de
verkeersregeling, de voorlichting, de begeleiding, etc.
Bedacht moet worden dat een toestand met absolute veiligheid een limiet is, waarbij geen verplaatsingen meer
optreden.
Gestreefd moet worden naar veiligheid.
In tegenstelling met andere subdoelen is
het maximaal bereiken van deze doelstelling
a.h.w. in zichzelf onmogelijk.
Bij een gegeven aantal verplaatsingen kan slechts een
sub-maximale veiligheid nagestreefd worden.
Derhalve moet de overheid én streven naar een zo groot
mogelijke veiligheid en naar een verantwoorde beperking
van het aantal verplaatsingen.
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4. Het tegemoetkomen aan de verplaatsingsbehoefte op zodanige
wijze, dat andere belangen zo, weinig mogelijk worden geschaad.

Geluidshinder, stank, afval, trillingen, congestie e.d.
welke het gevolg kunnen zijn van het verkeer dienen
beperkt te worden. Afweging van het gemak en de vrijheid van de verkeersdeelnemer tegen schade en hinder
aan de maatschappij en aan individuen, al dan niet
mede-verkeersdeelnemers, dient derhalve plaats te
vinden, waartoe duidelijke procedures beschikbaar moeten zijn.
Een vraag die hierbij rijst, is wanneer kan er van
hinder gesproken worden? b.v.:
- op het fysische vlak - wanneer worden trillingen
schadelijk voor de gezondheid?
- op het psychische vlak - wanneer worden trillingen
hinderlijk?
wanneer wordt geluid lawaai, wordt geur stank?
Op basis van de "kritische" waarden van dergelijke begeleidingsverschijnselen van het verkeer zullen eisen
gesteld moeten worden aan

voertuigen, ontwerp en situ-

ering van infrastructuur, tijdstip en tijdsduur van het
verkeer, alles afhankelijk van de omgeving waarin het
verkeer zich afwikkelt.
Het een en ander kan bijvoorbeeld leiden tot een beperking door wettelijke of fysieke maatregelen van de
keuzevrijheid inzake het gebruik van bepaalde vervoermiddelen op bepaalde tijden en plaatsen. Voorzover direkte
beperking niet mogelijk of niet gewenst is kan ernaar gestreefd
worden de keuzen te beïnvloeden door een effectieve
confrontatie met de maatschappelijke kosten om de
schade te herstellen.
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De overheid moet er op toezien, dat het
personenvervoer gepaard gaat met zo weinig
mogelijk hinder. Daartoe zal zij enerzijds
een beleid moeten voeren ten aanzien van de
verkeersmiddelen en de verkeersafwikkeling,
anderzijds dient zij er naar te streven,
dat het personenvervoer plaats vindt in
een omgeving waar zij weinig hinder kan
veroorzaken.
Om voor een goede en tijdige afweging van alle bij de aanleg
van werken gemoeide belangen te kunnen zorg dragen, zal zij
tevens duidelijke procedures voor die afweging moeten vaststellen.

Het tegemoetkomen aan de verplaatsingsbehoefte op zodanige
wijze, dat wordt voldaan aan fysisch-biologische kondities.
Natuurlijke milieus, die waardevol zijn uit een
oogpunt van zeldzaamheid, variatie of schaal moeten
voor de samenleving behouden blijven en in een aantal gevallen ontwikkeld worden.
Een zekere overeenkomst met het "beperken van hinder"
valt hierbij op, zij het dat hier niet de mens en
zijn directe omgeving, maar natuur en landschap
voorop staan. Het voorgaande leidt eveneens tot
beperking of tenminste tot wijziging van de voorziening in de behoefte aan verplaatsingsmogelijkheden.
De aantasting van natuurlijke milieus die
waardevol zijn uit een oogpunt van zeldzaamheid, variatie of schaal moet zo gering mogelijk zijn.
Bij het verkeers- en vervoerbeleid zal ook aan het
beroep dat het verkeer doet op grondstoffen en energie aandacht gegeven moeten worden. Hierbij gelden
overigens niet alleen ecologische maar ook economische overwegingen. Ook dit doel zal kunnen tenderen naar vermindering van de keuzevrijheid. De
ontwikkeling van nieuwe vervoermiddelen en een goede
ruimtelijke ordening zullen mogelijk een zeker soulaas
bieden.
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De aantasting van schaarse waardevolle natuurlijke hulpbronnen moet zo gering mogelijk zijn, om toekomstig gebrek aan grondstoffen en energie te voorkomen.

6. De ten behoeve van de verplaatsingsbehoefte te scheppen
omstandigheden zijn mede gericht op het leveren van een
bijdrage tot het bereiken van de gewenste economische
ontwikkeling.
Het beleid met betrekking tot het personenvervoer
moet het algemene beleid op het vlak van de sociaaleconomische ontwikkeling ondersteunen. Deze ontwikkeling wordt gekarakteriseerd naar een 6-tal punten,
t.w. :
economische groei, werkgelegenheid, prijsniveau, inkomensverdeling, betalingsbalans en regionaal economische ontwikkeling.
Het handelen van de overheid terzake van de totale
economische ontwikkeling en die terzake van de economische ontwikkeling in het personenvervoer zijn
niet te scheiden.
Het gaat daarbij slechts om een verschillende invalshoek. De gewenste ontwikkeling van de volkshuishouding
en van het personenvervoer moeten gelijktijdig worden
bepaald. Bij de wensen t.a.v. de economische ontwikkeling moet rekening gehouden worden met de mogelijkheden en wenselijkheden op het gebied van het personenvervoer. Het personenvervoer op zijn beurt dient zich
zoveel mogelijk te ontwikkelen langs het patroon, waarop bij de vaststelling van de gewenste economische ontwikkeling is geanticipeerd.
Mét het oog op bovengenoemde zes punten betekent dit:
- Het personenvervoer dient zo mogelijk
de economische ontwikkeling, zoals die
door het beleid is voorzien, te realiseren, dit geldt zowel voor de eigen
sector, als voor de andere sectoren;
regionale verbijzondering is daarbij
mogelijk.
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Diskontinuïteiten, die de arbeidsmarkt
verstoren, dienen zoveel mogelijk vermeden te worden.
De prijsontwikkeling in het personenverkeer
dient zo mogelijk geen autonome invloed uit
te oefenen op het prijsindexcijfer voor de
kosten van levensonderhoud.
Beïnvloeding van de inkomensverdeling vanuit het personenvervoer werkt ondoelmatig
en moet derhalve worden vermeden.
Het personenvervoer zal zoveel mogelijk
een gunstige bijdrage dienen te leveren
aan de betalingsbalans.

7. Het verkeers- en vervoerbeleid is mede gericht op het
leveren van een bijdrage tot het bereiken van de maatschappelijk gewenste ruimtelijke ordening.
Gegeven de gemeenschappelijke achtergrond van de algemene doelstelling van de overheid zou een aantal van de
reeds genoemde aspecten voor het personenvervoer ook
geformuleerd kunnen worden vanuit de doelstellingen voor
de ruimtelijke ordening. Tevens leidt voor de ruimtelijke
ordening de algemene doelstelling tot een spreidingsbeleid, een uitstralingsbeleid en een inrichtingsbeleid.
Het beleid ten aanzien van het personenvervoer en het
beleid terzake van de ruimtelijke ordening zullen op
elkaar moeten zijn afgestemd willen de beoogde beleidsdoeleinden zowel in de sector verkeer en vervoer als
in het facet Ruimtelijke Ontwikkeling worden bereikt.
Dit betekent voor het personenvervoerbeleid dat dit
de beleidsdoelstellingen voor de ruimtelijke ordening
zal moeten ondersteunen.
Bij het spreidingsbeleid wordt gestreefd naar een
evenwichtiger verdeling van de bevolking en werkgelegenheid over het land.
Hierbij staat congestie in ruime zin, waaronder "overbevolking", in het westen voorop. Een voorwaarde voor
het welslagen van dit beleid ligt in de mobiliteitsmogelijkheden van werkgelegenheid over een wat langere
afstand.
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Een groot gedeelte van de werkgelegenheid is gebonden aan vestigingsplaatsfactoren die slechts in het
westen aanwezig zijn. Om de bevolking die hieraan
gebonden is, maar die toch niet uit capaciteitsbeperkingen in de Randstad gehuisvest kan worden, op redelijke afstand van de werkgelegenheid te situeren, is
een uitstralingsbeleid (overloopbeleid) tot stand gekomen (Purmerend, Hoekse Waard e.d.).
De verwachting is, dat in een latere fase een deel
van de werkgelegenheid mee "uitstraalt".
Het inrichtingsbeleid heeft twee componenten. Aan de
ene kant moet de structuur van de stadsgewesten ontwikkeld worden. Hierbij speelt de reconstructie en
herstructurering van de bestaande bebouwde omgeving
een rol alsmede de inrichting van nieuwe, in de stads'
gewestelijke structuur passende stedelijke gebieden.
Een andere component is het behoud en inrichting van
groene ruimten tussen de stadsgewesten. Deze ruimten
betreffen de bufferzone's alsmede de Centrale Open
Ruimte. De realisatie van dit beleid is gericht op
het verkrijgen van een zo groot mogelijke milieudifferentiatie.

Bij het voldoen aan de verplaatsingsbehoeften moet een bijdrage geleverd worden tot het bereiken van de gewenste ruimtelijke structuur. De gewenste ruimtelijke
structuur wordt tot stand gebracht door
een spreidings-, en uitstralings- en een
inrichtingsbeleid die ondersteunt dienen
te worden door een verkeers- en vervoerbeleid.
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8. Éen doelmatig gebruik van de beperkte middelen.

Het spreekt vanzelf, dat de beperkte beschikbaarheid van de middelen
een belangrijke rem op de realisatie van althans de meeste sub-doellen betekent, en met name ook aan hun onderlinge verenigbaarheid
duidelijke begrenzingen oplegt.
De beperkte mogelijkheden zullen ertoe leiden, dat slechts ten dele
in de behoeften wordt voorzien. Gedeeltelijk is het hieruit voortvloeiend nadeel te ondervangen door maatregelen te nemen waardoor
de maatschappelijk meest waardevolle verplaatsingen niet worden
belemmerd.
Daarnaast dienen maatregelen met betrekking tot het personenvervoer te worden gerealiseerd tegen minimale kosten voor investeringen, onderhoud, gebruik etc. Anderzijds zal bij een gegeven kostenniveau een zo goed mogelijke voorziening moeten worden gerealiseerd
(d.w.z. ruime en bedrijfszekere voorzieningen, geringe tijdkosten
etc.) teneinde een zo hoog mogelijk rendement te verkrijgen.
Bovendien zal van de bestaande voorzieningen een zo goed mogelijk
gebruik dienen te worden gemaakt, waarbij te denken valt aan verhoging van de bezettingsgraad, optimale lokatie van voorzieningen e.d.
uit transportoogpunt.

De beperkte ter beschikking staande middelen, maar ook
de bestaande voorzieningen, zullen efficiënt moeten
worden gebruikt.
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Hoofdstuk III. De ontwikkelingen in de laatste 10 jaar

1. Algemene verkeers- en vervoer-aspekten
Het personenvervoer heeft sedert 1960 een stormachtige ontwikkeling te zien gegeven als gevolg van de toeneming van zowel de
mobiliteit als de bevolkingsomvang. Volgens het CBS is in de periode
van 1960 tot 1970 de mobiliteit uitgedrukt in reizigerskilometer per
hoofd van de bevolking meer dan verdubbeld tot circa 8300 km, terwijl de bevolking van 1960 op 1970 toenam met bijna 1/4 tot 13,1 min.
inwoners. De vergrote mobiliteit, gevolg van toegenomen welvaart en
ruimtelijke spreiding, komt volledig voor rekening van het privé vervoer, met name de auto en de bromfiets. Het gebruik van het openbare
vervoer per hoofd van de bevolking verminderde, maar werd opgevangen
door de bevolkingsaanwas, zodat het totaal aantal reizigerskilometers
afgelegd met openbaar vervoer weinig verandering onderging.
Naast de mobiliteit uitgedrukt in reizigerskilometers in van belang
de mobiliteit in aantal verplaatsingen, (een verplaatsing is een
reis van een adres van herkomst naar een adres van bestemming met
ëën motief anders dan te voet in minder dan 10 minuten). Hierover
zijn slechts gegevens beschikbaar uit de in 1966 gehouden huisenquete
van de Commissie Bevordering Openbaar Vervoer Westen des Lands. Het
bleek dat voor personen van 6 jaar en ouder het aantal verplaatsingen
gemiddeld 2,9 per werkdag bedroeg. Dit gemiddelde verschilde voor
personen uit gezinnen die niet over een auto beschikten, die uit gezinnen met 1 auto en die met meer auto's per gezin; de gemiddelden
waren resp. 2,6, 3,1 en 3,5 verplaatsingen per persoon per werkdag.
Deze enquête wees ook uit dat er een geringe positieve invloed uitgaat van het inkomen op het aantal verplaatsingen, hetgeen inhoudt
dat personen met een hoger inkomen zich gemiddeld wat meer verplaatsen. De procenteule samenstelling van het aantal verplaatsingen naar
wijze van verplaatsing of vervoer (tabel 1 ) laat zien dat fiets en
bromfiets een belangrijke plaats innemen.

- 17 Tabel 1.
Procentuele verdeling van het aantal verplaatsingen in het
Westen van het land naar wijze van verplaatsingen of vervoer in 1966

te voet langer dan 10 minuten

22,1

per fiets of bromfiets

41,0

per personenauto

23,1

per (niet-openbare) bus busje of taxi

1,9

per tram of bus (openbaar vervoer)

7,6

per trein

1,8

overige

2,5

Bron: Cie. Bevordering Openbaar Vervoer Westen des Lands
De belangrijkheid van de fiets en bromfiets neemt af naarmate de
afstand waarover men

zich moet verplaatsen groter is. Het aandeel

van het openbaar vervoer in het totaal aantal verplaatsingen daalde de laatste tien jaar sterk.
Een van de bijzonder wrange bijverschijnselen van de mobiliteit
hedentendage is het aantal verkeersongevallen. In toenemende mate
eist het verkeer zijn slachtoffers alhoewel het niet zo is, als
wel eens wordt beweerd, dat er een evenredig verband bestaat tussen mobiliteit en verkeersongevallen. Voor het jaar 1970 zijn hierover onvoldoende gegevens beschikbaar, vandaar dat van de gegevens
voor de jaren 1960 en 1969 is uitgegaan. Het aantal doden in 1969
lag bijna 60% hoger dan dat in het jaar 1960, voor de gewonden was
de toeneming bijna 40%; de stijging van het aantal reizigerskilometers afgelegd per auto nam van 40% van het totaal in 1960 toe tot
meer dan 70% van het totaal in 1969. Blijkbaar neemt het ongevallenrisico relatief wel af, maar het is het toenemende absolute aantal
dat zorgen geeft. De relatief grotere veiligheid van de autosnelwegen
heeft mede bijgedragen tot daling van het ongevallenrisico.
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De ruimtelijke struktuur en het verkeer en vervoer

In het algemeen zijn in de regionale verdeling van de bevolking
slechts geringe wijzigingen opgetreden in de afgelopen tien jaar.
Wel zagen de sterk verstedelijkte gebieden, met name de vleugels
van de Randstad, langzaam hun aandeel in de totale bevolking terug
lopen. In de aangrenzende gebieden nam de bevolking verhoudingsgewijs toe. Bij middelgrote agglomeraties doet zich in vele gevallen
een identiek verschijnsel voor;

de omvang van de bevolking in de

binnensteden liep terug terwijl kleinere kernen groeiden. Op enige
afstand van de steden is de sub-urbanisatie met een afnemend ruimte-rendement begonnen toen de kwaliteit en de capaciteit van de
bestaande steden tekort schoot om de groeiende bevolking op te nemen.
Aanvankelijk werd in de groeiende behoefte aan woningen voorzien
door de bouw van nieuwe woonwijken, gordelsgewijze om de oude
stadslichamen. Bij de voortgaande vermindering van de gezinsgrootte en daling van de gemiddelde woningbezetting (4,0 in 1960, 3,5
in 1970) in samenhang met de toenemende ruimteconsumptie per hoofd
van de bevolking was het onmogelijk aan de groeiende woningbehoefte
te voldoen binnen de bestaande middelgrote en grotere steden. Suburbanisatie met een grotere woonspreiding bracht een vergroting
van de verplaatsingafstanden met zich, mede omdat de auto als gevolg
van de toenemende welvaart binnen het bereik van velen kwam. De
personenauto is evenwel geen absolute voorwaarde voor sub-urbanisatie;
het ontstaan van 't Gooi als woongebied voor treinforensen op Amsterdam is daarvoor de meest sprekende illustratie. Maar door de beschikbaarheid van de personenauto en de mogelijkheid tot autogebruik is
sub-urbanisatie overal mogelijk geworden en blijft zij niet, zoals
vroeger, beperkt tot de railcorridors.

We zullen iets dieper ingaan op de toenemende ruimteconsumptie.
Door de toenemende gezinsverdunning en doordat steeds meer alleenstaanden de beschikking kregen over een woning nam het ruimtebeslag
per persoon toe.
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Daarnaast is de woonoppervlakte van nieuwbouwvoorzieningen sterk
vergroot. Deze ontwikkeling komt voor een belangrijk deel voort
uit een toenemende individualiteit en pluriformiteit (een grotere
verscheidenheid van gedragswijzen) in de samenleving.
De ruimteconsumptie nam eveneens sterk toe in de vorm van tuinen
en ander'groen om de woningen (wandel- en speelgroen, kijkgroen
rond flats), mede als gevolg van een sterk verlangen naar privacy.
Direct na de tweede wereldoorlog lag de bebouwingsdichtheid in de
stedelijke uitbreidingen tussen 70 en 40 woningen per ha, in kleinere gemeenten is nu reeds een dichtheid tussen de 40 en 20 woningen
per ha gebruikelijk, terwijl de uitbreidingsplannen die nu gerealiseerd worden overwegend bebouwingsdichtheden tussen de 20 en 30 woningen per ha bevatten. Een bezinning op de toenemende ruimteconsumptie is nodig, niet zozeer omdat er zoveel grond voor stedelijk
gebruik mee gemoeid is, maar veeleer omdat in de afgelopen jaren
door splitsing van de functies van wonen, werken en recreëren in
stedelijke gebieden een situatie is ontstaan met een toenemende
vervoergenererende werking. Een en ander betekent dus een verhoogde
mobiliteit als gevolg van de situering van de verschillende functies. Vele afstanden tussen de woning en het werk, tussen de woning
en de school en tussen de woning en de winkelcentra, alsmede tussen
de woning en de recreatie- en culturele centra zijn dusdanig toegenomen dat ze slechts overbrugd kunnen worden met behulp van de auto
of het openbaar vervoer. Vroeger werden de verschillende functies
binnen een betrekkelijk kleine woongemeenschap vervuld, hedentendage bestaat er een grote mate van splitsing van functies die
evenwel maatschappelijk als gevolg van de noodzakelijke verplaatsingen grote kosten met zich meebrengt. Er moet rekening mee worden gehouden dat een grotere ruimteconsumptie per woning een belangrijke
vergroting van de maatschappelijke kosten met zich meebrengt.
Sub-urbanisatie van de bevolking leidt tot sub-urbanisatie van de
detailhandel en andere verzorgende werkgelegenheid zoals het onderwijs e.d. Vooral de sub-urbanisatie van de detailhandel is daarbij
van belang.
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Voor de winkelcentra in de binnensteden, waaraan in de toekomst
meer de plaats voor fantasie-artikelen (= artikelen met een duurzame bestemming, waarvoor wordt "gewinkeld" hetgeen als recreatieve bezigheid best enige tijd mag vergen), is toegedacht, houdt
deze ontwikkeling een ernstige bedreiging in.
Bij het ontwerpen van nieuwe woon- en werkgebieden heeft men niet
steeds voldoende besef gehad voor de gevolgen voor wat betreft het
vervoer. Dit kan blijken uit de omstandigheid, dat bij het ontwerpen van nieuwe woon- en werkgebieden dikwijls onvoldoende rekening
werd gehouden met de mogelijkheden van bestaande openbare vervoerverbindingen en dat bij aanleg van nieuwe voorzieningen onvoldoende
aandacht werd besteed aan de noodzaak van een functionele samenhang tussen bebouwing en tracering van nieuwe verbindingen. Dikwijls bleek het gebrek aan voldoende coördinatie tussen de verschillende gemeenten in een stadsgewest een struikelblok op weg naar een
tijdige integratie van een uitgebalanceerd systeem van afwikkeling
van de vervoerstromen in de planning van nieuwe woongebieden.
De spreiding van de woon-, werk- en recreatiegebieden, die tot een
steeds grotere mobiliteit leidde, veroorzaakte groeiende verkeersstromen over grote afstanden, welke veelal niet meer met fiets of
bromfiets waren te overbruggen.
Daarbij moet rekening gehouden worden met de bereikbaarheid van
grote recreatieve objecten door middel van openbaar vervoer.
Dergelijke objecten oefenen namelijk een sterke invloed uit op
de verkeersomvang.Het' spLtsverkeer in het weekeinde is thans reeds
groter dan dat op werkdagen.
De openbare vervoervoorzieningen konden noch in omvang noch in
kwalitatief opzicht voorzien in de toegenomen en gewijzigde behoeften van de consumenten. Het gemak, de verplaatsingensvrijheid
en de privacy die de auto zijn bezitter biedt brengen deze ertoe
zijn voertuig ook voor het woon-werk-verkeer en op relatief korte
afstanden te benutten. Hierdoor is de afgelopen tien jaar een
steeds grotere druk ontstaan op de hoofdkernen van de stadsgewesten
en in het bijzonder op de centrale stedelijke delen. Deze centra
zijn niet berekend op een enorme toevloed van auto's hetgeen

mede

heeft geleid tot een voortschrijdend bederf van het stedelijk milieu.
Een bederf zowel veroorzaakt door het verstopt raken van de stede-

- 21 -

lijke wegen als gevolg van de dichte vervoerstromen, als door de
luchtvervuiling, de lawaaiproduktie en de transformatie van vele
pleinen en straten van wandel- en speelterrein in verzamelplaatsen
van

geparkeerde auto's.

Bepaalde werkgelegenheid wordt gesitueerd buiten de woongebieden
terwijl andere (zoals kantoren) gebonden bleven aan de oude stadscentra, ook nieuwe vestigingen werden daar dikwijls gesitueerd.
Tezamen met de naar buiten gerichte ontwikkeling van het wonen en
het behoud van de overige funkties van de binnensteden (recreatie,
winkelfunctie, cultuur) veroorzaakte ook dit een vergroting van
de vervoerbehoefte.
Als belangrijke oorzaken van de ruimtelijke ontwikkelingen in het
afgelopen decennium kunnen worden gezien:
a. De toenemende welvaart en de stijgende waardering voor woonprivacy. Hierdoor is er een overwegend kwalitatieve woningnood, waaraan mede tegemoet wordt gekomen door een taakstellend woningbouwprogramma van 125.000 - 137.500 woningen per
jaar. Dit programma blijkt tot nu toe echter alleen te kunnen
worden uitgevoerd (qua aantal) door ook op talrijke plaatsen
te (laten) bouwen waar dit van verkeers- en 'Vfcrvoerstandpunt
uit gezien ongewenst is en/of waar dit in strijd is met de
gewenste ruimtelijke ordening of het voor ogenstaande verst edel ij kingspatroon.
b. Het gronduitgifte- en grondprijsbeleid wordt niet centraal
gevoerd, maar ad hoc op lokaal niveau. Het is dan ook
niet afgestemd op een wenselijk te achten mate van concentratie, maar leidt in belangrijke mate tot de groei van
zeer veel kleine gemeenten.
c. Het honoreren van "woonprivacy-wensen" met de daaraan
verbonden grotere ruimteconsumptie is mede als gevolg
van de toenemende welvaart vooral mogelijk geworden
door het algemeen beschikbaar zijn van de personenauto
en de mogelijkheden tot gebruik daarvan. De hoge waardering voor de personenauto is mede een uitvloeisel van
de eerder genoemde toegenomen individualiteit en privacywensen.
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d. In verschillende sektoren (institutionele beleggers, warenhuisconcerns, e.d.) wordt geanticipeerd op het beleid
in de woningse.ktor en bij de weginfrastruktuur. Uitgangspunten vormen daarbij de doelstelling van het aantal te
realiseren woningen en voortzetting van beleid gericht
op de aanpassing van de infrastruktuur aan de ontwikkeling van het autoverkeer.
e. Er is onvoldoende gebruik gemaakt van railverbindingen
als strukturerend element en instrument in de ruimtelijke
ordening.
Samenvattend kan worden gesteld dat de bij een ongewijzigd beleid
in de eerstkomende periode te verwachten ontwikkelingen niet zullen leiden tot de gewenste ruimtelijke structuur. Een betere
toetsing aan de ruimtelijke ordeningsplannen is noodzakelijkwaarbij de centrale overheid over de instrumenten moet beschikken om een geïntegreerd ruimtelijk beleid te voeren. Ruimtelijke ordening en verkeers- en vervoerinfrastruktuur moeten daarbij dusdanig op elkaar worden afgestemd dat strukturele congestieverschijnselen worden voorkomen.
3. De ruimte nodig voor het verkeer en vervoer.
•

II . I m m u u n

•

'ui Hl

I ii •

In de periode 1960-70 is de landoppervlakte van Nederland door allerlei omstandigheden nogal eens gewijzigd. De grootste wijziging
kwam tot stand door ingebruikneming van Zuid-Flevoland, nl. ruim
400 km 2 ,
2
In de periode van 1960 tot 1970 werd ruim 300 km land bestemd
2
2
voor bebouwing, 114 km voor industrie en handel, 168 km voor
.
.
.
2
recreatiedoeleinden en ruim 200 km voor verkeersdoeleinden, waaronder straten. Rekening houdend met een verhouding van bebouwing
en bijbehorende verkeersinfrastructuur van globaal 3 : 1 , volgt dat
slechts een beperkt deel van de landoppervlakte is onttrokken ten
behoeve van interlokale verbindingen.
De problematiek van de benodigde ruimte voor verkeer en vervoer concentreert zich in belangrijke mate in de steden, omdat de aanwezigheid daarvan zowel rijdende als stilstaande voertuigen tot een groot
ruimtebeslag leidt met een relatief geringe vervoercapaciteit als gevolg van de relatief lange verblijftijd van elk voertuig. Op de interlokale verbindingen bevindt zich normaliter slechts rijdend verkeer met een relatief hoge snelheid, waardoor het ruimtebeslag verhoudingsgewijs gering en de vervoercapaciteit relatief groot zal zijn.
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In de bebouwde kommen zijn veelal de hoofd- en andere verkeersstraten niet aangepast aan de huidige verkeersstromen. Dit heeft
tot gevolg dat woonstraten, die daar helemaal niet op berekend
zijn en daar ook niet voor zijn bestemd, als uitwijkroutes, 2.g.
sluiproutes, worden gebruikt.
Ook het parkeren in de woonwijken is als gevolg van het toegenomen
autobezit een steeds klemmender probleem geworden. Wel waren in
een aantal woonwijken met eenvoudige maatregelen nog verbeteringen
te bereiken - meestal compromis-oplossingen - maar in met name de

wat

oudere wijken is een probleem van strukturele aard ontstaan, omdat
daar de benodigde ruimte eenvoudig ontbreekt.
De problemen, die zich in de woonwijken voordeden en nog voordoen
zijn in nog versterkte mate aanwezig in de binnensteden en de daaromheen liggende "schillen", voornamelijk 19e eeuwse wijken, omdat
daar zowel rijdend als stilstaand verkeer zich concentreert. De
bereikbaarheid van de binnensteden wordt hierdoor ernstig aangetast.
Met behulp van doorbraken heeft men in een aantal gevallen deze bereikbaarheid trachten te verzekeren. Tot een afdoende oplossing heeft
dit evenwel meestal niet geleid.
In

de centra van de grote steden is reeds

sprake van een zekere ver-

zadiging als gevolg van onvoldoende ruimte voor rijdende-, maar
nog meer voor stilstaande (geparkeerde) personenauto's. Verbetering
is alleen mogelijk door een betere onderlinge afstemming tussen
de hoeveelheden rijdend en stilstaand verkeer. In die richting
is gewerkt door er naar te streven het aantal langparkeerders in de
binnenstad te beperken door het instellen van z.g. blauwe zones, het
plaatsen van parkeermeters met beperkte parkeerduur, de aanleg van
parkeervoorzieningen buiten het stratennet. Deze maatregelen zijn er
op gericht de vervoermiddelen die relatief het minst of in het geheel
niet bijdragen tot de binnenstadfunctie te weren uit dit stadsgedeelte.
Het verloop van de problematiek wordt geïllustreerd door de toeneming van het aantal geparkeerde auto's in de verschillende delen
van Amsterdam. In de binnenstad (begrenzing Singelgracht en IJ) is
sedert 1965 al een parkeerverzadiging. Door het plaatsen van parkeermeters (per 1/12/1971 waren er circa 4850) is getracht een efficiëntere benutting van de beschikbare parkeerruimte te bewerkstelligen.
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Amsterdam, geparkeerde a u t o ' s op de openbare weg
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Van oudsher moest het openbare - en het particuliere verkeer zich
gemengd afwikkelen. Het openbaar vervoer ondervond een stijgende
hinder van het autoverkeer, waardoor de inzet van meer materieel
noodzakelijk werd om een goede dienstverlening, met name in de
spitsuren, veilig te stellen. In een aantal steden werd daarom
een begin gemaakt met het geven van vrije banen aan het openbaar
vervoer, mede omdat de toenemende hinder een ongunstige invloed
had op de exploitatietekorten van het stedelijk openbaar vervoer.
In de periode 1960-70 ondervond het niet-autoverkeer in toenemende
mate hinder van het autoverkeer, terwijl in een aantal gevallen de
ter beschikking staande verkeersruimte werd herverdeeld ten gunste
van het autoverkeer. Thans lijkt een kentering op te treden die
leidt tot een streven verkeerssoorten te scheiden, waardoor mede
de verkeersveiligheid is gediend. De groei van het autoverkeer
tast de bereikbaarheid van de stad aan alsmede de waardering
voor het toeven in de stad. BDgingen zijn ondernomen om de
kontaktmogelijkheden weer te verruimen en het vertoeven in het centrum een nieuwe impuls te geven door de kreatie van voetgangersgebieden. Ook in nieuwe subcentra werd overgegaan tot de aanleg van
voetgangersgebieden.
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Het parkeren werd hiervoor reeds even aangestipt. Het parkeerbeleid, dat in eerste instantie valt onder de verantwoordelijkheid
van de gemeentelijke autoriteiten, droeg in het afgelopen decennium nog te veel aan passief karakter. Binnen het huidige wettelijke
kader is het voor de gemeente mogelijk een actief parkeerbeleid te
voeren, door differentiatie van heffingen naar plaats, tijd en duur.
Van deze mogelijkheden wordt in het algemeen nog onvoldoende gebruik
gemaakt, waardoor aan de volgende, daarmee samenhangende aspekten
onvoldoende recht wordt gedaans
a. het vervoer-regulerende aspekt
b. het ruimte-distribuerende aspekt
c. het financiële aspekt.
Een goede regulering van de stromen en dito distributie van de beschikbare ruimte kunnen een selectief autogebruik in de centra bevorderen, terwijl een versterking van de financiële basis ten behoeve van het verkeer en vervoer een dringende eis is.
Het interlokale wegennet gaf in de jaren zestig een sterke groei te
zien. Hoewel het ruimtebeslag op zich niet groot was, deden zich bij
de traceringen wel problemen voor. In de landbouwsektor werd in ruilverkavelingsverband, door vrijwillige grondruil of door uitkoop van
door versnij ding te kleine en te versnipperde bedrijven de problemen
opgelost. Het steeds meer bewust worden van de waarde van het milieu
leidde er toe dat grondgebruik voor verkeer veel meer dan vroeger als
verstoring van het natuurlijk milieu wordt gezien. Daarbij geldt uiteraard- mede da; uitlaatgassen en verkeerslawaai invloed op de omgeving uitoefenen. Overigens is de ontwikkeling binnen de rijksoverheid gebaseerd geweest op een wijdmazige hoofdwegennet dat past bij
de gebundelde deconcentratie, zoals die in de tweede nota voor de
ruimtelijke ordening is aangegeven.
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4. Het wegennet.
De stormachtige groei van het personenautopark van | min in
1960 tot 2| min in 1970 heeft geleid tot het treffen van een
groot aantal- voorzieningen ter aanpassing van het wegennet
aan de toegenomen verkeersintensiteit. Naast uitbreiding en
verbetering van de infrastructuur is daarbij verhoging van
de veiligheid leidraad geweest.
Er bestond een sterke behoefte aan een planologische visie op
lange termijn waaraan de verschillende wegenplannen zouden kunnen worden getoetst. In het kader van de Tweede Nota over de
Ruimtelijke Ordening is deze visie gegeven in de vorm van het

Dit schema geeft een schets van een mogelijk wegennet in het
jaar 2000 gebaseerd op een visie over de toekomstige indeling
van ons land en de daarbij te verwachten verkeersstromen.
Het structuurschema was mede nodig om te voorkomen dat bebouwingen zouden worden ontworpen of tracés voor wegverbindingen
gekozen die een evenwichtige ontwikkeling van de ruimtelijke
indeling en het daarbij behorende wegennet in de weg staan. Op
die basis werden zowel door het Rijk als de Provincies programma's opgesteld voor de wegenaanleg voor de eerstkomende 10 a
15 jaar.
In 1968 is het Rij.kswegenglan_H)68 vastgesteld met aan net
van bestaande en aan te. leggen verbindingen voor het doorgaande
verkeer op langere afstand ter lengte van circa 3600 km. Een
belangrijk deel daarvan zou als autosnelweg moeten worden uitgevoerd. Kort na de vaststelling van het Rijkswegenplan zijn
de secundaire, tertiaire en quartaire wegenplannen door de provincies herzien en afgestemd op het Rijkswegenplan 1968. De
plannen hebben een programmatisch karakter, opgenomen zijn alleen verbindingen waarvan wordt verwacht dat binnen 10 tot 15
jaar met de aanleg wordt begonnen.
Om een en ander mogelijk te maken is een financieringsschema
op langere termijn noodzakelijk. In dat kader is in 1965 het
5ii~ïï£SêBÊ22éS gecreëerd. De inkomsten van het fonds worden
voor een deel verkregen uit de algemene middelen en voor een
deel uit heffingen op het wegverkeer (opcenten op de motorrijtuigenbelasting). In de wet op het Rijkswegenfonds is bepaald
dat de inkomsten evenredig met hetraotorvoertuigenbezitzullen
toenemen. Enkele malen heeft een bijstelling van de inkomsten
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plaats gehad in verband met de gestegen prijzen en lonen.
De opcenten op de motorrijtuigenbelasting zijn hierdoor verhoogd
van 65 in 1965 tot 224 in 1972. In 1972 is behalve de aanleg ook
het onderhoud van de rijkswegen onder de werkingssfeer van de
wet gebracht.
De instelling van het Rijkswegenfonds heeft de aanleg van
rijkswegen in belangrijke mate versneld, zie verloop uitgaven
ten behoeve van de aanleg in onderstaande figuur.
Het net van autosnelwegen is daarbij als volgt toegenomen:
aanwezig per

in de Randstad

elders

totaal

1961

297

145

442

1965

339

245

583

1971

438

627

1065

De toeneming van 1961 op 1971 is 50% in de Randstad tegen 300%
in het overige deel va} het land.
Aangezien het wegverkeer een nog grotere groei heeft laten zien
dan de uitbreiding van het wegennet is de "vullingsgraad" op de
rijkswegen aanzienlijk toegenomen. De intensiteit op de rijkswegen gedurende een werkdag verdubbelde ongeveer in de periode
1960-70.
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Voor het onderhoud, de verbetering en aarileg van wegen voorkomende
op de Provinciale wegenplannen ontvangen de Provincies uitkeringen
krachtens de in 1966 in werking getreden Wet Uitkering Wegen (W.U.W.)
met terugwerkende kracht tot 1 januari 1963.
De grootte van de uitkering is gerelateerd aan de omvang van
het motorrijtuigenpark en het inwonertal in de betrokken provincie. Voor de aanleg van wegen kunnen leningen worden afgesloten, waarvan de lasten (rente en afschrijving) kunnen worden bestreden uit de ontvangen uitkeringen.
Door de gemeentelijke overheden zijn fa de laatste 10 jaar
een groot aantal maatregelen getroffen om de verkeersafwikkeling in de steden te bevorderen. Voor het entameren van grote
projecten schieten de gemeentelijke financiën tekort. In verband hiermee is in 1967 een ministeriële beschikking uitgevaardigd op grond waarvan RÜksbiidragen_aan_gemeenten kunnen worden
verstrekt voor voorzieningen ten behoeve van het wegverkeer en
het openbare vervoer in en om de steden. Voor een bijdrage komen ia aanmerking de aanleg van verbindingen die behoren tot
het stedelijke hoofdwegennet alsmede de kosten van infrastructurele werken voor het openbaar vervoer. De werken moeten in
het algemeen passen in een verkeers- en vervoerplan.
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5, Het openbaar vervoer.
De overheidsbemoeienis ten aanzien van de openbaar vervoerbedrijven beperkte zich in hoofdzaak tot de organisatorische aspecten van dit vervoer. Als uitgangspunten gold een scheidirtf in
functie als landelijk, regionaal en stedelijk openbaar vervoer.
Het landel^k^vervoer wordt verzorgd door de Nederlandse Spoorwegen. De N.S. neemt door haar karakter en de haar ter beschikking
staande volledig eigen baan een bijzondere plaats in. Het aantal
reizigerskilometers bleef ongeveer op hetzelfde niveau maar relatief gezien daalde de positie van de N.S. in het totale personenvervoer. De vervoerplicht van de N.S. dwong het bedrijf een
voorzieningen niveau te handhaven dat in vele gevallen niet
strookt met een rendabele bedrijfsvoering. Het is om die reden
dat de rijksoverheid sinds 1967 er toe is overgegaan een tegemoetkoming in de zgn. bedrij fsvreemde- en de interest lasten van de
N.S. te verlenen. De bedrijfsresultaten zijn in de zetiger jaren
sterk gedaald; in 1963 is nog een kleine verbetering opgetreden
als gevolg van het toegenomen goederenvervoer, de genomen tariefmaatregelen en de dat jaar relatief wat minder stijgende personeelslasten. Het verloop van de tekorten op het personenvervoer is weergegeven in bijgaande grafiek. Verwacht wordt dat de tekorten in de
jaren 1972 en 1973 in vergelijking met 1971 nog belangrijk zullen
toenemen. Sinds 1 januari 1972 is de E.G.-verordening 1191/69 hier
van kracht geworden, welke de N.S. het recht verschaft op compensatie van de lasten die voortvloeien uit de handhaving van openbare
dienstverp1i cht ingen.
De N.S. vervullen naast het lange afstandsvervoer een belangrijke functie in het agglomeratievervoer en het regionale
vervoer. De vestiging van woongebieden op te grote loopafstanden
van de stations leidde tot het verlies van potentiële treinreizigers.
Sinds 1965 heeft de leiding van de N.S. een koerswijziging uitgezet gericht op een aanzienlijke verhoging van het voorzieningenniveau. Comfortabeler materieel, een meer gedifferentieerd tariefstelsel, opvoering van de frequentie en bevordering van het systeem
van "park and ride" door de aanleg van grote parkeerterreinen nabij
de voorstadstations zijn enkele van de maatregelen. Onderdeel van
genoemde acties vormden voorts de invoering van een stelsel van drie
netten, te weten een intercitynèt, een semi-sneltreinnet en een stoptreinnet, benevens de opening van een 24-tal voorstadstations.
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Exploitatie resultaten van de openbare vervoerbedrijven
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Alhoewel b.ij de N.S. het aantal reizigerskilometers sinds 1969
is gestegen is dit bedrijf niet ontkomen aan' toenemende exploitatieverliezen. Het beeld van de andere openbaar vervoerbedrijven
is ook een van toenemende tekorten.
Naast de totaalbedragen aan overschotten en tekorten zijn voorts hierna die per reizigerskilometer in beeld gebracht.
Het openbaar vervoer in de regio's wordt voornamelijk verzorgd door
de streekvervoerbedriiven. Deze bedrijven werden geconfronteerd met
een afnemend aantal passagiers als gevolg van toenemend gebruik van
de privé auto, een sterk stijgende loonpost en storing in de dienstuitvoering door verkeerscongestiies. Dus naast aantasting van de

- 31 Exploitatie resultaten van openbaar vervoer per reizigerskilometer.
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opbrengsten een sterke stijging van de kosten met als gevolg een afnemende rentabiliteit. Bij een aantal reizigers van 345 min in 1965 en
een bedrijfsresultaat van 10,8 miljoen gulden steekt het tekort van
59 miljoen gulen in 1971 schril af, het aantal vervoerde reizigers bedroeg in dat jaar nog slechts 256 miljoen.
IJèt aantal ondernemingen in het streekvervoer is door opheffing, overneming of fusie van 63 in 1969 afgenomen tot 53 in 1972. In 1969 werd
aan het streekvervoer voor de eerste maal een rijksbijdrage uitgekeerd
ter grootte van 3 miljoen gulden ter gedeeltelijke compensatie van de
tekorten; in 1972 wordt ter volledige compensatie van de tekorten een
bijdrage voorzien van circa 80 miljoen gulden. Aanvankelijk werd bij
de verdeling van de rijksbijdragen over de streekvervoerondernemingen
een verschillende behandeling toegepast voor particuliere ondernemingen,
voor bedrijven waarin de overheid participeert en voor de dochterondernemingen van de N.S.

- 32 -

Met ingang van 1972 zullen deze drie categorieën voor wat betreft
de afdekking van tekorten door rijksbijdragen op gelijke wijze
worden behandeld.
In de grote agglomeraties fungeren stedeliike_02enbaar_vervoer;
bedrijven, zij worden de laatste jaren in toenemende mate geconfronteerd met de gevolgen van het toenemend auto-gebruik en van het teruglopen van de omvang van de stedelijke bevolking en de daarmee gepaard gaande sub-urbanisatie. Het aantal potentiële klanten is hierdoor verminderd en de dienstuitvoering moeilijker geworden, mede als
gevolg v a n

verkeerscongesties. Door de aanleg van enkele vrije

banen voor het openbaar vervoer is in de grootste gemeenten de laatste
jaren een verbetering van de dienstuitvoering te constateren.
Toch is er in de zestiger jaren een tamelijk sterke daling te zien
in het gebruik van het openbaar vervoer. De daartegenoverstaande
sterke stijging van de exploitatiekosten-voornamelijk door gestegen
loonkosten - hebben geleid tot steeds ongunstiger wordende exploitatie-resultaten.
De tekorten van de stedelijke openbaar vervoerbedrijven in 9 gemeenten beliepen in 1963 reeds meer dan 40 min gld en waren in 1971 opgelopen tot ruim 190 miljoen gulden; het aandeel van de drie grote steden
daarin liep van 92% terug tot 87%.
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Hoofdstuk IV. Mogelijke ontwikkelingen in de toekomst bij ongewijzigd beleid.
1; Inleiding
In dit hoofdstuk zal worden gepoogd te schetsen welke toekomstige ontwikkelingen in het personenvervoer en de ruimtelijke ordening zullen optreden indien het huidige verkeers- en vervoerbeleid niet zou worden gewijzigd. In het kader van de doelstellingen
zullen deze ontwikkelingen moeten worden geëvalueerd, op basis
daarvan wordt in hoofdstuk V het te voeren beleid uitgestippeld.
Tot voor kort was het niet mogelijk de ontwikkelingen tot het jaar
2000 in de verkeers- envervoersector op consistente wijze te beschrijven. Wel waren globale indikaties beschikbaar. (Tweede Nota voor de
Ruimtelijke Ordening, TP 2000). Inmiddels is het rapport verschenen
inzake de Integrale Verkeers- en Vervoerstudie, uitgevoerd door het
Nederlands Economisch Instituut in opdracht van de

Minister van Verkeer

en Waterstaat (verder NEI-studie genoemd).
Deze studie is mede gebaseerd op materiaal van de huisenquete gehouden
in het kader van het onderzoek van de Commissie Bevordering Openbaar
Vervoer Westen des Lands. In het rapport van deze laatste commissie
wordt een aantal kwalitatieve uitspraken gedaan over de

stimulering

van openbaar vervoer in de Randstad.
De uitkomsten van de NEI-studie zijn in grote trekken te beschouwen als
resultaten van een ongewijzigd beleid voor de toekomst en zullen dan
ook als zodanig ten tonele worden gevoerd, waarna in hoofdstuk V het
beleid daartegen zal worden afgezet.
In de NEI-studie is uitgegaan van een bevolkingsomvang van 17,9 min.
inwoners in het jaar 2000 in Nederland en een bevolkingsspreiding conform
de conceptie van gebundelde deconcentratie zoals beschreven in de
"Tweede Nota voor de Ruimtelijke Ordening". Inmiddels zijn nieuwe
bevolkingsprognoses opgesteld (CBS: 17,1 min inwoners in 2000) en
de gedachten over de bevolkingsspreiding evolueren nog steeds. De veronderstelde toeneming van het besteedbaar inkomen tot 2000 met bijna
5% per jaar lijkt wat hoog, dit mede gezien de elders in de studie
gemaakte veronderstelling over de toeneming van de arbeidsproductiviteit.
De ten aanzien van de vervoerkosten gemaakte veronderstellingen komen
neer op in verhouding tot het inkomen dalende kosten van vervoer,
zowel per auto als per openbaar vervoer.
Al deze veronderstellingen werken in de richting van een over-
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schatting van het aantal verplaatsingen en het aantal verplaatsingen
per auto, de verdeling van de verplaatsingen over auto en andere vervoermiddelen. Dit houdt in dat de resultaten van de studie met de nodige voorzichtigheid moeten worden gehanteerd, temeer daar in het
prognosemodel geen terugkoppelingseffecten tussen bepaalde onderdelen
zijn opgenomen.

Het verkeer en vervoer.
De studie van het NEI is toegespitst op het interlokale verkeer
en vervoer. Voor het aantal reizigerskilometers dat dagelijks per
auto en per trein op interlokale trajekten zal worden afgelegd
zijn prognoses gemaakt onder twee verschillende veronderstellingen.
De ene veronderstelling is aanwezigheid van een minimaal spoorwegnet met de bestaande stations, de andere veronderstelling gaat uit
van een maximaal spoorwegennet en een maximum aantal spoorwegstations, de zg. lage (LT) en de hoge (HT) treinraming. Aanvullend
daarop zijn de zg. hoge (HA) en de lage (LA) autoramingen.
Reizigerskilometers per dag in min op interlokale trajekten

1970
HA en LT
PER AUTO

84

PER TREIN

21,1

2000

1980

138
26,7

LA en HT

HA en LT

131
38,3

249
41,6

LA en HT

235
. 64,2

.. ... ...
Er blijkt dus een toenemende mobiliteit in de toekomst gemeten in reizigerskilometers. Wordt de mobiliteit uitgedruk in verplaatsingen per dag
per hoofd van de bevolking (ouder dan 6 jaar), inclusief langer lopen
dan 10 minuten, dan ontstaat volgens het NEI het volgende beeld: 3,19
in 1980, 3,26 en 1990 en 3,34 in het jaar 2000.
Het aantal verplaatsingen neemt dus betrekkelijk weinig toe, maar het
aantal reizigerskilometers zeer veel, zodat de gemiddelde verplaatsingsafstand sterk zal toenemen.
Het aantal verplaatsingen per hoofd (ouder dan 6 jaar) van meer dan
5 km (hemelsbreed) neemt daarbij toe van 0,52 in 1970, 0,78 in 1980,
0,88 in 1990 tot 0,96 in 2000. Veel van deze verplaatsingen zullen in
de toekomst per auto afgewikkeld worden.
Uit de NEI-studie blijkt verder dat rond de grote steden ernstige congesties te verwachten zijn, veroorzaakt door het interlokale autoverkeer.
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Naast het interlokaal auto- en treinvervoer, waarmee de NEI-studie zich
heeft bezig gehouden, zijn er nog andere vervoerstromen en vormen van vervoer, waaraan in het volgende aandacht wordt besteed.
Bij ongewijzigd beleid kan worden verwacht dat het streekvervoer per bus
de komende jaren nog verder zal gaan dalen. Het stedelijk openbaar vervoer
zal naar verwachting lichtstijgen, vooral in de grote steden o.m. als
gevolg van parkeermoeilijkheden. Per saldo kan dus van het totale openbaar
vervoer, inclusief het vervoer per trein, een lichte stijging verwacht worden van ca. 18 mld reizigerskilometers per jaar in 1970 tot ca 20 min
in 1980.
Ook het privé vervoer per vervoerwijze anders dan per auto zal licht stijgen.
De 11 mld reizigerskilometers per jaar in 1970 per bromfiets zullen in 1980
vermoedelijk zijn toegenomen tot 12 of 13 mld. Over het aantal reizigerskilometers per fiets is weinig bekend. De stijgende verkoop van nieuwe fietsen doet evenwel vermoeden dat hier van een opleving sprake is. Door het stijgend aantal langere verplaatsingen zal het aantal verplaatsingen te voet
verder afnemen.
Resumerend kan gesteld worden dat volgens de uitgangspunten van de NEI-studie
naar verwachting in de jaren tussen 1970 en 1980 het vervoer per auto met
circa 80% zal toenemen, het openbaar vervoer licht zal stijgen en het
vervoer per fiets en bromfiets eveneens een lichte stijging zal laten
zien. De toenemende mobiliteit zal naar verwachting dus vrijwel uitsluitend "auto-mobiliteit" zijn.
In het voorgaande is aangegeven, dat de groei van het autobezit nieuwe
mobiliteit doet ontstaan. Niet het aantal verplaatsingen per persoon
neemt in sterke mate toe, maar de verplaatsingsafstand, waarbij de
(brom-)fiets en het lopen vervangen wordt door de auto.
Uiteraard worden ook verplaatsingen per openbaar vervoer vervangen
door verplaatsingen per auto. Echter, van het totaal aantal autoverplaatsingen is slechts een klein gedeelte substitutie van openbaar vervoer.
Uit berekeningen kan worden afgeleid, dat indien na 1960 het autopark
niet verder was gegroeid, maar het inkomen, de bevolking, het tariefpeil enz. zich op dezelfde wijze hadden ontwikkeld als geconstateerd is
in de jaren 1960-1970, het aantal reizigerskilometers per spoor van 1960
tot

1970

zou zijn toegenomen met 3 mld.Het gerealiseerde

aantal reizigerskilometers per auto in deze periode bedroeg meer dan 40 mld.
Voor de andere vormen van openbaar vervoer geven analoge berekeningen resultaten welke in dezelfde orde van grootte liggen.
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Over de ontwikkeling van de verkeersonveiligheid in de toekomst is weinig
bekend. Aangenomen kan worden dat de onveiligheid in relatieve zin zal
blijven dalen. In absolute aantallen zal naar gevreesd wordt het aantal
doden en gewonden nog blijven toenemen.
Het zijn deze absolute aantallen die om passende maatregelen vragen.

3. De ruimtelijke struktuur en het verkeer en vervoer.
In het volgende wordt een beeld geschetst van de situatie die gaat ontstaan,
indien deze tendenzen niet of nauwelijks omgebogen kunnen worden. Hierbij
wordt gewezen op de effekten van de daling van de gemiddelde woonbezetting en het toenemende ruimtegebruik per woning, c.q. het dalend aantal
woningen (en inwoners) per ha in nieuwe woongebieden. In de volgende
tabel zijn enkele gegevens

) opgenomen verband houdende met de gemiddelde

woningbezetting.

1

1990

2000

13,0

14,4

15,8

17,1

2,8

3,7

4,7

5,4

6,0

4,0

3,5

3,0

2,9

2,8

1970

11,4

woningvoorraad (in min)
gemiddelde woningbezetting

bevolking (in min)

:

1980

1960

per 1 januari

In de periode 1970-1980 zal de woningvoorraad volgens bovenstaande tabel
met 1 miljoen moeten toenemen. Zou de gemiddelde woningbezetting echter gelijk blijven (3,5) , dan zou de toename slechts 400.000 bedragen.
Ten gevolge van de verwachte daling van de woningbezetting (tot 3,0) moeten
echter ruim 600.000 woningen meer in die periode worden gebouwd. Bij een te
verwachten vermindering in de bestaande woningvoorraad van 200.000 -

300.000

woningen betekent dit per saldo, dat in de periode 1970-1980 ca 1,3 miljoen
nieuwe woningen moeten worden gebouwd. Het is duidelijk dat de lokatie van
circa 1,3 miljoen nieuwe woningen (35% van het woningbestand in 1970)
belangrijke implikaties heeft voor de ontwikkeling van het personenvervoer.
Belangrijk is daarbij te weten dat plannen tot uit-

* Bronnen: C.B.S., nota Volkshuisvesting, Economisch Instituut
voor de Bouwnijverheid, de Nationale Woningraad, Raad van Advies voor de R.0.
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voering van die nieuwe woongebieden voor met name de komende vijf
jaar grotendeels reeds vastliggen. Hetzelfde geldt voor de aanleg
van nieuwe infrastruktuur. Het gevolg zal zijn dat de spanningen
tussen de ruimtelijke ontwikkeling en het verkeers- en vervoerstelsel
nog zullen toenemen. Op de wat langere termijn kan wel een grote aanpassing dan wel integratie plaatsvinden van de ruimtelijke ontwikkeling
en het verkeer en vervoer, waar nu reeds de mogelijkheden voor moeten
worden geschapen. Uit het voorgaande volgt dat in de periode 1980-2000
1,5 tot 2 miljoen nieuwe woningen gebouwd moeten worden. Ook uit de
NEI-studie is af te leiden dat in die zelfde periode veel wegen en railverbindingen moeten worden aangelegd.
Samen met een dalende woningdichtheid zullen de komende decennia grote
gebieden voor het wonen gebruikt gaan worden. Het voorgaande zal samen
met andere faktoren, zoals schaalvergroting bij de voorzieningen, leiden
tot stijgende verplaatsingenafstanden en tot verplaatsingen met een
sterk gespreid patroon. Bij het boven geschetste occupatiepatroon en
onder de veronderstelling dat het gedragspatroon van de individuen
zich niet sterk wijzigt, zal veel van de toekomstige mobiliteit aan
de auto gebonden zijn.
Daardoor dreigt het gevaar dat de stadscentra in een steeds klemmender
greep van het autoverkeer geraken met desastreuze gevolgen.

4. De ruimte nodig voor het verkeer en vervoer.
Over de benodigde ruimte in de steden is geen consistent materiaal
beschikbaar. Naar verwachting zal congestie, alleen al veroorzaakt
door het interlokale verkeer, aan de randen van de grote steden gaan
optreden, omdat ook daar de fysieke ruimte voor verkeersvoorzieningen
zal ontbreken. Het beschikbaar stellen van oppervlak aan rijdend en
stilstaand verkeer in de steden zal een toenemend probleem worden.
Hiervoor zal op grote schaal ruimte ter beschikking moeten worden gesteld, daardoor zal het aantal inwoners in de binnenstad afnemen.
De ruimte benodigd voor het interlokale verkeer is volgens de NEI-studie:
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1975
kilometers spoorweglengte
"
"

weglengte
rijstrook

2400
ca
ca

J)

2)

7000
185000

2540-2320
ca

2000

1990

1980
3)

2820-2460
ca

8500

ca 24000-25000

4)

ca

3)

ca

9000
29500

3090-2600

5)

9000

ca 3250034500

Bij de beoordeling van de tabel moet worden bedacht, dat de uitvoeringsprogramma's na 1971 getemporiseerd zijn, zodat de in 1975 aanwezig veronderstelde omvang van het wegennet te hoog is.
Het feitelijk ruimtebeslag van de hoofdwegen is afhankelijk van het aantal rijstroken per verbinding. Bij een grofmazig wegennet, dus waar nodig
met veel rijstroken per verbinding, ontstaat in betrekkelijk weinig zones
veel hinder tengevolge van de hoge lawaaibelasting. Bij een fijnmazig
wegennet, met minder rijstroken per verbinding, zal minder hinder per weg
optreden, echter wel in veel zones.
Bij wegen met veel rijstroken is het ruimtebeslag van de weg zoveel
mogelijk beperkt, maar neemt de ingewikkeldheid en het ruimtebeslag
van de kruispunten sterk toe.

5. Consequenties voor verkeer en vervoer.
Stedelijk.
Vele steden zijn, vooral voor wat betreft het centrale gedeelte, produkt van een historische ontwikkeling. Dit deel is gekenmerkt door
een intensief en gevarieerd grond- en ruimtegebruik met een grote
verwevenheid van funkties en aktiviteiten. Voor een goed functioneren
is toegankelijkheid voor grote aantallen personen een eerste vereiste.
De verkeersruimte is in een binnenstad evenwel beperkt en de ruimte
ontbreekt voor grote aantallen langparkeerders.
Bundeling van verplaatsingen via openbaar vervoer kan de toegankelijkheid
waarborgen, maar stelt eisen aan de kwaliteit van dat openbaar vervoer.
Daarbij komt dat het openbaar vervoer hinder ondervindt van het particuliere vervoer, waardoor de dienstuitvoering wordt belemmerd.
Toenemend en stagnerend autoverkeer in een stad vergroot de luchtverontreiniging en de lawaaioverlast.
1) In deze kolom is het in 1975 aanwezig veronderstelde opgenomen.
2) Het bestaande NS-net, excl. lijnen uitsluitend voor goederenvervoer, maar met inbegrip van de Zoetermeerlijn.
3) Hoge, resp. lage treinraming.
4) Lage, resp. hoge autoraming.
5) Hoge autoraming.

3)

,,
*'
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Randstad.
Het gevaar dreigt van een ontmenging van de stedelijke totaliteit
naar een type stad waarbij het centrum alleen nog zakelijk centrum
is zonder een centrale funktie uit te oefenen in het geheel van het
maatschappelijk leven en daarbij omgeven is door een aantal steeds
in dichtheid afnemende schillen van woonwijken en industriegebieden.
De bezwaren zijn niet alleen van sociologische en sociaal-psychologische aard, doch betreffen eveneens het niveau van voorzieningen
geboden door een zodanige stadsstruktuur.
Een olievlek-effect van de bebouwing zal tot gebrek aan stilte- en
recreatiegebieden op korte afstand leiden. Als uitgangspunt van het
ruimtelijk beleid is gekozen voor een verstedelijkingspatroon van
de zogenaamde gebundelde deconcentratie dat op macroschaal leidt
tot een afwisseling van stedelijke en niet-stedelijke gebieden en
op microschaal tot de vorming van stadsgewesten. Het huidige ruimtelijke beleid is er op gericht de funktie van de bestaande stedelijke
centra te behouden.
Secundaire concentraties van werkgelegenheid komen buiten de centra
tot ontwikkeling, terwijl voorts een aantal nieuwe steden ontstaan.
Aangezien het de bedoeling is het zogenaamde groene hart van Holland
open te houden, wordt verdere expansie van de bebouwing vooral
buiten het eigenlijke gebied van de Randstad gezocht.
Voor de groeiende bevolking van de Randstad moeten recreatiegebieden
in de direkte nabijheid van de steden tot ontwikkeling worden gebracht.
Binnen de concentratiegebieden zowel^als daarbuiten zal voor verkeers- en vervoerdoeleinden slechts een beperkte hoeveelheid ruimte
ter beschikking kunnen worden gesteld. Dit noopt tot een zo doelmatig mogelijk gebruik van deze ruimte en leidt mede in de richting van bevordering van het openbaar vervoer.
Regionaal landelijk.
Het gebied buiten de steden, het platteland, vertoont op het gebied van verkeer en vervoer een eigen karakter. Het wordt doorsneden door grote verbindingswegen voor het interlokale verkeer en
beschikt voor lokaal verkeer over een aantal wegen van plaatselijke en regionale betekenis. Een aantal dorpen in de nabijheid
van grote steden groeien uit tot forensenplaatsen met een toenemende
mobiliteit. De ontwikkeling van het recreatieverkeer kan leiden
tot een toenemende druk op het natuurlijk milieu.
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Voor de tot het platteland beperkt blijvende relaties zijn de verkeer s- en vervoerproblemen voorlopig nog van beperkte omvang. Het
particuliere verkeer leidt interlokaal in het algemeen niet tot
onoplosbare vraagstukken. Zelfs kan worden geconstateerd dat het
particuliere verkeer hier een geheel eigen belangrijke functie
heeft, omdat het voorziet in een behoefte aan verplaatsingen die
door openbaar vervoer momenteel en in de toekomst niet zal kunnen
worden vervuld. De functie van het openbaar vervoer ten platte
lande is daardoor in belangrijke mate gereduceerd tot een voorziening met een grotendeels sociaal karakter, mede daar woon-werkverkeer en vervoer bij bijzondere evenementen in belangrijke mate in
de vorm van groepsvervoer plaats vindt.
De handhaving van het natuurlijk milieu legt beperkingen op aan de
tracering van nieuwe interlokale verbindingswegen die het platteland doorsnijden.
6» Financiële aspekten
Verkeer en vervoer leggen een omvangrijk beslag op financiële middelen van de Rijksoverheid. In het navolgende is getracht, een indruk te geven van de financiële consequenties waarvoor de Rijksoverheid zich zou zien geplaatst indien de ontwikkelingen zoals die
in de voorafgaande paragrafen van dit hoofdstuk zijn beschreven,
zich zouden doorzetten.
a. Investeringen en onderhoud wegennet
Wat de wegen betreft, levert het rapport van het NEI een aantal
indicaties voor de uitgaven voor investeringen en onderhoud van
de wegen in de perioden 1975-1980, 1980-1990 en 1990-2000. Ofschoon de door het NEI berekende bedragen alleen betrekking hebben
op interlokale wegverbindingen en ook overigens met voorzichtigheid dienen te worden gehanteerd, geven zij wel een indruk omtrent de orde van grootte van het beslag dat op de Rijksfinanciën
zou worden gelegd. Bij de studie van het NEI zijn twee alternatieve uitgangssituaties in beschouwing genomen ten aanzien van
de verdeling van de personenvervoerstromen over weg en rail, nl.
één, gebaseerd op een hoog jersonenautogebruik met bijbehorende
lage prognose voor het railvervoer en éën, gebaseerd op
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een hoog railgebruik met bijbehorende lage prognose voor
het personenautogebruik. De consequenties van deze alternatieven voor de prognose van investeringen en onderhoud
van de wegen zijn in de navolgende tabel opgenomen.
Prognose-waarden voor de uitgaven van de centrale overheid aan
interlokale wegverbindingen in miljarden guldens van 1970 bij
respectievelijk een lage (L) en een hoge (H) autoraming.
Periode
1975-1980

1975-1990

1975-2000

autoraming

investeringen

onderhoud

totaal

L

6-9

1,5

7,5 - 10,5

H

7 - 10

1,8

8,8 - 11,8

L

11 - 14

4,0

15

H

12 - 16

4,8

16,8 - 20,8

L

15 - 18

6,5

21,5 - 24,5

H

18 - 22

7,8

25,8 - 29,8
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De spreiding in de bovenstaande bedragen wordt veroorzaakt door de
gehanteerde berekeningsmethodiek. De lage bedragen zijn gebaseerd op
gebroken rijstroken, waarbij in de heen-en terugrichting een verschillend aantal rijstroken aanwezig is. Bij de hoge bedragen zijn de
rijstroken afgerond en zijn de aantalllen in de heen-en terugrichting
gelijkgehouden. Deze laatste bedragen worden de meest realistische geacht.
Opgemerkt zij, dat in deze opstelling geen rekening is gehouden
met andere uitgaven die de Overheid ten behoeve van het verkeer
en vervoer langs de wegen doet, zoals uitgaven voor verkeerspolitie en dergelijke. Volledigheidshalve dient ook te worden
gememoreerd, dat bij de lage raming van het autogebruik is verondersteld, dat het aantal spoorwegstations zal toenemen tot circa 700
in het jaar 2000 (momenteel bedraagt dit aantal ruim 300).
Bij vergelijking met het uitgavenpeil, voortvloeiend uit extrapolatieramingen gebaseerd op de Wet op het Rijkswegenfonds en de
Wet Uitkeringen Wegen blijkt, dat uitvoering van het door het NEI
geprognotiseerde programma een aanzienlijk groter beslag op de
rijksfinanciën zou leggen dan waarmee de Overheid in haar plannen
rekening houdt. Voor de periode 1975 t/m 1979 zal volgens de
huidige ramingen een bedrag van ca. ƒ 4,5 mld voor investeringen
ten laste van het Rijkswegenfonds worden gebracht, terwijl in
hetzelfde tijdvak op grond van de Wet Uitkering Wegen een bedrag
van ƒ 1,3 mld zal worden besteed aan secundaire, tertiaire en quar-
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taire wegen van de provincies.
Een consequentie van de uitvoering van het door het NEI geprognotiseerde wegennet zou voorts zijn, dat aan het wegennet binnen, de
steden een verdere belangrijke uitbreiding zou moeten worden gegeven om de afwikkeling van de op de steden gerichte verkeersstromen
mogelijk te maken. Het is niet doenlijk gebleken een raming op te
stellen van de financiële middelen die hiermee gemoeid zouden zijn.
b. Exploitatietekorten openbaar vervoer.
De exploitatietekorten van de NS in het personenvervoer en die
van de streekvervoerbedrijven betreffende de lijndiensten worden
door de Rijksoverheid geheel vergoed. De tekorten van de stedelijke openbaar vervoerbedrijven komen tot nu toe slechts voor
een deel ten laste van het Rijk.
In het volgende wordt een opstelling gegeven van de te verwachten tekorten bij voortzetting van het huidige beleid. Dit houdt
o.m. in de veronderstelling dat de kwaliteit en de omvang van
de vervoerdiensten niet worden gewijzigd. De tekorten zijn globaal berekend en uitgedrukt in lopende prijzen.
De Nederlandse Spoorwegen.
De ontwikkeling van kosten, opbrengsten en tekorten in het personenvervoer over de afgelopen 4 jaar is al volgt in min gld :
Jaar

1969

1970

1971

1972

Kosten

479

574

682

768

Opbrengst

384

406

452

503

95

168

230

265

Verlies

Voor de jaren 1969-1971 zijn deze cijfers ontleend aan de jaarlijkse kostensplitsing van de N.S., de cijfers voor 1972 zijn geschat.
Indien wordt aangenomen dat de kosten na 1972 met 8% per jaar
zullen stijgen dan zullen de kosten in 1980 tot circa Ij miljard
gulden zijn opgelopen. Hierbij is o.m. uitgegaan van een jaarlijkse stijging van de loonsom met 8{%, hetgeen overeenkomt met
de door het C.F.B, geraamde jaarlijkse stijging van de loonsom
per werknemer in de bedrijven in de periode 1972-1975. Voorts
is rekening gehouden met een jaarlijkse prijsstijging van 7%.
Bij een jaarlijkse tariefstij ging van eveneens 7% zal het aantal reizigerskilometers naar verwachting kunnen toenemen tot
10 miljard in 1980 (het aantal reizigerskm zal in 1972 vermoe-
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1980 op circa 1 miljard gulden kan worden geraamd en het verlies
op circa | miljard gulden.
De streekvervoerbedrijven.
In 1972 zullen de kosten 280 miljoen gulden en de opbrengsten 200
min gulden bedragen. Als gevolg van een jaarlijkse kostenstijging
van 8% zullen de kosten in 1980 zijn opgelopen tot 520 miljoen gld.
Aangenomen kan worden dat bij een jaarlijkse tariefstij ging van
7% het vervoer met circa 2,8% per jaar zal dalen (gemiddelde
over de jaren 1972-1980). In dat geval zal de opbrengst in 1980
280 miljoen gulden zijn en het verlies 240 miljoen gulden.
Het stedelijk openbaar vervoer.
Daar geen volledig inzicht bestaat in de opbouw van de verliezen
bij het stedelijk openbaar vervoer, wordt volstaan met een zeer
globale raming van 500 miljoen gulden verlies in 1980.
Het totale exploitatietekort openbaar vervoer zal dan in 1980 zijn
(in lopende prijzen) :
N.S.

500 miljoen gulden

streekvervoer

240

„

„

stedelijk openbaar vervoer

500_

„

„

„

„

totaal

1240
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Hoofdstuk V. Het te voeren beleid.
Integrale aanpak.
In het voorgaande is duidelijk naar voren gekomen dat de groei
van het verkeer en vervoer en de afwikkeling van de vervoerstromen bij een verdere trendmatige en ongewijzigde ontwikkeling in
de toekomst tot ongewenste situaties zullen leiden.
De toeneming van het aantal verplaatsingen en van de verplaatsingsafstanden zal, gezien de nauwe verwevenheid van verkeer en
vervoer met de ruimtelijke structuur en met de omgeving, het milieu, in de Randstad en de stedelijke agglomeraties tot langere
perioden van piekbelasting van de infrastructuur leiden. De doorstroming van het verkeer zal ernstige hinder gaan ondervinden,
het milieu wordt in ongunstige zin beïnvloed en het functioneren
van de steden wordt belemmerd.
Teneinde deze ongewenste ontwikkeling voor de toekomst te voorkomen zal een betere onderlinge afstemming van de ruimtelijke
ordening, het bouw- en vestigingsbeleid en het verkeers- en
vervoerbeleid tot stand worden gebracht, waarbij voorts aan
de milieu-aspecten een groter gewicht wordt toegekend dan
voorheen.
De verkeers- en vervoerproblematiek in ons land is naar aard en
mate verschillend; de knelpunten doen zich in overwegende mate
voor in en rond de grote agglomeraties en cumuleren in het westen des lands.
Vervoerstromen concentreren zich in belangrijke mate op centra
van activiteiten. Gestreefd moet worden naar een wederzijds
evenwicht tussen de ligging van deze centra en hun vervoergenererende werking enerzijds en de ter beschikking te stellen capaciteit van verkeers- en vervoerinfrastructuur en vervoermiddelen
anderzijds.
Een gunstige invloed mag worden verwacht van menging van aktiviteiten, zowel op de verplaatsingsafstanden als op het ontstaan
van tegengestelde vervoerstromen, in- en uitgaande stroom, met een
geringere omvang dan de anders voornamelijk eenzijdig gericht
stroom. Er dient een evenwichtige verkeers- en vervoerbalans te ontstaan, waarbij het mogelijk is een grotere benuttingsgraad te berei-
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De overheid zal streven naar een dusdanige situering van aktiviteiten dat de omvang van de vervoerstromen op verantwoorde
wijze wordt beperkt.
Het beleid is in de eerste plaats gericht op een betere benutting van de mogelijkheden die het bestaande rail- en wegennet
biedt, waarbij zo nodig de bestaande capaciteit zal worden vergroot daar waar desalniettemin de. afwikkeling van vervoerstromen stagneert. Wanneer daarmee het gestelde doel niet wordt
bereikt zullen nieuwe verbindingen worden aangelegd.
In die gevallen dat onvoldoende infrastructurele voorzieningen
kunnen worden getroffen zal via een systeem van naar plaats, tijd
en tijdsduur gedifferentieerde heffingen een zo goed mogelijke afstemming van de verkeersomvang aan de capaciteit kunnen worden verkregen. Een vergunningensysteem wordt niet passend geacht mede in
verband met de daaraan verbonden grove onbillijkheden en uitvoeringsmoeilijkneden.
Het beleid streeft naar een systeem van naar plaats, tijd en
tijdsduur gedifferentieerde heffingen. In de eerste plaats wordt
daarbij gedacht aan het parkeren, rekening houdend met de maatschappelijke baten en kosten.
Ook in de regionale planning dient meer van eerdergenoemde principes
te worden uitgegaan. De nevenkernen in de stadsgewesten

moeten

niet uitsluitend een woonfunctie krijgen. De expansie zal moeten
plaats hebben via ontwikkeling van zowel woon- als werkfunctie.
Tot nu toe is in de stadsgewestelijke gebieden in het algemeen de
gedragslijn geweest dat de verkeers- en vervoerinfrastructuur
de ruimtelijke ontwikkeling volgt. Deze lijn zal niet kunnen
worden voortgezet. Een integrale aanpak van de problemen op het
gebied van verkeer en vervoer en op dat van de ruimtelijke ontwikkeling is noodzakelijk, hetgeen inhoudt dat er een heroriëntering en bezinning dient te komen ondermeer voor wat betreft
het beleid van die sectoren van de rijksoverheid die de diverse
aktiviteiten bepalen en faseren.
Het verkeers- en vervoerbeleid en het ruimtelijk beleid worden in toenemende mate gericht op onderlinge ondersteuning en
wederzijdse afstemming, zodat in de toekomst een betere afstemming van ruimtelijke structuur en verkeers- en vervoerinfrastructuur

w^ordt bereikt.
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Aangezien zowel infrastructurele werken als verstedelijkingspatronen reeds over een lange periode zijn vastgelegd zal de bijstelling
slechts geleidelijk kunnen geschieden, te beginnen bij nieuwe projecten en bij wijziging van bestaande projecten.
Ook binnen de verkeers- en vervoersector zal een integrale
aanpak noodzakelijk zijn. Een onderling goede afstemming van
de verschillende verkeers- en vervoernetten is geboden.
Het beleid is gericht op een goede afstemming van het landelijke
rail- en wegennet op de stedelijke verkeers- en vervoervoorzieningen en omgekeerd.
Privé vervoer en openbaar vervoer zijn en zullen in de toekomst in
toenemende mate in onderlinge samenhang moeten worden bezien. Daarbij zal moeten worden gelet op de functionele eigenschappen van
elke vervoerwijze binnen de gegeven of te maken ruimtelijke structuur
en de daarin gesitueerde aktiviteiten. Er zullen gebieden zijn waar
privë vervoer in belangrijke mate de aangewezen vervoerwijze is om
aan de verplaatsingsbehoeften te voldoen, elders is openbaar vervoer
in overwegende mate als zodanig aan te merken, terwijl in vele
gevallen de beide vervoerwijzen complementair zullen zijn.
Het beleid is gericht op een goede onderlinge afstemming van
privé en openbaar vervoer in aanmerking genomen de functionele
eigenschappen van deze vervoerwijzen.
Dit beleid zal zijn ondersteuning moeten vinden in de hiërarchische
opbouw van onze verkeers- en vervoerstelsels en in een zodanige
afstemming van het beleid van de verschillende bestuurslagen dat
de door de rijksoverheid aan te geven gedragslijnen worden gevolgd.
Ook zullen maatregelen moeten worden genomen die het mogelijk maken de niet-rijkswegenplannen en de niet-landelijke vervoerstelsels
te toetsen aan de door de rijksoverheid ten aanzien van verkeer en
vervoer gestelde prioriteiten en kriteria.
Bij de beoordeling van aanvragen tot subsidiëring van stedelijke verkeers- en vervoervoorzieningen zal bijzondere aandacht worden besteed aan de rol die is toebedeeld aan de verschillende
vervoerwijzen en aan het beleid ten aanzien van het parkereii.
In het kader van de Wet Uitkeringen Wegen zal een geregelde
toetsing van de prioriteitstelling van de wegen van de secundaire en tertiaire wegenplannen mogelijk worden gemaakt.
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Nationale en internationale verbindingen.

[

Aan de opzet van een Europees E-snelwegennet zal Nederland
actief meewerken.

Op landelijke schaal zal een goed verkeers- en vervoerstelsei
beschikbaar moeten zijn dat een goede en snelle communicatie tussen de over het land gespreide centra waarborgt. Een dergelijk
stelsel kan steun verlenen aan de realisering van een ruimtelijk
beleid gericht op een evenwichtige spreiding van aktiviteiten
over het land.
Een grofmazig rail- en hoofdwegennet zal dienen te voorzien in
de verplaatsingsbehoeften op middellange en lange afstands teneinde ongewenste versnippering van de landelijke gebieden te
vermijden.
Aan het interlokale autosnelwegennet is primair de functie van
grote verkeersaderen op de middellange en de lange afstand toebedeeld. Er zal voor moeten worden gezorgd dat daar waar korteaf standsverkeer over autosnelwegen is te verwachten een juiste
aanpassing wordt verkregen opdat aan de primaire functie kan
blijven worden voldaan.
Het beleid dient er voor te zorgen dat de stedelijke ontwikkelingen en de functie van het autosnelwegennet op elkaar zijn
afgestemd.
De marktpositie van de trein ten opzichte van de auto is op
langere afstanden reeds relatief sterk. Dit is mede het gevolg
van de verbeteringen in de treindienstregeling die rond 1970 zijn
ingevoerd. In de NEI-studie wordt geconcludeerd dat op basis van
de gehanteerde doelfunctie grote delen van het huidige spoorwegnet
op korte termijn geschikt mogen worden gemaakt om met hogere snelheden te worden bereden. Ervaringen in het buitenland hebben aangetoond dat verhoging van de snelheid een aanmerkelijke vervoerwervende werking heeft.
Het beleid zal er op gericht zijn dat een programma wordt opgesteld tot verhoging van de kwaliteit van de bediening van
het Intercity-net.
In vele landen wordt thans gewerkt aan de ontwikkeling van railtechnieken geschikt voor aanmerkelijk hogere snelheden dan op de
bestaande lijnen bereikbaar zijn. Hierbij wordt zowel gebruik gemaakt van de klassieke railtechniek, als van nieuwe technieken
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(luchtkussen- of magneetkussentrein). Aangenomen mag worden dat in
komende decennia een geheel nieuw spoorwegnet- zeer wijdmazig tot stand komt. Daarbij is van grote 'betekenis dat de keuze van de
te bezigen techniek in internationaal verband tot stand komt, zodat
het doorgaande internationale verkeer niet in gevaar wordt gebracht.
Hoewel voor Nederland de meeste spoorlijnen met zeer hoge snelheid
grensoverschrijdende lijnen zullen zijn kan ook voor het binnenlandse
verkeer het tot stand komen van dergelijke lijnen leiden tot een belangrijke versterking van de concurrentiepositie van de spoorwegen
ten opzichte van het wegverkeer, en daarmee tot een ontlasting van
het wegennet. In het internationale verkeer zal vooral de luchtvaart
op de kortere afstanden worden ontlast.
Door Nederland zal actief worden meegewerkt aan het tot stand komen
van een Europees net van spoorwegen geschikt voor zeer hoge snelheden, mede ten behoeve van het binnenlands verkeer over lange en
middellange afstanden.
De Randstad en de stedelijke agglomeraties.
In de stedelijke gebieden zal het accent op het openbaar vervoer
groter zijn dan elders. Het bestaande openbaar vervoernet kan
voor een belangrijk deel dienstbaar worden gemaakt aan de urbane
ontwikkeling. Hierbij kan tevens worden bereikt dat verschillende
trajecten van het bestaande railnet intensiever worden benut in
de toekomst, voorstadstations vervullen daarbij een belangrijke
functie.

I

Uitbreiding van het aantal voorstadsstations waar een voldoende
vervoervraag mag worden verwacht wordt gestimuleerd.
Voorshands zullen in de stedelijke gebieden en in het bijzonder

in de binnensteden maatregelen moeten worden getroffen waardoor te
grote spanningen tussen de hoeveelheid te verwerken verkeer en vervoer en de daarvoor beschikbare capaciteit worden voorkomen. Een
gunstig, d.w.z. een selecterend effect op de hoeveelheid te verwerken verkeer in de binnensteden mag worden verwacht van een actief
parkeerbeleid.
De rijksoverheid wenst de leefbaarheid en de bereikbaarheid van
de binnensteden te waarborgen en een selectief autogebruik te
bevorderen. Zij meent dat o.a, een actief parkeerbeleid van de
gemeentelijke overheid daarin een bijdrage kan leveren.
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met het openbaar vervoer te vergroten en te versnellen. Ook een
beter geïntegreerde dienstuitvoering door de verschillende mid~
delen van openbaar vervoer zal het dienstbetoon aan de reizigers
kunnen vergroten en aldus beter als alternatief voor particulier
vervoer kunnen fungeren.
Het beleid van de rijksoverheid is gericht op stimulering van:
a. vrije banen voor het openbaar vervoer
b. integratie van de verschillende takken van openbaar vervoer
zowel voor wat betreft de technische, de economische als
de tarief-politieke maatregelen.
Het taxivervoer maakt slechts een gering deel uit van het totale personenvervoer; gemeend wordt dat de taxi binnen de stedelijke gebieden een veel waardevollere functie moet gaan vervullen.

I

De overheid zal streven naar maatregelen die kunnen leiden tot
popularisering van het taxi-gebruik.
Naast het openbaar vervoer zullen ook alternatieve vervoermoge-

lijkheden, andere dan de privë auto, gehandhaafd moeten blijven,
omdat het openbaar vervoer naar zijn. aard niet bij machte zal zijn
alle vervoerstromen binnen een agglomeratie voor haar rekening te
nemen. Daarom zullen fiets en bromfiets hun vitale plaats in het
stedelijk vervoer moeten behouden. Veilige en aantrekkelijke
fiets- en bromfietsroutes van de woonwijken naar de centra van
werken en winkelen zijn belangrijk voor het leefbaar houden van de
steden en moeten deel uitmaken van verkeers- en vervoerplannen.
In het kader van de "Beschikking bijdragen voor voorzieningen
ten behoeve van het wegverkeer en het openbaar vervoer in en
om de. steden" zal worden meegewerkt aan het realiseren van
aparte fiets- en bromfietsroutes.
Het landelijk gebied.
In de landelijke gebieden is het beschikbare wegennet in het
algemeen voldoende en zal nagenoeg ongehinderd van de privé-auto
gebruik gemaakt kunnen worden. Voor openbaar vervoer lenen deze
gebieden zich slecht, omdat de dienstverlening slechts van geringe
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kwaliteit en lage frequentie zal kunnen zijn. Het openbaar vervoer
kan alleen daar functioneren waar een bundeling van aktiviteiten
is. Naarmate het autobezit voortschrijdt zal in het landelijk gebied het openbaar vervoer nog verder in een situatie komen te
verkeren waarbij voortzetting op ernstige bezwaren van financiële
aard zal stuiten, terwijl geen overwegende bezwaren uit milieuhygiënisch standpunt zijn aan te voeren tegen het gebruik van de auto.
Het beleid is er op gericht alleen maatschappelijk verantwoorde
openbaar vervoer verbindingen te handhaven.
De standpuntbepaling ten aanzien van het openbaar vervoer is
een maatschappelijke, niet een zuiver bedrijfseconomische. Uit overwegingen van maatschappelijk nut of van maatschappelijke aard heeft
de overheid besloten tekorten op te onderhouden verbindingen zowel
in landelijk - als stedelijk gebied met een voldoende algemeen belang aan te vullen. Dit heeft tot doel uitholling van vervoerondernemingen die ook voor de toekomst een adequate dienstverlening
kunnen verzorgen te voorkomen.
Het beleid is gericht op het treffen van maatregelen die noodzakelijk zijn om, mede met het oog op de in de toekomst te
verwachten behoefte aan vervoercapaciteit, de openbaar vervoervoorzieningen die maatschappelijk verantwoord zijn maar bedrijfseconomisch niet kosten-dekkend, te waarborgen.
Algemene aspecten.
Bij de te.treffen maatregelen passend in het hiervoor geschetste
beleid dat tot doel heeft een doelmatig functionerend verkeersen vervoersysteem tot stand te brengen, zullen de ongewenste en
schadelijke effecten als onveiligheid, luchtverontreiniging en
geluidshinder mede een bepalende factor vormen.
Het beleid is gericht op het verkrijgen respectievelijk het
handhaven van een zo laag mogelijk ongevallen-risico, alsmede
op beperking van de hinder veroorzaakt door het verkeer.
Zoveel mogelijk wordt scheiding van verkeerssoorten voorgestaan,
aangezien daardoor niet alleen de vervoerstromen beter kunnen
worden verwerkt, maar.tevens het ongevallenrisico wordt verminderd.
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Hoofdpunten.
Het beleid ten aanzien van het personenvervoer concentreert zich
rond de volgende punten:
a. Het vaststellen van uitgangspunten, richtlijnen en maatstaven
ten behoeve van de integratie van de verkeers- en vervoerstelsels en de ruimtelijke structuur.
b. Een prioriteitstelling in de aanleg en realisering van de
verkeers- en vervoerinfrastructuur. Met inachtneming van
de omstandigheid dat de realisatie van een verstedelijkingspatroon en infrastructuurwerken een langere periode (5 a
10 jaar) omvat, concentreert de prioriteitstelling zich rond
de volgende punten:
- aansluiting van geplande
. grootschalige woningbouwprojecten,
. omvangrijke centra van (economische) activiteit(en)
. concentratiepunten voor recreatie,
op het hoofdwegennet en/of railnet,
- beperking van congestieverschijnselen in de grote agglomeraties en stedelijke gebieden, met name in de Randstad.
- verbinding van de buiten de Randstad gelegen regio's met
de Randstad; internationale verbindingen.
c. Verbetering van de onderlinge samenhang van de stedelijke
en de landelijke openbaar vervoer- en wegenverbindingen.
d. Verzekering van een betere coördinatie naar plaats en tijd
van uitvoering van de door het rijk aan te leggen verkeersen vervoerverbindingen met de secundaire en stedelijke wegenplannen.
e. Verhoging van de veiligheid bij de verkeersafwikkeling.
f. Het waarborgen van de maatschappelijk verantwoorde openbaar
vervoervoorzieningen.
g. Het indammen van de tekorten bij de openbaar vervoer bedrijven.
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