MOBILITEIT EN INFRASTRUCTUUR:
ONDERWERPEN VOOR ONDERZOEK

PRO-VOORSTUDIE 28
Analyse van de onderzoeksbehoefte ter voorbereiding van de
Meerjarenvisie Ruimtelijk Onderzoek 1991-1996 van het PRO

M.A. de Jong

I
I
I
I

I 11
11 I
II I
I I I

I
I
I
I

I
I
I
I

I
I
I
I

PROGRAMMERINGSOVERLEG RUIMTELIJK ONDERZOEK

Het Programmeringsoverleg Ruimtelijk Onderzoek (PRO) is een commissie
van deskundigen op het gebied van ruimtelijk relevant onderzoek, ingesteld in
1981 door de Minister van VROM. Per 1 juli 1987 functioneert het PRO als
commissie van het Nederlands Instituut voor Ruimtelijke Ordening en
Volkshuisvesting (NIROV) te Den Haag.
Het PRO heeft ten hoogste 15 leden; in de brede samenstelling komen de
onderscheiden belangen vanuit de kring van de rijks-, provinciale en
gemeentelijke overheid, de kring van de onderzoekers met de universitaire en
para-universitaire onderzoekinstellingen en uit de kring van overige
belangstellenden bij het ruimtelijk onderzoek met o.a. de particuliere en/of aan
het bedrijfsleven gelieerde onderzoekinstellingen tot uiting.
Het PRO heeft tot taak afstemming en coördinatie op het veld van onderzoek
van belang voor het ruimtelijk beleid te bevorderen door:
het (laten) verrichten en publiceren van voorstudies en
programmeringsstudies op deelterreinen van het veld, gericht op
advisering over wenselijke richtingen van het onderzoek, rekening
houdend met het reeds lopende en voorgenomen onderzoek
het stimuleren van overleg tussen instanties die bemoeienis hebben met
onderzoek ten behoeve van het ruimtelijk beleid en te fungereren als
platform voor programmeringservaringen
het op verzoek van de Minister van VROM periodiek, dat wil zeggen
eens in de vijf a zes jaar, samenstellen en publiceren van een rapport over
de middellange termijn prioriteiten in het onderzoek.
De voorstudies gaan vooraf aan de feitelijke adviezen, terwijl de
programmeringsstudies juist in het algemeen beogen een verdere uitwerking
daaraan te geven. De advisering over middellange termijn prioriteiten krijgt
gestalte in de vorm van een Meerjarenvisie Ruimtelijk Onderzoek. De eerste
Meerjarenvisie van het PRO is verschenen in 1985 ('Ruimtelijk onderzoek in
perspectief', Den Haag 1985). De tweede Meerjarenvisie verschijnt in 1991.
Deze laatste bestrijkt de periode 1991-1996.
Nadere informatie over samenstelling en werkwijze van het PRO is
verkrijgbaar bij het secretariaat: Mauritskade 23, 2514 HD Den Haag (telefoon:
070-3602775).
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Woord vooraf
Deze voorstudie over mobiliteit en infrastructuur is door de sector Verkeer en
Vervoer van het Instituut voor Ruimtelijke Organisatie TNO (INRO) verricht
in opdracht van het Prograrnrneringsoverleg Ruimtelijk Onderzoek (PRO). De
laatste tijd zijn er veel beleidsnota' s van de rijksoverheid verschenen. De
belangstelling voor verschillende beleidsonderwerpen wisselt in de loop der
jaren. Enkele jaren geleden stonden aldus de volkshuisvesting en de
stadsvernieuwing volop in de belangstelling, thans is dit het milieu. Ook het
onderwerp verkeer en vervoer is weer terug op de agenda. Voor het, op verzoek
van de Minister van VROM opstellen van een Meerjarenvisie Ruimtelijk
Onderzoek 1991-1996, de taak die het PRO zichzelf heeft gesteld, en waarvoor
deze voorstudie bouwstenen dient aan te reiken, is een zekere continuïteit in
onderzoeksonderwerpen van belang, al was het maar om te voorkomen dat om
de paar jaar het wiel opnieuw uitgevonden moet worden. Wel zijn binnen
bepaalde thema's prioriteiten en accenten nodig, afhankelijk van de
maatschappelijke behoefte aan kennis over specifieke onderwerpen.
In deze studie wordt benadrukt dat de relatie tussen ruimtelijk beleid en het
beleid ten aanzien van verkeer en vervoer van wezenlijke betekenis is en ook in
die samenhang bestudeerd moet worden. Een kiezen voor bepaalde
mobiliteitsdoelstellingen, bijvoorbeeld de bevordering van openbaar vervoer, is
geen vrijblijvende keuze, maar heeft vergaande gevolgen voor de invulling van
het ruimtelijk beleid. Naast een kritische analyse van maatschappelijke
achtergronden is ook aandacht nodig voor de processen en mechanismen die er
voor zorgen dat de mobiliteit beïnvloed kan worden. Organisatorische en
financiële aspecten spelen een uiterst belangrijke rol en behoeven meer
onderzoeksaandacht dan tot dusverre het geval was.
In deze voorstudie heeft niet een wetenschappelijke verhandeling over de
betekenis van het onderwerp mobiliteit en infrastructuur voorop gestaan.
Getracht is aan te geven welke onderwerpen in de toekomst spelen en die
ruimtelijk relevant zijn, wat daar aan onderzocht moet worden, welke plaats dat
onderzoek in het beleid kan innemen en (in beknopte zin) voor en door wie dat
onderzoek verricht zou kunnen worden. Getracht is daarmee een nuttige
bijdrage te hebben geleverd aan de voorbereiding van de Meerjarenvisie van
het PRO. Dank gaat uit naar de leden van de klankbordgroep, naast het
secretariaat van het PRO bestaande uit de heren dr. A.C.P. Verster (lid PRO,
voorzitter klankbordgroep), drs. J. van der Stoep (lid PRO) en de externe leden
mevr. ir. J.M. Jager, drs. H.E. ten Velden, ir. A.C.M. Vermeer, ir. F. Ie Clerq en
ir. G.R.M. Jansen, voor hun constructieve ondersteuning bij het schrijven van
dit rapport.
Drs. M.A. de Jong
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Samenvatting
Het Programmeringsoverleg Ruimtelijk Onderzoek (PRO) publiceert eind 1991
zijn Meerjarenvisie Ruimtelijk Onderzoek 1991-1996. In het kader van het Plan
van Aanpak voor deze Meerjarenvisie heeft het PRO vijf themavelden
onderscheiden, met naast dit themaveld mobiliteit en infrastructuur de
themavelden: ruimtelijk beleid en bestuur, tijd-ruimtelijke dynamiek, stedelijke
vernieuwing en ruimte en milieu. Voor elk van deze themavelden wordt een
voorstudie verricht op grond van een aantal door het PRO aangereikte
gemeenschappelijke uitgangspunten. De resultaten van de voorstudies worden
door het PRO geïntegreerd in de genoemde Meerjarenvisie.
Het doel van de voorliggende voorstudie is om op het terrein van mobiliteit en
infrastructuur bouwstenen aan te reiken aan het PRO voor het opstellen van
zijn Meerjarenvisie. Het gaat om het formuleren van speerpunten in het
toekomstig onderzoek met daarbinnen een aantal onderwerpen voor nader
onderzoek. Het gaat om strategisch middellange termijn onderzoek met een
fundamenteel karakter met concrete toepassingsmogelijkheden. Het gaat om
onderwerpen voorzover deze een raakvlak hebben met ruimtelijk beleid.
Door het PRO is in het Plan van Aanpak een drietal megatrends geselecteerd
die gemeenschappelijk voor alle vijf themavelden het uitgangspunt vormen
voor de formulering van onderzoeksbehoeften: emancipatie/individualisering,
schaalvergroting/internationalisering en de economisch-technologische
ontwikkeling. Desondanks is het onderwerp van deze voorstudie zeer breed en
complex. Enerzijds is daardoor de kans op overlap met de andere voorstudies
aanwezig en anderzijds heeft er een verdere afbakening en selectie moeten
plaats vinden.
De opbouw van dit rapport is als volgt. Na het doel van de studie en het kort
aanduiden van de betekenis van mobiliteit en infrastructuur in relatie met
ruimtelijk beleid, worden in hoofdstuk 2 de drie megatrends, in casu
maatschappelijke ontwikkelingen, uitgewerkt. In dat hoofdstuk wordt ook
ingegaan op de effecten van deze ontwikkelingen op het verkeer en vervoer.
Deze effecten worden in hoofdstuk 3, tezamen met enkele overige
ontwikkelingen die niet direct op een van de megatrends terug te voeren zijn,
gezet naast de beleidsvoornemens van de verschillende overheden. Uit deze
ontwikkelingen wordt, gegroepeerd binnen de speerpunten
1
wisselwerking ruimtelijk beleid en vraag naar mobiliteit
2
gevolgen milieu-randvoorwaarden voor groei mobiliteit
3
ontwikkeling openbaar vervoer in relatie ruimtelijk beleid
4
mobiliteitsgroei naar motieven (activiteitenpatroon)
5
goederenvervoer
6
infrastructuur, financiën en ruimtelijk beleid
een aantal onderwerpen voor nader onderzoek op dit themaveld gedestilleerd,
die in hoofdstuk 4 aan de orde komen.
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Summary
The Netherland's Council for the Programming of Research for Town Planning
(Programmeringsoverleg Ruimtelijk Onderzoek = PRO) aims to develop a
medium-term research plan for the area of urban and regional planning. For
the purpose of its plan for the years 1991-1996 PRO has selected five themes
on which to concentrate its research recommendations. For each of these
themes an exploratory study will be carried out with the aim of identifying
important and urgent research topics. The results of these studies will be
synthesized into one coherent and comprehensive research plan. The research
proposed is to be of a fundamental nature, while offering a perspective of
concrete applications in strategie planning issues.
One of the themes selected relates to mobility and infrastructure planning. This
report presents the results of the exploratory study on mobility and
infrastructure planning, insofar as they are relevant to urban and regional
planning. PRO has selected three important aspects ('megatrends') common to
all the five themes, i.e. emancipationlindividualization, increase in
scale/internationalization and economicltechnological development. Despite
this restriction it is clear that the scope of this study is still very wide. This
implies that a further selection and narrowing down of the subject matter had to
be made in the course of the study.
The setup of this report is as follows: the objective of the study and the relation
between mobility and infrasttucture and urban and regional planning are
discussed in chapter 1. Then, the effects of the developments with respect to
the three aspects mentioned above upon transport and traffic are analyzed in
chapter 2. These impacts, together with some general trends, are contrasted
with current Dutch transport policies in chapter 3. Finally, chapter 4 presents a
large number of important research topics.

1. Doel en achtergronden van de
voorstudie
1.1.

INLEIDING

Het Programmeringsoverleg Ruimtelijk Onderzoek (PRO) publiceert eind 1991
zijn Meerjarenvisie Ruimtelijk Onderzoek 1991-1996. In het kader van het Plan
van Aanpak voor deze Meerjarenvisie heeft het PRO vijf themavelden
onderscheiden, met naast dit themaveld mobiliteit en infrastructuur de
themavelden: ruimtelijk beleid en bestuur, tijd-ruimtelijke dynamiek, stedelijke
vernieuwing en ruimte en milieu. Voor elk van deze themavelden wordt een
voorstudie verricht op grond van een aantal door het PRO aangereikte
gemeenschappelijke uitgangspunten. De resultaten van de voorstudies worden
door het PRO geïntegreerd in de genoemde Meerjarenvisie.
De onderhavige studie bevat een overzicht van potentiele onderwerpen voor
onderzoek. Het themaveld mobiliteit en infrastructuur is zeer breed en
complex, waardoor de kans op overlap met de andere voorstudies duidelijk
aanwezig is. Om dit risico zoveel mogelijk te beperken heeft een afbakening en
selectie moeten plaatsvinden.
De opbouw van dit rapport is als volgt. Na het doel van de studie en het kort
aanduiden van de betekenis van mobiliteit en infrastructuur in relatie met
ruimtelijk beleid, worden in hoofdstuk 2 de drie door het PRO in zijn Plan van
Aanpak als leidraad voor de voorstudie aangereikte megatrends, in casu
maatschappelijke ontwikkelingen, uitgewerkt. In dat hoofdstuk wordt ook
ingegaan op de effecten van deze ontwikkelingen op het verkeer en vervoer.
Deze effecten worden in hoofdstuk 3 tezamen met enkele overige
ontwikkelingen die niet direct op een van de megatrends terug te voeren zijn,
gezet naast de beleidsvoornemens van de verschillende overheden. Uit deze
ontwikkelingen wordt, gegroepeerd binnen zes speerpunten een aantal
onderwerpen voor nader onderzoek op dit themaveld gedestilleerd, die in
hoofdstuk 4 aan de orde komen.
1.2.

DOEL VAN DE VOORSTUDIE

Het doel van de voorstudie is door het PRO in het Plan van Aanpak
geformuleerd als: "Het doel van de voorstudie is om op het terrein van
mobiliteit en infrastructuur een bijdrage te leveren aan door het PRO te
formuleren middellange termijnprioriteiten ten dienste van het gehele veld van
ruimtelijk onderzoek. Het gaat om het formuleren van onderwerpen voor het
strategische middellange termijn onderzoek. Onderzoek met een fundamenteel
karakter met concrete toepassingsmogelijkheden".
Het PRO stelt dat de voorstudie selectief zal moeten zijn. De studie beperkt
zich dan ook zoveel mogelijk tot onderzoeksonderwerpen op het terrein van
mobiliteit en infrastructuur die ruimtelijk relevant zijn.
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1.3.

MEGATRENDS, TOEPASSINGSASPECTEN EN DOELGROEPEN

Aangesloten wordt bij de richtlijn van het PRO in het Plan van Aanpak om de
voorstudie vanuit de volgende drie megatrends te structureren:
* emancipatie/individualisering
* schaalvergroting/internationalisering
* economisch-technologische ontwikkeling.
De studie richt zich zowel op de mobiliteit van en de infrastructuur voor zowel
personen als goederen.
Het PRO wil in zijn algemeenheid aanbevelingen doen voor het gehele
onderzoeksterrein van de ruimtelijke beleidsvoering. Het antwoord op een
dergelijke algemene vraagstelling is vaak nog globaler dan de vraag. Een
zekere selectie en precisering is op zijn plaats. Gekozen is hier voor een
toespitsing en vertaling naar een aantal toepassingsaspecten van het onderzoek.
. De waarde en prioriteitsstelling vanuit een groot scala van
onderzoeksonderwerpen zal mede afhangen van de positie van degene op wie
het PRO zich met zijn Meerjarenvisie wil richten. Daarom is ook een globale
indeling gemaakt naar doelgroepen.
Belangrijke toepassingsaspecten zijn:
a
analyse van strategische maatschappelijke ontwikkelingen
enerzijds gaat het er om belangrijke structurele ontwikkelingen en
keuzemogelijkheden te signaleren en te analyseren die tot beleidskeuzes
moeten gaan leiden, anderzijds ook om het herkennen en analyseren van
nieuwe maatschappelijke ontwikkelingen waar het beleid zich nu niet
mee bezig houdt of wenst te houden
b
onderbouwing van beleidskeuzes (beleidsondersteunend onderzoek)
verschillende beleidskeuzes moeten resulteren in een koersverlegging ten
opzichte van het verleden. De keuzes zijn vanuit een bepaald doel
ingegeven. Onderzoek naar een nadere onderbouwing van het beleidsdoel
is gewenst
.
c
ontwikkeling en identificatie van instrumenten (middelen)
een uitwerking, maar ook een toetsing van het beleid op uitvoerbaarheid
en het aangeven van de daartoe geschikte instrumenten
d
effecten van beleidskeuzes op maatschappelijke ontwikkelingen
beleid is een gevolg van maatschappelijke ontwikkelingen, maar roept
ook weer nieuwe ontwikkelingen op, die deels bewust beoogd worden
door het beleid, maar deels ook onbewust en onbedoeld optreden
e
ruimtelijk relevant schaalniveau van het onderzoek
de inhoud van een onderzoeksprobleem is gerelateerd aan het ruimtelijk
kader en het ruimtelijk schaalniveau. Bovendien kan een, als algemeen
aangeduid, probleem een nadere differentiatie behoeven naar ruimtelijk
schaalniveau. Dit speelt bij alle voorafgaande aspecten een rol en is
relevant voor het kader waarbinnen een probleem opgelost moet worden
en heeft gevolgen voor het bestuurlijk niveau en de bestuurlijke
organisatie waarbinnen een probleem opgelost moet en kan worden
Uit de voorafgaande overwegingen kan afgeleid worden dat het PRO
verschillende doelgroepen wil aanspreken:
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'"
de rijksoverheid, met name het Ministerie van VROM
'"
andere overheden
'"
universiteiten
'"
onderzoeksinstanties, die o.a. ten behoeve van de overheid werken.
Het feit, dat deze doelgroepen vooral in de sfeer van (overheids-)beleid en
wetenschap gezocht worden is inherent aan het onderwerp van de ruimtelijke
ordening. Dit neemt overigens niet weg, dat ook anderen betrokken zijn bij de
ruimtelijke beleidsvoering en daar via op onderzoek gebaseerde keuzes invloed
op uitoefenen. Te denken valt aan het bedrijfsleven in het algemeen, meer in
het bijzonder het vestigingsplaatsgedrag en de logistieke organisatie, en
bedrijfstakken als de projectontwikkeling. Ook de Kamers van Koophandel
hebben grote belangstelling voor ruimtelijk onderzoek. De effecten van de
bedoelde actoren op het ruimtelijk beleid zijn weer onderwerp van studie voor
de wetenschap en het beleid en zouden daarmee ondervangen kunnen worden
in de hiervoor gemaakte indeling. De selectie van doelgroepen befuvloedt weer
de selectie van onderwerpen voor onderzoek.
1.4.

BETEKENIS VAN MOBILITEIT EN INFRASTRUCTUUR VOOR
HET RUIMTELIJK BELEID

De voorstudie gaat uit van verplaatsingen van personen en goederen en de
daarvoor benodigde infrastructuur en spitst zich toe op de ruimtelijk relevante
consequenties van mobiliteit en infrastructuur. Redenerend vanuit het laatste
wordt ook aandacht besteed aan de geneigdheid en bereidheid tot het maken
van verplaatsingen en aan de mogelijke (ruimtelijke) beperkingen (constraints)
die daarbij optreden. Mobiliteit kan derhalve opgevat worden als het geheel
aan verplaatsingen (resultaat), maar ook als een gedragsparameter.
Infrastructuur kan bezien worden als de materiële neerslag van de mobiliteit.
De drie megatrends zijn daarbij zoveel mogelijk maatgevend welke activiteiten
in deze studie worden besproken en welke verplaatsingsbehoeften daar uit
voortvloeien.
Uitgangspunt bij de voorstudie is de gedachte dat verkeer en vervoer het geheel
aan verplaatsingen is, als gevolg van het feit dat er afstanden overbrugd moeten
worden om activiteiten mogelijk te maken. Daarmee is verkeer een afgeleide
van ruimtelijke beleidsvoering. Tevens is het verkeer een van de
maatschappelijke activiteiten die plaats en ruimte behoeven en vormt daarmee
onderdeel van de ruimtelijke beleidszorg. De materiële drager van verkeers- en
vervoersactiviteiten is de infrastructuur. Infrastructuur heeft in meer of mindere
mate door zijn aanwezigheid een structurerende werking op ruimtelijke
processen. Dit kan zich uiten in de aantrekkingskracht op de vestiging van
bijvoorbeeld bedrijfsactiviteiten, het kan ook bestaan uit een barrièrewerking
voor allerlei activiteiten.
Er is derhalve sprake van een wisselwerking tussen ruimtelijk beleid en verkeer
en vervoer.
Naast fysieke infrastructuur is ook de organisatorische context waarbinnen de
verplaatsingen zich afspelen van een grote betekenis voor de
gebruiksmogelijkheden van infrastructuur. Dit geldt bijvoorbeeld voor het
goederenvervoer (logistieke organisatie), maar ook voor het openbaar vervoer.
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Mobiliteit en ruimtelijk beleid zijn zoals gezegd sterk met elkaar verweven.
Maatschappelijke activiteiten zijn op enigerlei wijze plaats- en tijdgebonden.
Om activiteiten te verrichten moeten afstanden overbrugd worden. Het gaat
daarbij om de mobiliteit van personen, goederen en berichten. Infrastructuur is
de drager van mobiliteit. Zonder (adequate) infrastructuur treden er
belemmeringen op in de mobiliteit. De beschikbaarheid van infrastructuur is
echter niet de enige bepalende factor, ook de beschikbaarheid en fysieke
eigenschappen van transportmiddelen bepalen de mogelijkheid van
verplaatsingen. Transportmiddelen en infrastructuur scheppen de voorwaarden
om verplaatsingen mogelijk te maken. Daarnaast gaat het om de vraag naar de
behoefte aan verplaatsingen. Als gevolg van behoeften aan verplaatsingen
wordt infrastructuur aangelegd en worden de transportmiddelen aan de
behoefte aangepast, met betrekking tot capaciteit, snelheid, beschikbaarheid en
prijs. Verplaatsingsmogelijkheden lokken daarnaast ook weer mobiliteit uit en
conditioneren mobiliteit. In het verleden heeft de wisselwerking tussen
maatschappelijke ontwikkelingen en de opkomst van nieuwe transportmiddelen
telkens voor een sterke verandering van de ruimtelijke oriëntatie, ruimtelijke
organisatie en de infrastructuurnetwerken gezorgd. Deze nieuwe
infrastructuurnetwerken waren deels het gevolg van maatschappelijke
ontwikkelingen, maar de opkomst van de nieuwe vervoermiddelen versnelde
ook de aanleg van bijbehorende infrastructuur. De infrastructuur had weer een
structurerende werking op de ruimtelijke organisatie. Dit geldt voor de
scheepvaart die in Nederland lange tijd voor het transport van personen
(trekschuiten met een stelsel van trekvaarten) en goederen heeft zorggedragen
(vestigingsplaats van industrieën, zoals de Zaanstreek).
Later, samenvallend met en als onderdeel van de industriële revolutie,
vervulden de spoorwegen die rol. Een netwerk van lokale spoorlijnen en
tramlijnen ontsloot het platteland. De snel groeiende steden bouwden een
netwerk op van de electrische tram.
De opkomst van de auto, met aanvankelijk de autobuslijnen en de vrachtauto,
zorgde voor een nieuwe verandering. Vooral vanaf de 60-er jaren is de
ruimtelijke organisatie van de samenleving sterk beïnvloed door de
verspreiding van het particulier autobezit en de invloed van het vrachtvervoer
over de weg. Voor het internationale verkeer waren vanouds havens en de
spoorweg-hoofdstations in de grote steden belangrijke attractiepunten. Ook hier
heeft de auto een groot deel van de verplaatsingen voor zijn rekening genomen,
gevolgd door het vliegverkeer. In de havens wordt steeds meer werk met steeds
minder mensen verricht. In combinatie met de schaalvergroting en verplaatsing
drukken deze activiteiten geen sterk stempel meer op het dagelijks leven in de
grote steden, maar worden zij ervaren als industriële activiteiten aan de rand
van of buiten de stad.
Actoren, zoals individuen, bedrijven en georganiseerde handelingsverbanden,
maken op verschillende schaalniveaus, een afweging en een keuze van
beschikbare tijd, plaats, inrichting en kosten. Permanent worden in de
samenleving keuzes gemaakt, die uiteindelijk resulteren in een ruimtelijke
neerslag van activiteiten. De ruimtelijke ordening is het afwegingskader van de
ruimtelijke neerslag van activiteiten. Ruimtelijk beleid begint echter natuurlijk
niet vanuit een geheel blanco situatie. Activiteiten bestaan reeds en
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hebben reeds een plaats gevonden. De activiteiten in de samenleving
ontwikkelen zich steeds verder. De maatschappelijke achtergronden kunnen
vanuit verschillende invalshoeken bekeken kunnen worden, waarvan het PRO
er een drietal - aangegeven hier als megatrends - centraal wil stellen. Ook de
infrastructuur behoeft plaats en ruimte (situering, capaciteit) en is onderdeel
van ruimtelijke ordening. Tegelijkertijd schept aanwezige infrastructuur
voorwaarden voor ruimtelijke ontwikkeling. Het klassieke voorbeeld is de
groei van stedelijke gebieden in het begin van deze eeuw langs spoor- en
tramlijnen. De opkomst van de auto heeft de actieradius van de mensen
vergroot, waardoor afstandsverlenging optrad. De suburbanisatie is een
belangrijk gevolg van de autobeschikbaarheid. Belangrijk is dat de auto
gebruikt kan worden voor een oppervlakte-ontsluiting, omdat het patroon van
een verspreid wegennet nagenoeg alle gebieden bereikbaar maakt per auto.
Railsystemen zijn gebaseerd op een puntontsluiting, namelijk een ontsluiting
die bepaald wordt door de aanwezigheid van stations en haltes. Door het
gebruik van de auto is een veel diffuser ruimtelijk activiteitenpatroon ontstaan.
Als gevolg van dat patroon ontstaan weer nieuwe infrastructuurbehoeften
(bijvoorbeeld tangentiele verbindingen in plaats van radiale verbindingen).
Deze ontwikkelingen vinden plaats binnen het spanningsveld tussen fysieke
nabijheid en (temporele) bereikbaarheid. Nabijheid is vanouds het
richtinggevend ruimtelijk principe geweest voor de afstemming tussen wonen,
werken en voorzieningen. Door de ontwikkeling van transportmiddelen is
bereikbaarheid (gemeten in reistijd) veel belangrijker geworden. Toch speelt
nabijheid nog steeds een grote rol, zowel functioneel als psychologisch.
Bedrijven willen in elkaars nabijheid gevestigd blijven vanwege de zakelijke
contacten. In winkelgebieden is onderlinge nabijheid een belangrijk principe bij
de planning en inrichting van winkelcentra. In het bredere perspectief van
ruimtelijk beleid is nabijheid nog steeds van wezenlijk belang voor onderlinge
contacten, het gebruik van voorzieningen, en daarmee het draagvlak voor
voorzieningen (winkels, scholen, horeca, enz.). Bovendien is er een
maatschappelijke ongelijkheid in bereikbaarheid, voor mensen die geen
beschikking hebben over een auto of voor wie het overbruggen van afstanden
om financiële redenen aan beperkingen onderhevig is. Verplaatsingen te voet of
per fiets hebben in de praktijk een beperkte actieradius. In de ruimtelijke
planning is derhalve (fysieke) nabijheid nog steeds een belangrijk uitgangspunt.
Verplaatsingsmogelijkheden zijn essentieel voor het functioneren van de
maatschappij. De activiteiten die gemoeid zijn met mobiliteit hebben op
zichzelf ook een belangrijke economische betekenis. Tot slot is mobiliteit een
onderdeel van het consumptiepatroon en op zichzelf een consumptie-artikel
geworden. Een groot deel van de verplaatsingen van personen bestaat uit vrije
tijdsverplaatsingen.
Binnen het ruimtelijk beleid en het verkeers- en vervoersbeleid wordt veelal
een functionele indeling van activiteiten gehanteerd die correspondeert met de
ruimte- en verplaatsingsbehoefte. Gewezen kan worden op de 'kleuren' op
streek- en bestemmingsplankaarten, en de corresponderende analyse en
beschrijving in dergelijke planvorrnen. Bij verkeer en vervoer is de indeling
naar verplaatsingsmotieven bekend (bijvoorbeeld woon-werk-, winkel-, school-
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en vrije tijdsverplaatsingen). In deze voorstudie zal vanuit de ontwikkeling van
een veelheid van maatschappelijke activiteiten de weerslag op ruimte- en
verplaatsingsbehoevende activiteiten worden aangegeven.

2. Uitwerking drie megatrends
In de volgende paragrafen wordt een schets gegeven van enkele belangrijke

aspecten behorende bij de megatrends emancipatie/individualisering,
schaalvergroting/internationalisering en de
economisch-technologische
ontwikkeling. Per trend wordt een aantal aspecten genoemd die effecten hebben
op verkeer en vervoer. De effecten zelf worden in paragraaf 2.4 besproken.
2.1.

EMANCIPATIE/INDIVIDUAUSERING

Emancipatie:
Emancipatie kan in algemeenheid omschreven worden als het zich losmaken
(door de sociaal-cultureel en sociaal-economisch niet-dominante groep) uit
traditionele rolverdelingen. Daarbij heeft terecht de emancipatie van vrouwen
veel aandacht. De vrouwenemancipatie heeft consequenties voor het ruimtelijk
gedrag en daannee voor het ruimtelijk beleid indien er veranderingen optreden
in sociaal-culturele activiteiten, huishoudens-activiteiten, woonvoorkeuren,
woon-werkpatronen (verandering van tijdsbudget en tijdsbesteding). Ook op
andere terreinen speelt het proces van emancipatie een grote rol, zoals een
sociaal-economische emancipatie. De maatschappelijke positie van personen
wordt veel minder sterk dan vroeger bepaald door inkomen en
maatschappelijke achtergrond. Te denken valt aan de toename van de
participatie in het onderwijs van kinderen afkomstig uit nagenoeg alle
sociaal-economische klassen in Nederland, met name aan de vormen van het
voortgezet en het hoger onderwijs. De emancipatie van allochtone
bevolkingsgroepen, die overigens nog moeizaam verloopt, is een ander
voorbeeld, waarbij naast culturele achtergronden de sociaal-economische
positie van grote invloed is op de woonlokatie, woonsituatie en het
activiteitenpatroon. Een ander belangrijke vorm van emancipatie is het zich
losmaken van traditionele samenlevingsverbanden, zoals bepaalde
dorpsgemeenschappen of sterk regionaal bepaalde culturele patronen. Hiermee
is ook de nodige eigenheid van regionale en lokale gemeenschappen verloren
gegaan. Grote delen van Nederland hebben steeds meer het karakter van één
grote verstedelijkte samenleving gekregen met als fysieke verschijningsvorm
de uitgroei van de steden en de sterke suburbanisatie van het platteland, met
een gerichtheid (werk, onderwijs, winkels) op de stedelijke gebieden. Voor
zover er nog sprake is , van een fysieke scheiding tussen stad en platteland,
nagestreefd met behulp van strak planologisch beleid, bestaat er in
interactiepatronen geen duidelijke scheiding meer. Naast een Randstad is een
grote stadsrand ontstaan.
Individualisering : .
Nederland had tot lang na de Tweede Wereldoorlog grotere gezinnen dan
elders in Europa. Dit beeld is sterk veranderd. Het aantal één- en
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tweepersoonshuishoudens is sterk gestegen. In de grote steden is het aandeel
van de kleine huishoudens toch al omvangrijk. Dit zal nog verder toenemen.
Ook in suburbane gebieden zal die ontwikkeling zich doorzetten. Met de kleine
gezinnen, de emancipatie van verschillende groepen in de samenleving, het niet
meer deel (willen) uitmaken van traditionele samenlevingspatronen, is sprake
van een sterke mate van individualisering in de maatschappij.
De gemiddelde woningbezetting daalt met als gevolg dat, indien in bepaalde
gebieden geen toename van de woningvoorraad optreedt, het inwonersaantal
daar daalt. In de Vierde Nota over de Ruimtelijke Ordening was aanvankelijk
een behoefte van één miljoen woningen in de Randstad geraamd. Later is dat
getal afgezwakt, maar is nog steeds zeer indrukwekkend.
Bij individualisering behoort naast de ruimtelijke consequenties van een
demografische ontwikkeling en een verandering van huishoudenssamenstelling
ook aandacht besteed te worden aan een ander activiteitenpatroon.
Samenhangend met een algemene welvaartsgroei treedt een verandering van
consumptiepatroon op. Er treedt een verschuiving op naar nieuwe activiteiten,
de plaatsen waar deze worden verricht en het bijbehorende verkeers- en
vervoerspatroon. Bijvoorbeeld het bezoek aan verspreid wonende vrienden en
kennissen, sport en recreatie en het winkelpatroon.
Een aspect is het veranderende tijdsbestedingspatroon. In het algemeen valt de
toename van de vrije tijdsactiviteiten op. Bij het personenverkeer is dit
inmiddels het belangrijkste verplaatsingsmotief geworden. Door de
veranderende huishoudens samenstelling verandert in wezen ook het
tijdsbestedingspatroon over de dag en de dagen van de week. Zo kan gedacht
worden aan de toename van multi-purpose trips (het in de tijd achtereenvolgens
verrichten van verschillende activiteiten, zonder telkens terug te gaan naar de
woning); bijvoorbeeld: vanuit het werk naar winkels en dan naar huis of op
bezoek gaan bij familie of kennissen. Het winkelbezoek is eveneens veranderd,
hetgeen tot de invoering van koopavonden en het winkelen op zaterdag
(boodschappen doen, maar ook als vrije tijdsbesteding, 'recreatief winkelen')
heeft geleid.
Een apart aandachtspunt is de positie van ouderen in de samenleving. De
ouderen van de toekomst hebben deels een grotere koopkracht dan de ouderen
van nu en zullen gewend zijn om meer en over langere afstanden te reizen. Ook
zullen zij meer gebruik gaan maken van vrije tijdsvoorzieningen. Dit zal
sociaal-cultureel des te opvallender zijn, vanwege het teruglopend aantal
jongeren en de sterke toename van het aantal ouderen.
De terugloop van het aantal jongeren zal gevolgen hebben voor de
arbeidsmarkt. Er zal een groter beroep op de overige (potentiële)
beroepsbevolking gedaan worden, waaronder vrouwen, hetgeen eisen stelt aan
de arbeidsvoorwaarden (bijvoorbeeld kinderopvang) en aan scholing.
Overigens neemt de komende twintig jaar de omvang van de potentiële
beroepsbevolking nog steeds toe als gevolg van de geboortegolf, het lage
percentage werkende vrouwen en het nog steeds grote aantal werklozen.
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Gevolgen:
Al deze ontwikkelingen tezamen, in combinatie met een toegenomen
welvaartspeil, leiden tot andere sociaal-culturele activiteiten. Het voert te ver
om hier een analyse van alle maatschappelijke ontwikkelingen te maken.
Enkele interessante aspecten worden er uit gelicht, omdat deze, zoals we hierna
nog zullen zien, ook van grote betekenis zijn voor verkeer en vervoer. Met
name kan gesteld worden dat enerzijds het gestegen auto bezit een aantal
ontwikkelingen mogelijk heeft gemaakt en dat anderzijds de veranderde
organisatorische en ruimtelijke patronen autogebruik bevorderen.
Tevens kan gesteld worden dat veel van deze ontwikkelingen nog volop gaande
zijn en ook in de toekomst de maatschappelijke organisatie en de fysiek
ruimtelijke weerslag daarvan verder zullen veranderen. Te denken valt aan:
:I<
huishoudensontwikkeling: gevolgen voor de woningmarkt en de
woningbehoefte (gemiddelde woningbezetting daalt verder, veel sterkere
uitbreiding van de woningvoorraad dan als gevolg van de groei van de
bevolkingsomvang verwacht mag worden), met als gevolgen een
toename van het ruimtebeslag en een verdere afstandsvergroting
:I<
veranderingen in het arbeidsproces: grotere deelname van vrouwen; meer
tweeverdieners: de woonplaats kan niet zondermeer op de arbeidsplaats
afgestemd worden
:I<
inkomensontwikkeling: gevolgen van meer tweeverdieners, hoger
besteedbaar inkomen per huishouden
:I<
meer vrije tijd, met name bij specifieke groepen, zoals ouderen
:I<
veranderingen in activiteitenpatroon naar aard, frequentie, lokatie: meer
uitgaan, toenemend belang van cultuur, ontspanning en sociale contacten
:I<
andere patronen van winkelgedrag en andere aankoopbehoeften
:I<
ontstaan van nieuwe diensten, met name voor alleenstaanden en
tweeverdieners, om tijd te besparen door het 'externaliseren van
activiteiten' .
2.2.

SCHAALVERGROTING/INTERNATIONALISERING

Schaalvergroting:
Schaalvergroting is een proces dat zich op allerlei terreinen voordoet, zowel
sociaal-cultureel als fysiek als bestuurlijk. De in de voorgaande paragraaf
beknopt aangestipte ontwikkeling van het loslaten van traditionele
samenlevingsverbanden hangt mede samen met het feit dat de horizon van de
mensen is verruimd. De media, de maatschappelijke organisatie die van steeds
grotere verbanden uitgaat, de toenemende welvaartsgroei met bijbehorende
woningbehoeften en de toegenomen reismogelijkheden dragen ertoe bij dat de
leef- en belevingswereld van mensen sterk in omvang is toegenomen. Forensen
die ver van hun werk wonen, familie en vrienden ver weg, verre vakanties; het
zijn allemaal voorbeelden van een schaalvergroting van de ruimte waarin
mensen zich ophouden en verplaatsen. Met de achterliggende
sociaal-economische ontwikkelingen als oorzaak treedt dus ook fysiek een
schaalvergroting op die op verschillende ruimtelijke schaalniveaus zijn beslag
krijgt. Al eerder is de verstedelijking genoemd. Er is sprake van verschillende
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tegelijk optredende processen:
'"
functie scheiding (de uiteengelegde stad)
'"
toename van het ruimtebeslag
'"
schaalvergroting in de organisatie van verschillende functies.

Functiescheiding is lange tijd een planningsgrondslag geweest. De weerstanden
daartegen hebben de planningsconcepties aangepast, maar op het kleinere
schaalniveau van buurten en wijken is nog steeds sprake van een toenemende
functiescheiding. Ook het gemiddelde ruimte beslag voor allerlei functies is
toegenomen, bijvoorbeeld het aantal nieuwbouwwoningen per hectare is
gedaald, bedrijven hebben een voorkeur voor solitaire gebouwen met de nodige
ruimte er omheen, ziekenhuizen kunnen kennelijk niet meer in woonwijken
gebouwd worden en scholen mogen niet gestapeld worden met andere functies.
Daarnaast moet gewezen worden op een tamelijk algemeen proces van
schaalvergroting van afzonderlijke functies, dat zich op allerlei 'ruimtelijke
schaalniveaus' voordoet. Voorbeelden: de detailhandel op wijk- en
stadsdeelniveau, de schaalvergroting van ziekenhuizen en instellingen van
hoger onderwijs op regionale schaal, maar ook de schaalvergroting van grote
ondernemingen waarbij wereldconcerns ontstaan.
Voor het ruimtelijk functioneren van stad en platteland heeft dit alles
vergaande gevolgen. Het directe gevolg is afstandsvergroting, hetgeen weer
gevolgen heeft voor het vervoermiddelgebruik (bijvoorbeeld te ver om te lopen
of te fietsen). Er ontstaat ook een steeds verdergaande hiërarchie in het
voorzieningen- en het verzorgingsniveau. Op zich is er altijd al sprake van een
hiërarchie geweest, maar deze heeft zich onder invloed van de schaalvergroting
steeds verder doorgezet, waardoor er bijvoorbeeld plattelandskernen zonder
winkels zijn ontstaan.
Een bijkomend probleem doet zich voor, indien de schaalniveaus van
voorzieningen niet hetzelfde zijn en er ook nog een vermindering in ruimtelijke
samenhang van vestigingspatronen van voorzieningen optreedt. Het gevolg is
dat mensen voor verschillende voorzieningen naar geografisch verschillende
plaatsen moeten of naar geheel andere delen van de stad: bijvoorbeeld de
winkels in de binnenstad, het ziekenhuis aan de rand van de stad of een balie
van een nutsvoorziening op een willekeurige plaats in het stedelijk gebied.
Voor de planning en daarmee het gebruik van het openbaar vervoer zijn
dergelijke ontwikkelingen funest.
Schaalvergroting bij het bedrijfsleven is niet een op zichzelf staand
verschijnsel, maar vertoont ook samenhang met ontwikkelingen als
specialisatie en integratie als gevolg van verdergaande arbeidsdeling en
differentiatie van te verrichten handelingen. Nadat de technologische
ontwikkelingen deze processen mogelijk hebben gemaakt, konden vervolgens
bedrijfs- en marktorganisatorische veranderingen worden doorgevoerd. Deze
schaalvergroting heeft gevolgen voor het vestigingsbeleid van ondernemingen,
met de effecten daarvan op de ruimtelijk-economische structuur, en voor de
onderlinge banden tussen ondernemingen. Dit raakt de organisatie van het
bedrijfsleven met processen van differentiatie en integratie. De toenemende
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verwevenheid van activiteiten maakt het belang van de logistieke organisatie
steeds groter met de daaruit voortvloeiende eisen aan het transportsysteem.
Schaalvergroting heeft ook bestuurlijke consequenties. Met name het gebrek
aan een bestuursvonn voor de agglomeraties of stadsgewesten springt in het
oog. Op dat (regionale) schaalniveau zijn allerlei gecoördineerde acties van de
overheid wenselijk met betrekking tot de planning van verkeer en vervoer en de
ruimtelijke planning. De afwezigheid van een dergelijk bestuur leidt er toe dat
gemeentegrenzen een sterke rol spelen bij de planning van woningbouw en
werklokaties en bij de aanleg van infrastructuur. Mede als gevolg hiervan
treedt een concurrentie tussen gemeenten op. Ondanks de grote
bevolkingsdichtheid van Nederland is er in absolute zin geen schaarste aan
bedrijfsterreinen. De bestuurlijke organisatie heeft daarmee gevolgen voor het
ruimtelijk patroon. Het proces van schaalvergroting heeft er toe geleid, dat ook
verschillende provincies tot een min of meer vergaande vonn van
samenwerking willen komen bij het beleid ten aanzien van verkeer,
infrastructuur en ruimtelijke ordening. Te denken valt aan de recente
initiatieven van de provincies Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht.
Internationalisering:
Een deel van de schaalvergroting speelt zich op een dusdanig niveau af dat
sprake is van internationalisering. Internationalisering is een cultureel en
economisch verschijnsel. De actieradius voor diverse activiteiten is in de loop
der tijd groter geworden. Schaalvergroting is echter niet hetzelfde als
internationalisering.
Ook bestuurlijk is sprake van een schaalvergroting. Vooral de Europese en
mondiale kaders zijn van steeds groter betekenis voor de opzet van onze
samenleving. Beleidsmatig zal dat een vertaling gaan krijgen, ook voor wat
betreft de benadering van vraagstukken op het terrein van de mobiliteit en
infrastructuur. Een belangrijk vraagstuk is of de bestuurlijke indeling in
Nederland nog afgestemd is op de ruimtelijk organisatorische kaders. Een
dergelijke schaalvergroting heeft zich allang bij het bedrijfsleven voorgedaan.
Het denken in eenheden van afzonderlijke landen zal minder worden. Steeds
belangrijker voor zakelijke contacten en vestigingsgedrag van bedrijven wordt
de concurrentie tussen stedelijke regio's. De concurrentiekracht van gebieden
hangt tevens af van de ontwikkeling van internationale netwerken van
infrastructuur. Er ontstaan infrastructurele netwerken tussen stedelijke regio's.
Gevolgen:
Deze ontwikkelingen van schaalvergroting en internationalisering hebben
consequenties voor de ruimtelijke organisatie van huishoudens, instellingen en
bedrijven. Daarmee wordt ook de behoefte aan mobiliteit beïnvloed en de
behoefte aan infrastructuur. Omgekeerd schept de aanwezigheid van
infrastructuur met de bijbehorende mogelijkheden voor meer mobiliteit ook
kansen voor schaalvergroting.
Ook binnen de sector verkeer en vervoer treden processen van schaalvergroting
en internationalisering op. Veranderingen treden op in de schaalgrootte van
transportondernemingen en in de omvang van handels- en transportnetwerken.
De sterke groei van de luchtvaart is een uiting van deze tendensen, aangezien
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het zowel zakelijk verkeer, toerisme en goederen betreft. De ontwikkeling van
mainports - zeehavens en luchthavens - is een ander element. Bij de
goederenstromen over langere afstanden speelt het streven naar bundeling een
zeer belangrijke rol, met als gevolg het ontstaan van mainports. Deze weten
vervolgens als gevolg van schaalvoordelen weer andere stromen aan te trekken.
De ketenbenadering van transportstromen krijgt een steeds grotere betekenis.
Aan de andere kant heeft het streven naar maatwerk tot een diffuus patroon van
distributie geleid, waar nagenoeg alleen de vrachtauto aan kan voldoen en met
name het spoorwegvervoer niet.
Voor het ruimtelijk beleid is de uitstraling op het vestigingsklimaat voor
bedrijven van groot belang alsmede de selectiviteit daarvan. Ook het zich al
dan niet verleggen van goederenstromen is voor Nederland van wezenlijk
belang. De verdergaande Europese integratie leidt tot een concentratie van
distributiepunten.
Resumerend zijn ruimtelijk relevant:
* afstandsverlenging
* het groter worden van ruimtelijke verbanden waarbinnen activiteiten zich
afspelen
de
veranderende organisatie van de samenleving, waardoor nieuwe
* activiteitenpatronen
ontstaan.
2.3.

ECONOMISCH-TECHNOLOGISCHE ONTW1KKELING

Economische ontwikkelingen zijn van grote betekenis op de mate van groei van
de mobiliteit. Voor het onderwetp van deze voorstudie is het de moeite waard
om nader op het effect van economische ontwikkelingen op verkeer en vervoer
in te gaan. Het PRO spreekt in zijn Plan van Aanpak voor de Meerjarenvisie
Ruimtelijk Onderzoek 1991-1996 over een beperktere invalshoek, namelijk de
economisch-technologische. In deze paragraaf wordt zoveel mogelijk
aangesloten bij die invalshoek. Bij economisch- technologische ontwikkelingen
kan gedacht worden aan de verandering van het productieproces, aan
automatisering, aan de relatie met schaalvergroting, op- en overslagtechnieken,

enz.
Er is een drietal aspecten van belang voor mobiliteit en infrastructuur:
* . intrinsieke technologische vooruitgang
* telematica en substitutiemogelijkheden
* economische context van het verkeer.
Intrinsieke technologische vooruitgang:
Technologische ontwikkelingen hebben gevolgen voor het productieproces.
Veel van de eerder gesignaleerde ontwikkelingen als schaalvergroting en
internationalisering en de opkomst van de logistieke organisatie kunnen slechts
gerealiseerd worden met behulp van technologische aanpassingen aan het
productieproces en het transport. Automatisering en schaalvergroting hebben
tot een andere structuur van het productieproces geleid. Steeds minder mensen
zijn fysiek betrokken bij de productie van goederen. De organisatie en de
dienstverlening hebben daarentegen een gigantische groei doorgemaakt in
aantallen arbeidsplaatsen. De toegenomen scholing van de bevolking heeft deze
ontwikkeling ook mogelijk gemaakt. Er is een sterke verschuiving van de
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secundaire naar de tertiaire sector opgetreden. Ook binnen bedrijven die tot de
secundaire sector worden gerekend vinden diverse 'tertiaire activiteiten' plaats.
De veranderingen in het productieproces en de bedrijfsstructuur hebben
gevolgen voor de ruimtelijk-economische structuur van de samenleving, zoals
de aard van de bedrijvigheid, de vestigingsvoorwaarden en de lokatiekeuzen.
Dit heeft ook consequenties voor de mobiliteit, als gevolg van verandering van
vestigingsplaatsen, activiteiten van het personeel en de samenstelling van het
personeelsbestand naar sociaal-economische positie. Tegelijk biedt de
'verkantorisering ' van de werkgelegenheid meer mogelijkheden voor
beleidskeuzes op het terrein van de ruimtelijke ordening en verkeer en vervoer,
omdat de vestigingsplaats van die bedrijven niet meer afhankelijk is van de
eisen die vanuit het industriële productieproces gesteld worden.
Een belangrijk punt bij de invoering van nieuwe technologieën is niet zozeer de
stand der techniek, maar het vereiste financiële draagvlak voor de vereiste
investeringen en voor de financiële mogelijkheden (bijvoorbeeld van
overheidsinvesteringen).
Telematica en substitutiemogelijkheden:
De ontwikkeling van de informatica en de telecommunicatie mag zich de
laatste tijd in grote belangstelling verheugen. Er zijn in het geval van
telematica verschillende aspecten te onderscheiden, die relevant zijn voor het
ruimtelijk beleid en het verkeer en vervoer:
* substitutie van goederen- en personenvervoerverplaatsingen: uit
verschillende onderzoeken blijkt dat op korte termijn nog niet veel
substitutie van verplaatsingen, als gevolg van telecommunicatie,
verwacht mag worden. De redenen hiervoor zijn dat de
telecommunicatie-infrastructuur nog niet voldoende aanwezig is, dat
werkgevers en werknemers psychologische weerstanden hebben en dat
allerlei arbeidsorganisatorische aspecten nog niet uitgekristalliseerd zijn.
Op termijn zijn er wel mogelijkheden, met name in het
woon-werkverkeer
van goederen- en personenverplaatsingen: als gevolg van de
* generatie
internationalisering is voor bedrijven het contacten-netwerk veel groter
geworden. Dit leidt tot een toename van zakelijke contacten hetgeen
nieuwe verplaatsingen oproept. Als mensen thuis gaan werken of
allerhande activiteiten thuis gaan verrichten met behulp van hun
computer, dan spaart dat veel tijd uit. Het valt te verwachten dat mensen
dan in hun vrije tijd juist behoefte hebben aan contacten. Dit gevoegd bij
de huishoudensontwikkeling en een verdergaande individualisering mag
een toename van verplaatsingen verwacht worden.
Per saldo kan het substitutie-effect groter zijn, maar de mogelijke
generatie-effecten worden vaak onderschat
een van de klachten over het openbaar
* reizigersinformatiesystemen:
vervoer is de gebrekkige informatie en de moeite om · een reis met
bijbehorende aansluitingen te plannen. Na de nodige aarzelingen wordt
thans gewerkt aan de ontwikkeling en het in de praktijk brengen van
reizigersinformatiesystemen. In de toekomst zou een potentiële reiziger
informatie thuis via de computer interactief moeten kunnen opvragen,
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hetgeen nieuwe reizigers kan opleveren. Wellicht onbedoeld biedt een
dergelijk instrument ook vele mogelijkheden om de efficiëntie van het
openbaar vervoer door te meten
verkeerscontrole en geleiding: de verkeersinfonnatiesystemen die
gebaseerd zijn op de interactie tussen het voertuig en de
weginfrastructuur kunnen benut worden
voor een betere
capaciteitsbenutting, een verhoging van de verkeersveiligheid en voor
routeplanning
mogelijkheden voor het opzetten van een logistieke keten: het
elektronisch berichtenverkeer (EDI) is essentieel om logistieke ketens op
te zetten en te kunnen beheersen. Barrières als het inzetten van
verschillende op- en overslagtechnieken, het wisselen van
vervoersmodaliteit, betrokken partijen die elkaar achtereenvolgens een
zending van goederen doorgeven, douane, e.d. kunnen worden
gereduceerd of geslecht.

Economische context van het verkeer:
Economisch-technologische ontwikkelingen spelen ook binnen het transport
een rol. De in het voorgaande genoemde aspecten horen daar reeds bij. In het
kader van deze voorstudie kan opgemerkt worden dat technologie als
voorwaardenscheppend gezien moet worden en dat de economische
toepassingen en de economische ontwikkelingen in feite veel belangrijker zijn
voor het verkeer en vervoer. De veranderingen in het verkeer en vervoer
hebben weer consequenties voor het ruimtelijk beleid. Economische
ontwikkeling heeft ook een rechtstreeks invloed daarop in de vonn van
beschikbare investeringen en door de invloed van de posities van economisch
sterke actoren.
De opkomst van de logistiek is niet alleen een onderdeel van een
ruimtelijk-economisch proces van schaalvergroting _ en internationale
handelsnetwerken. Het gaat ook om het verminderen van de kosten van
voorraadvorming en opslag, en om de betrouwbaarheid en beheersbaarheid van
de levering van goederen. Daarbij komt het voor dat voor oplossingen gekozen
wordt waarbij de transportkosten toenemen, om elders kosten uit te sparen
(bijvoorbeeld voorraadkosten).
Bij een verdere opsomming is in deze voorstudie een beperking op aspecten die
relevant zijn voor het ruimtelijk beleid en het verkeer en vervoer van belang.
Daar horen ook negatieve externe effecten bij.
Mobiliteit heeft nadelige effecten op het milieu. Zeer belangrijk is de rol van
het milieubeleid. Vanuit die beleidsinvalshoek kunnen eisen aan het verkeersen vervoerssysteem gesteld worden. Dat zal gevolgen hebben voor de
mobiliteit en de aanleg en het gebruik van infrastructuur. De vraag is of de
verplaatsingen zelf aangepast moeten worden, de keuze van de gehanteerde
vervoermiddelen, of dat de nadelige effecten van de vervoenniddelen
aangepakt kunnen worden. In de praktijk zal sprake zijn van een combinatie
van mogelijkheden. Naarmate de technologische ontwikkelingen er zorg voor
kunnen dragen dat negatieve milieu-effecten van met name het wegverkeer
kunnen worden gereduceerd heeft dat minder ingrijpende gevolgen voor de
huidige ordening van de samenleving. Het gaat dan om:
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voertuigtechnologie: energiebesparing, schone motoren
voertuiggeleiding: minder energiegebruik door gelijkmatiger rijden,
verkeer geleiden via hoofdroutes (minder versnippering van de ruimte)
mogelijkheden van bundeling en consolidatie van goederenstromen.

Op zichzelf vallen de eerste twee technologische ontwikkelingen buiten het
kader van deze studie. De mogelijke effecten op het ruimtelijk beleid en op
verkeers- en vervoersstromen zijn echter relevant. Als bijvoorbeeld de
ontwikkeling van energiezuinige en schone automotoren minder hard gaat dan
verondersteld, dan kan dit tot een extra beleidsdruk leiden om het gebruik van
andere vervoerwijzen te stimuleren. De ontwikkeling van voertuiggeleiding
biedt mogelijkheden om vervoersstromen te bundelen op hoofdroutes. Wellicht
is dit zelfs vanwege de benodigde investeringen essentieel. Omgekeerd kunnen
financiële aspecten een belemmering vormen voor de introductie van
voertuiggeleiding. Een interessante vraag is overigens welke activiteiten en
bijbehorende investeringen tot de taak van de overheid zullen worden gerekend
en welke voor rekening van de particuliere sector zullen komen. Het derde punt
verdient de nodige aandacht. De ontwikkelingen in het productieproces en de
organisatie van bedrijven leiden tot een afname van de omvang van het volume
van de zending van afzonderlijke goederen bij een gelijktijdige verhoging van
de frequentie van de verzending. Om de goederenstromen te beheersen en om
kostenvoordelen te kunnen behalen vindt bundeling van vervoersstromen en
consolidatie van goederenladingen in grotere eenheden plaats. Deze
ontwikkeling vereist een goede logistieke organisatie, met daarbij
telecommunicatie tussen voertuigen en bedrijven (EDI) en voertuigen toegerust
voor op- en overslagtechnieken.
Deze technologische ontwikkelingen stellen eisen aan de aard en omvang van
de infrastructuur, terwijl omgekeerd de beschikbare infrastructuur van belang is
als vestigingsfactor. De technologie heeft ook andere effecten op het verkeer en
vervoer. Het gaat dan met name om antwoorden op de eerder gesignaleerde
ontwikkelingen van schaalvergroting en internationalisering, in de vorm van
transportnetwerken en mogelijkheden om lange afstanden te overbruggen. Het
voorbeeld is de aanleg van hoge snelheidsspoorlijnen.

2.4.

CONSEQUENTIES VOOR MOBILITEIT EN INFRASTRUCTUUR

Het doel van deze paragraaf is om, voorzover dat nog niet ter sprake is
gekomen in het voorafgaande, aan te geven welke consequenties voor
mobiliteit en infrastructuur voortvloeien uit de, vanuit de drie megatrends,
geschetste ontwikkelingen.
De afgelopen jaren is sprake van een sterke toename van het autobezit en het
autogebruik. Deze ontwikkeling gaat nog onverkort verder en hangt samen met
economische groei, met demografische en huishoudensontwikkeling en met
schaalvergroting. Er is ook sprake van een wisselwerking tussen deze
verschijnselen. Suburbanisatie is voor een deel mogelijk gemaakt door de auto,
omgekeerd neemt het aantal verplaatsingen over grotere afstanden nog toe. De
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demografische ontwikkelingen leiden tot minder woon-schoolverkeer, hetgeen
vooral resulteert in minder fietsers. De sterk gestegen mobiliteit veroorzaakt
congestie. Hier is sprake van een duidelijke relatie met de ruimtelijke ordening
(het verstedelijkingsbeleid). Als gevolg van de congestie wordt aan de
verantwoordelijke overheden gevraagd om voor meer infrastructuur te zorgen,
opdat de gewenste verplaatsingen mogelijk blijven. Omgekeerd leidt de
beschikbaarheid van nieuwe infrastructuur tot lokatiekeuzes van individuen en
bedrijven en wordt ook geanticipeerd op nieuwe infrastructuur (bijvoorbeeld bij
de grondaankoop voor bedrijfsterreinen).
Een ander aspect is de sterke toename van het aantal vrije tijdsverplaatsingen.
De auto speelt hierin een belangrijk rol. In de toekomst zal deze stijging nog
verder doorzetten. Vrije tijdsverplaatsingen vormen nu reeds het belangrijkste
verplaatsingsmotief, hetgeen een steeds groter effect zal hebben op het
ruimtelijk beleid.
Ook het bedrijfsleven en het goederenverkeer ondervinden de veranderingen in
de maatschappij, zijn daar zelf deel van of veroorzaken veranderingen in
ruimtelijke structuren. Belangrijk is de verandering in de commerciële
dienstverlening. De bedrijven hebben te maken met andere vestigingspatronen,
veranderingen in het aanbod aan personeel en met toenemende congestie in
suburbane gebieden. De schaalvergroting van productieprocessen en van
afzetmarkten stelt steeds hogere eisen aan de logistieke organisatie en aan de
infrastructuur. Dit wordt nog versterkt door veranderingen in de organisatie van
het productieproces. Traditionele vestigingsplaatsfactoren (ligging aan een
spoorlijn of vaarwater, vestiging nabij stedelijke centra vanwege distributie en
arbeidsmarkt) hebben aan betekenis ingeboet. Vooral het wegtransport neemt
nog steeds sterk toe en is van grote invloed op de planning van bedrijfslokaties.
Zowel bij het personenverkeer als het goederenverkeer is een onderscheid
nodig naar verschillende schaalniveaus. Naast de grotere actieradius van de
vele verplaatsingen van personen en goederen speelt op het agglomeratie- en
regionale schaalniveau de toename van de ' kris-kras' relaties een rol. Bij het
personenvervoer stelt dit het openbaar vervoer voor grote problemen. Bij het
goederenvervoer is het regionale en landelijke schaalniveau van belang voor de
dagelijkse goederenstromen. Het diffuser worden van het relatiepatroon en de
afname van de omvang van de afzonderlijke verzendingen (bij een toename van
de frequentie) leiden tot een steeds geringere rol van de spoorwegen. Dit wordt
hier niet verder uitgewerkt, maar is een aandachtspunt bij het formuleren van
onderwerpen voor onderzoek. Uit strategisch oogpunt is het internationale
schaalniveau van steeds grotere betekenis voor de organisatie van
goederenstromen en voor de betekenis, lokatie en omvang van overslagpunten.
Te denken valt aan de betekenis van mainports, zoals de luchthaven Schiphol
en de haven van Rotterdam.
Resultaat van een aantal van de hiervoor geschetste ontwikkelingen is dat veel
kantoren bij snelweglokaties gepland zijn en worden. De toenemende congestie
en de hernieuwde aandacht voor de stad leiden er toe dat steeds meer kantoren
bij een openbaar vervoer-knooppunt gevestigd willen zijn.
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Indien gesproken wordt over de betekenis van infrastructuur dient nader
aangegeven te worden welke rol de infrastructuur zou moeten spelen en op
welk ruimtelijk schaalniveau. Een eerste onderscheid kan gemaakt worden
tussen de infrastructuur benodigd voor het dagelijks functioneren van de
stedelijke gebieden en de infrastructuur die bij zou moeten dragen aan de
ruimtelijke structuur van Nederland in relatie tot het buitenland, voor zover
daar het economisch functioneren van afhankelijk is. Dit geldt zowel voor het
personen- als het goederenvervoer. In dat opzicht speelt de ontwikkeling van
Schiphol en Rotterdam een strategische rol voor geheel Nederland. In het
beleid komen deze verschillen terug bij het onderscheid in korte en lange
afstandsverkeer of, in de terminologie van de Vierde Nota: DALO (=
dagelijkse leefomgeving) en ROP (= ruimtelijk ontwikkelingsperspectief.
De verkeersstromen die het gevolg zijn van het dagelijks functioneren van de
stedelijke gebieden (zoals woon-werkverkeer, winkelverkeer, woonschoolverkeer, bevoorrading bedrijven) zijn veel omvangrijker dan de
verkeersstromen over lange afstanden. Er is sprake van een constante
maatschappelijke druk op de aanleg van steeds meer infrastructuur, in het
bijzonder autowegen. Het grensoverschrijdend verkeer in Nederland is ten
opzichte van het overige verkeer zeer bescheiden van omvang. Toch is dat
verkeer strategisch van groot belang. De in het voorafgaande beschreven
internationalisering leidt tot een toename van lange afstandsverplaatsingen en
tot een grote ruimtelijk-economische belangstelling voor internationale
verbindingen, die enerzijds voldoen aan de capaciteitsbehoefte van steeds
groter wordende transportmiddelen (lengte en breedte van de
vrachtwagencombinaties,
zesbaksduwvaart,
toenemende
aslast
van
goederentreinen) en anderzijds snelle afstandsoverbrugging mogelijk maken
(luchtvaart, hoge snelheidsspoorlijnen).
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OVERIGE ONTWIKKEUNGEN

Vanuit de drie megatrends kunnen ontwikkelingen op verkeer en vervoer en
ruimtelijk beleid worden aangegeven, zoals in hoofdstuk 2 beknopt is gedaan.
De benadering vanuit de megatrends is enerzijds niet geheel toereikend om
veranderingen in het verkeer en vervoer te schetsen, terwijl anderzijds een
aantal effecten het gevolg zijn van een complex aan ontwikkelingen zonder dat
precies de bijdrage van elke ontwikkeling afzonderlijk aangegeven kan worden.
Binnen het verkeer en vervoer laten zich een aantal maatschappelijke
ontwikkelingen gelden (die deels met de megatrends samenhangen), die sterk
bepalend zijn voor de toekomst en voor de mogelijkheden van het
overheidsbeleid hierop in te spelen, dat zij apart genoemd moeten worden.
Echter, om de voorstudie zoveel mogelijk te beperken tot de drie megatrends
worden deze overige ontwikkelingen hier slechts kort aangestipt, opdat de
context van het overheidsbeleid (paragraaf 3.2. en verder) beter inzichtelijk
wordt. Op zich bieden deze overige ontwikkelingen al de nodige stof voor
onderzoek, met betrekking tot oorzaken, maatschappelijke samenhang, effecten
en met betrekking tot de vraag of daadwerkelijke veranderingen mogelijk zijn
in de huidige maatschappelijke organisatie.
Genoemd kunnen worden:
Ruimtelijke ontwikkelingen:
* toenemend ruimtebeslag voor reeds bestaande activiteiten
* spreiding van werkgelegenheid over nevencentra en naar lokaties buiten
de steden
Veranderingen in vervoermiddelgebruik:
* blijvende hoge groei van het autobezit
* toename autogebruik voor personenverkeer (modal split)
* toename goederenvervoer over de weg
Veranderend activiteitenpatroon:
* sterke groei van vrije tijdsverplaatsingen, met name met de auto
* toename goederenstromen
* groei van de behoefte aan snelle verplaatsingen over lange afstanden
(luchtvaart, hoge snelheidsspoorlijnen)
Externe effecten en randvoorwaarden:
* aantasting van het milieu
Ter toelichting enkele opmerkingen over deze veranderingen.
Het ruimtebeslag voor allerlei activiteiten is aanmerkelijk toegenomen, ook bij
een gelijkblijvende omvang van de desbetreffende activiteit. Zo is van
woningen het gemiddeld vloeroppervlak per inwoner gestegen en is
tegelijkertijd het aantal woningen per hectare gedaald. De belangrijkste
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oorzaak is de toegenomen welvaart. Ook het vloeroppervlak van bedrijven, in
het bijzonder kantoren neemt toe. De directe omgeving van bedrijven wordt
ingenomen door parkeerruimte en groenvoorzieningen. Ook hier is de
economische ontwikkeling een belangrijke oorzaak, maar ook de wens tot het
neerzetten van 'herkenbare' solitaire gebouwen met de nodige onderlinge
tussenruimte. Deze ontwikkeling is mogelijk gemaakt door de toename van het
autogebruik (de extra afstand kan snel overbrugd worden), maar wordt ook
veroorzaakt door het autogebruik. Daarbij moet gedacht worden aan het
ruimtebeslag voor weginfrastructuur en parkeerruimte, maar ook het indirecte
ruimtebeslag als geluidshinderzones en het ontstaan van 'restsnippers '-ruimte.
Het feit dat Nederland zeer dicht bevolkt is, heeft geleid tot een
overheidsbeleid waarin concentratie (gebundelde deconcentratie) wordt
gepropagandeerd en waarbij woningen in wat hogere dichtheden worden
gebouwd dan in andere landen. In het algemeen kan gesteld worden, dat ruimte
kennelijk niet als een dusdanig schaars artikel ervaren wordt, dat via het
prijsmechanisme (grondprijzen) en het overheidsbeleid extensief ruimtegebruik
aanmerkelijk kan worden ingeperkt. Een uitzondering kan gemaakt worden
voor het 'compacte stad'- beleid van enkele grote steden, maar dat heeft zich
kennelijk niet uitgestrekt tot de planning en invulling van bedrijfsterreinen.
De spreiding van de werkgelegenheid over nevencentra heeft te maken met de
positie van en waardering voor de historische binnensteden enerzijds en met de
stedelijke structuur in Nederland anderzijds. Er zijn in Nederland geen echt
grote steden, terwijl de Randstad een polynucleaire structuur heeft met een
sterke gemeentelijke autonomie. Een consequent beleid van verschillende
overheden, gericht op de ontwikkeling van centraal gelegen en sterk
geconcentreerde lokaties van bedrijvigheid ontbreekt. Het aanbod aan
vestigingslokaties is zeer ruim, terwijl er ook maar in beperkte mate sprake is
van een hiërarchische opbouw van stedelijke lokaties voor bedrijfsvestigingen.
Hoewel Nederland dicht bevolkt is, kan niet van ruimtelijke schaarste aan
vestigingslokaties, tot uitdrukking komend in de beschikbaarheid en de prijs,
gesproken worden. Het gevolg hiervan is een sterke spreiding over min of meer
gelijkwaardige lokaties en een sterke concurrentie tussen stedelijke gemeenten.
De afstanden in Nederland in het algemeen en in de Randstad in het bijzonder
zijn vergeleken met het buitenland kort en met de auto snel te overbruggen. Dit
leidt tot een spreiding van stedelijke activiteiten, waardoor ook de congestie
meer is gespreid, die daarmee ook relatief gezien nog niet zo omvangrijk is als
elders.
Een draagvlak voor omvangrijke openbaar vervoervoorzieningen, zoals in
Londen en Parijs, ontbreekt in Nederland. Te gemakkelijk wordt in Nederland
gerefereerd aan grootschalige verkeerssystemen (met name metrolijnen) in het
buitenland, zonder die systemer:t in hun ruimtelijk -economische context te
plaatsen met bijbehorende vervoersstromen. De vervoersstromen zijn in de
grotere buitenlandse steden in omvang een veelvoud van die in de grootste
steden van Nederland. Nederland kent een veel meer gespreide stedelijke
structuur en niet het monocentrisme van Groot-Brittannië en Frankrijk.
Vergeleken met het buitenland is ook het aantal arbeidsplaatsen binnen de
steden geringer. Ook het achterland en het draagvlak voor grote steden is
minder. In London moeten veel mensen wel met het openbaar vervoer reizen,
omdat de stad voor de auto slecht toegankelijk is, parkeerruimte schaars en
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duur is en betaalbare woningen in de stad eveneens schaars zijn. Indien in
Nederland in plaats van de fiets van het openbaar vervoer gebruik gemaakt
wordt, dan zou het stedelijk openbaar vervoer twee keer zo veel reizigers
moeten verwerken.
Emancipatie en individualisering hebben gevolgen voor de groei van het
autobezit. De belangrijkste oorzaak is echter de algemene economische groei
(koopkracht). De fysieke geografische situatie en de culturele gewoonten
hebben in het verleden geleid tot een groot aandeel van de fiets in de
verplaatsingen. Het relatief lage aandeel van het openbaar vervoer hangt samen
met het gebruik van de fiets. Een belangrijk deel van de fietsers bestaat uit
jongeren. De demografische ontwikkelingen dragen er in combinatie met
sociaal-ruimtelijke veranderingen (toegenomen afstanden) toe bij dat het
aandeel van de fiets afneemt, echter vooral ten gunste van de auto.
De toename van het autobezit en het autogebruik leiden niet alleen tot meer
ruimtebeslag, maar bepaalt ook de ruimtelijke ontwikkelingen, omdat een op de
auto gebaseerde ruimtelijke ontwikkeling andere keuzes mogelijk maakt dan
bij een ruimtelijke ontwikkeling gebaseerd op openbaar vervoer.
De toename van het goederenvervoer over de weg is het gevolg van de grote
flexibiliteit (beschikbaarheid, deur tot deur-vervoer, beheersbaarheid) en de
relatief lage kosten van het vervoer per vrachtwagen. Deze mogelijkheden
sluiten goed aan bij de huidige productiestructuur, waarbij diverse onderdelen
van het productieproces zijn gespreid over toeleveranciers en elders gevestigde
productie-eenheden van hetzelfde bedrijf. De andere vervoerwijzen, zoals
binnenvaart en spoorwegen zijn voornamelijk in gebruik voor bulktransport en
bijzondere ladingen (bijvoorbeeld chemische producten). Naast de hiervoor
beschreven economisch-technologische ontwikkelingen speelt nadrukkelijk een
rol, dat de vestigingsmogelijkheden van bedrijven fysiek en ruimtelijk minder
beperkt zijn door het gebruik van wegvervoermiddelen dan in het geval van
transport via het water (vestiging beperkt tot waterwegen) en spoorwegen
(noodzakelijkheid van aparte aansluitingen, enz.).
Ook de groei van de vrije tijdsverplaatsingen hangt samen met de economische
groei. Individualisering en demografische ontwikkelingen hebben weliswaar
invloed op de aard en plaats van vrije tijdsactiviteiten, maar het volume en de
actieradius van vrije tijdsactiviteiten worden mogelijk gemaakt door een
koopkrachtige vraag.
3.2. OMGAAN MET MOBILITEIT ALS BELEIDSOPGAVE VOOR DE
RUKSOVERHEID
De in hoofdstuk 2 en vorige paragrafen besproken ontwikkelen roepen allerlei
reacties op in het overheidsbeleid. Het overheidsbeleid is zelf ook onderdeel
van maatschappelijke ontwikkelingen. Het schema op pagina 24 geeft dit in
vereenvoudigde vorm weer.
De rijksoverheid heeft recentelijk verschillende nota's het licht doen zien die
elk voor zich in meer of mindere mate betrekking hebben op het onderwerp
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mobiliteit en infrastructuur. De laatste regeringswisseling heeft de gelegenheid
geboden een aantal voornemens aan te scherpen en de verschillende nota's op
elkaar af te stemmen. Bij het schrijven van deze voorstudie is het proces van
afstemming nog gaande, terwijl ook de vaststelling van de nota's door de
volksvertegenwoordiging (met mogelijke wijzigingen) nog niet heeft
plaatsgevonden.
De belangrijkste nota's zijn:
'"
het Tweede Structuurschema Verkeer en Vervoer, deel d (SVV-U)
'"
de Vierde Nota over de Ruimtelijke Ordening (Extra) (VINEX)
'"
het Nationaal Milieubeleids Plan (Plus) (NMP+).
In het SVV-U wordt een spanning gesignaleerd tussen leéfbaarheid en
bereikbaarheid. In feite komt het er op neer dat het verbeteren van de
bereikbaarheid moet passen binnen de randvoorwaarden die vanuit
leefbaarheidsoverwegingen (milieu) gesteld moeten worden. Om binnen de
milieu-randvoorwaarden te blijven wordt in de nota een groot beroep gedaan
op de techniek, in de vorm van schonere en zuiniger (auto)motoren,
katalysatoren, e.d. Daarnaast wordt gesteld dat vanuit het belang van het milieu
en van een leefbare woonomgeving een geleiding van de mobiliteit
onontkoombaar is. De aandacht voor technologische ontwikkelingen sluit deels
aan bij een van de megatrends. Voor deze studie is van belang de vraag of door
technologische ontwikkelingen de mobiliteit zal veranderen, met consequenties
voor de ruimtelijke ontwikkeling. In het SVV-U gaat het vooral om de vraag
hoe de bestaande mobiliteit(sontwikkeling) in stand te houden, waarbij
negatieve effecten op het milieu door toepassing van technologie verminderd
moeten worden. De effecten van telematica zijn nog niet zo duidelijk. In de
later verschenen Nota Telematica van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat
wordt vooral ingegaan op de relaties met de logistieke organisatie van het
goederenvervoer.
Het SVV-U legt de nadruk op het 'productieve' verkeer. Dat moet voo.rrang
krijgen boven het' consumptieve' verkeer. Het blijkt in de praktijk moeilijk om
de hoeveelheid verplaatsingen en de vervoermiddelkeuze te beïnvloeden. Dit
komt wellicht, omdat de mensen mobiliteit als een gewaardeerd
consumptie-artikel beschouwen en in hun vrije tijd graag mobiel zijn.
De sterk toenemende groei van de mobiliteit heeft ook grote consequenties
voor de leefbaarheid van zowel stedelijke als plattelandsgebieden. Te denken
valt aan het ruimtebeslag door infrastructuur, barrièrewerking, enz. Derhalve
zijn de effecten van de mobiliteitsgroei op de ruimtelijke ordening van groot
belang. De megatrend emancipatie/individualisering wordt in diverse nota's
wel genoemd bij de ontwikkeling van woon-werkverkeer en autogebruik, maar
komt bij de verdere uitwerking niet expliciet meer aan de orde. Het eerder
gesignaleerde spanningsveld tussen individualisering, met gevolgen voor de
gemiddelde woningbezetting, diffuse verplaatsingspatronen en toename van de
vrije tijdsverplaatsingen enerzijds en de beleidswens tot een forse vergroting
van het aandeel van het openbaar vervoer anderzijds wordt niet uitgewerkt in
het SVV-U of in de VINEX. De koppeling met het ruimtelijk beleid in de vorm
van woonrnilieuvoorkeuren en tijdsbestedingen (en de ruimtelijkeconsequenties daarvan) zou daarbij een bron van nadere beleidsafwegingen
kunnen zijn.
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De bereikbaarheid van economische centra krijgt in het rijksbeleid veel
aandacht. Bij het wegverkeer wordt prioriteit gelegd bij het goederen- en het
zakelijk verkeer. Het gewone woon-werkverkeer moet ruimte inleveren. Dit
leidt onder andere tot de behoefte om de groei van het wegverkeer tegen te
gaan, met name door het openbaar vervoer fors uit te breiden. Het geheel aan
beleidsmaatregelen op dit terrein wordt aangeduid met geleiding van de
mobiliteit. Ruimtelijk beleid speelt daarbij een belangrijke rol. De nadruk ligt
op de groei van de grote steden, toetsing van woningbouwlokaties op
mobiliteitseffecten en het afstemmen van de verschillende vonnen van
bedrijvigheid (met hun bijbehorend mobiliteitsprofiel) op de daartoe meest
geschikte types van lokaties (met bijbehorend bereikbaarheidsprofiel). Het
doel daarvan is het verminderen van het autogebruik en het bevorderen van het
openbaar vervoer. In aanvulling op het lokatie beleid zijn nog enkele andere
beleidsvoornemens van belang, zoals het hanteren van het prijsmechanisme om
autogebruik onaantrekkelijk te maken en een stringent parkeerbeleid.
Bij de geleiding van de mobiliteit past de kanttekening dat twee aspecten
onderscheiden kunnen worden.
Enerzijds
is er het algemene
voorwaardenscheppende en kaderstellende beleid (macro) zoals neergelegd in
het SVV-11 en de VINEX als reactie op maatschappelijke ontwikkelingen en
trends, in de zin van bijvoorbeeld de lokalisering van woningen en
arbeidsplaatsen en de differentiatie daarbinnen. Anderzijds is sprake van een
reactie op dat aanbod, die een resultante is van besluitvorming van
afzonderlijke individuen, huishoudens en bedrijven (micro). Zo blijkt dat veel
mensen niet dichtbij hun werk gaan wonen, maar dat woon(milieu)voorkeuren
door een samenstel van preferenties bepaald worden, waarvan de
woon-werkafstand er één is. De aggregatie van al die micro-effecten leidt weer
tot nieuwe problematische macro-factoren en daardoor tot nieuwe
beleidsmaatregelen, enz. Bij de macro-beleidsvoornemens speelt de
rijksoverheid daar deels op in door regionale differentiaties te maken, zoals het
onderscheid tussen de Randstad en andere gebieden in Nederland.
Aan de beleidsvoornemens zijn ook diverse bestuurlijke aspecten verbonden.
Aan de ene kant valt een sterkere regionalisatie van het beleidskader waar te
nemen, in de vorm van de te vormen vervoerregio's en het beroep op
provincies en gemeenten om een selectief bedrijfslokatiebeleid te voeren. Dit
aspect is overigens uit oogpunt van verstedelijkings- en ruimtelijk-economisch
beleid (concurrentie tussen stedelijke regio' s als vestigingslokatie ) zeer
interessant. De indruk bestaat dat afstemming en integratie van die
beleidsterreinen op dit punt met de thans circulerende voorstellen nog niet tot
stand is gebracht. In het SVV-II wordt overigens wel de koppeling gelegd met
elders gevoerde discussies over bestuurlijke indelingen, maar is dit nog niet
uitgewerkt. Vooral het 'flankerend' beleid, in de vorm van maatregelen op het
terrein van de ruimtelijke ordening, krijgt te maken met wezenlijke
gemeentelijke bevoegdheden. Daarmee komt het SVV -II terecht in de discussie
over de bestuurlijke indeling en organisatie in Nederland. De sterk bestuurlijke
invalshoek die dit onderwerp vervoerregio's kenmerkt is door verschillende
beleidsadviezen belicht, zoals de Commissie Montijn en de Raad voor het
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Binnenlands Bestuur (RBB). De praktijk van alledag waarbij telkens weer
andere bestuurlijke indelingen worden gekozen voor allerlei aan elkaar
gerelateerde grootstedelijke vraagstukken doet vermoeden dat een oplossing
nog niet meteen in zicht is. Gewezen kan worden op de regionale indeling voor
intergemeentelijke samenwerking gebaseerd op de Wet Gemeenschappelijke
Regelingen (WGR) , de indeling van de Regionale Besturen voor de
Arbeidsvoorziening (RBA) en de Politie-regio's. Ook andere relevante
organisaties als de Kamers van Koophandel kennen een ooit vastgestelde
indeling die niet overeenstemt met de andere regionale indelingen.
Aan de andere kant leidt de internationalisering tot een steeds grotere aandacht
voor het schaalniveau van Europa, zoals tot uiting komt in:
* selectieve versterking van de stedelijke agglomeraties
* ondersteuning van de mainport-ontwikkeling van de haven van
Rotterdam en de luchthaven Schiphol
goederenvervoer: transportassen
*
wetgeving:
'Europa 1992', versterking van de interne Europese markt
* inzake douane,
concurrentiebeding, mogelijke harmonisatie van
heffingen en accijnzen.
De uitkomst van al deze processen kan repercussies hebben voor de omvang
van de Nederlandse provincies en het draagvlak van de grote steden.
Omgekeerd kan men stellen dat een op bepaalde (grootschalige)
ontwikkelingen toegesneden bestuurlijke indeling een bijdrage aan de
procesontwikkeling kan zijn. Voor het verkeer en vervoer is van belang op
welk bestuurlijk niveau afwegingen worden gemaakt die de mobiliteitsvraag
beïnvloeden en wie verantwoordelijk is voor de realisering van infrastructuur.
Voor het goederenvervoer wordt in de rijksnota's een toename van het vervoer
via de rail en het water wenselijk geacht om de groei van het wegverkeer in te
dammen. Dit stelt eisen aan transportassen en overslagpunten. Het valt op dat
er voor het spoorwegvervoer slechts een beperkt aantal (internationale)
hoofdtransportassen is aangewezen, in tegenstelling tot het aantal assen bij het
wegvervoer. De koppeling tussen beide, alsmede die met de binnenvaart, in de
vorm van overslagcentra en knooppunten wordt wel wenselijk geacht, maar
kennelijk niet als planningsopgave gezien. Dit aspect is ook in een advies over
het SVV-II uit 1989 van de Voorlopige Raad voor Verkeer en Waterstaat
gesignaleerd. De positie van het railvervoer is onduidelijk. Enerzijds
verschijnen er rapporten van de Nederlandse Spoorwegen als 'Railcargo 21',
anderzijds wordt het goederenvervoer per spoor op de korte termijn
(weg)gesaneerd. De relatie met de internationale invalshoek is hier van
wezenlijk belang. Politiek-organisatorische aspecten spelen daarbij wellicht
een belangrijker rol dan de planning van infrastructuur. De slechte
spooraansluitingen richting Duitsland zijn mede het gevolg van de Duitse
politiek om de eigen havens te bevoordelen boven Rotterdam. De in Europees
verband versnipperde spoorwegorganisatie, met daarbij een versnippering in
tarieven, logistieke organisatie en planning vormen een hinderpaal voor de
ontwikkeling van het (internationale) spoorwegvervoer. Het SVV-II gaat hier
maar ten dele op in.
Al met al blijft ook met realisatie van het SVV-II-beleid het wegvervoer de
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belangrijkste rol spelen. De invalshoek van de internationalisering biedt
overigens wel meer interessant aspecten. Zo is het de politiek van de Duitse
overheid om het vrachtvervoer over de weg (vooral van buitenlandse
vrachtwagens) terug te dringen. Ook zijn er duidelijke verschillen in de
brandstofaccijnzen en de motorrijtuigenbelasting per lidstaat van de Europese
Gemeenschap.
Als voorwaarden voor het SVV-TI-beleid is een organisatorisch kader nodig en
met name voldoende financiën voor verkeer en vervoer. Verder moet
nadrukkelijk worden gewezen op de samenhang met andere beleidsterreinen,
zoals de ruimtelijke ordening en economische zaken. Bij de financiering van
infrastructuur zijn verschillende interessante punten aan te geven. Naast de
omvang van de investeringen is de verdeling over weg- en railinfrastructuur
van belang en daarbinnen de regionale prioriteitsstelling en differentiatie.
Daarnaast vragen de financiële bronnen de nodige aandacht. Gedacht kan
worden aan de effecten op de mobiliteit, en op termijn voor het ruimtelijk
beleid, aan de effecten van een verhoging van de autogebruikskosten. Een
belangrijk probleem is de financiering van infrastructuur voor het openbaar
vervoer en de toename van de exploitatiekosten bij uitbreiding ervan.
3.3.

BELEIDSVRAAGSTUKKEN BIJ DE LAGERE OVERHEDEN

Veel mobiliteitsproblemen, met name waar het de relatie met het ruimtelijk
beleid betreft, zijn onderwetp van beleid voor provincies en gemeenten. In de
voorgaande paragraaf zijn daarvan reeds enkele aspecten genoemd. Op dat
schaalniveau speelt ook de concrete problematiek van verbetering van de
leefbaarheid en de verbetering van de bereikbaarheid. Tegelijkertijd moeten
deze overheden nieuwe woon- en werklokaties invullen, die weer nieuwe
vetplaatsingen oproepen. De praktijk wijst uit dat de gemeentelijke autonomie
tamelijk sterk is en de aandrang om daar van hogerhand dwingend tegen in te
gaan niet zo sterk is. De provincies hebben een duidelijke invloed via het
streekplanbeleid. De schaalvergroting heeft ook hier toegeslagen. Er is een
zekere tendens om steeds grotere streekplangebieden te kiezen. Het voordeel
hiervan is, behalve ambtelijk organisatorisch voor de provincie, dat ruimtelijke
afwegingen op een ruimer schaalniveau kunnen worden gemaakt en lokale
problemen in een breder perspectief worden opgepakt.
Het verschijnen van het SVV -TI heeft in ieder geval het effect gesorteerd, dat
lagere overheden enthousiast plannen maken voor de verbetering van
infrastructuur, in het bijzonder ten behoeve van het openbaar vervoer. Tegelijk
valt op dat dergelijke plannen zeer duur zijn en gezamenlijk het rijksbudget ver
overschrijden (zie paragraaf 3.5.). Winstpunt van deze plannen is dat de
koppeling met het ruimtelijke ordeningsbeleid onderkend wordt. Nadeel is dat
in veel gevallen de onderbouwing met vervoerscijfers, de effecten op het
autoverkeer en een prioriteitsstelling nog niet erg ver zijn uitgewerkt. Ook het
verschijnen van de Vierde Nota in 1988 en de daaropvolgende VINEX in 1990
hebben tot verhoogde activiteiten geleid. Meest in het oog springend zijn in de
Randstad de discussies over grote woningbouw lokaties , de haalbaarheid van
grote werkgelegenheidslokaties (vroeger toplokaties genoemd), de
ontwikkeling van Schiphol en de positie van het Groene Hart.
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3.4.

ONDERZOEKSCOMMISSIES

Verschillende commissies zijn de laatste jaren actief geweest in het adviseren
van de rijksoverheid in onder andere het beleid voor noodzakelijke nieuwe
infrastructuur en aanbevelingen voor het (universitair)onderzoeksbeleid ten
aanzien van de infrastructuur. Er wordt met name ingegaan op
internationalisering en op nieuwe technologie. De internationale kaders krijgen
veel aandacht en er wordt ingegaan op de ontwikkelingen op het terrein van de
logistiek. De uitwerking daarvan komt onder andere terug in aanbevelingen
voor meer aandacht voor de ruimtelijk-economische positie van Nederland, de
ontwikkeling van mainports en hoofdtransportassen. Bij nieuwe technologieën
gaat het om voertuigtechnologie, een betere geleiding van het wegverkeer,
hoge snelheidsverbindingen en op- en overslagtechnieken.
Van de drie megatrends zijn de mogelijke gevolgen van vooral
emancipatie/individualisering nog het minst uitgewerkt door dergelijke
commissies. Van de internationalisering zijn het veranderend cultuurpatroon en
de gevolgen voor vrije tijdsbestedingen en eventuele migraties evenmin erg ver
uitgewerkt.
3.5.

BEHOEFTE AAN INFRASTRUCTUUR

Bij het infrastructuurbeleid maakt de overheid een onderscheid tussen
personen- en goederenvervoer. Verder wordt een onderscheid gemaakt naar
ruimtelijke schaalniveaus. In de vorige paragraaf is daar reeds op ingegaan. In
de stadsgewesten ligt de nadruk van het rijksbeleid op de ontwikkeling van het
openbaar vervoer. De aandacht voor dit onderwerp in het rijksbeleid heeft in
zoverre al vruchten afgeworpen dat provincies en gemeenten met een zeker
enthousiasme een veelheid van projecten hebben gelanceerd, die het in het
SVV -11 in het vooruitzicht gestelde budget verre te boven gaan. Op dit punt is
er duidelijk behoefte aan een prioriteitsstelling en een afweging op basis van
maatschappelijke kosten en baten, waarbij de bereikbaarheid van de
sociaal-economische centra een belangrijke factor is. Het SVV-II verwijst deze
discussie echter naar de vervoerregio' s, zonder aan te geven hoe en wanneer de
afweging plaats vindt. Voor een goede benutting van het openbaar vervoer is
een duidelijke koppeling met het ruimtelijk beleid noodzakelijk. Een
afstemming op onduidelijke en onzekere openbaar vervoerprojecten maakt die
afstemming er niet eenvoudiger op.
Landelijk en internationaal ligt de nadruk op de ontwikkeling van
hoofdtransportassen. Voor het wegvervoer is de netwerkdichtheid veel groter
dan bij de assen voor de spoorwegen en het vervoer te water. Het
goederenvervoerbeleid gaat uit van de verdere ontwikkeling van de haven van
Rotterdam en de luchthaven Schiphol tot Europese mainports. De afstemming
van verschillende vervoerwijzen vereist de aanwezigheid van goed
gelokaliseerde overslagcentra en een goed ontwikkelde (tele-)communicatieen organisatie-infrastructuur.
De aanleg van infrastructuur wordt door de rijksoverheid niet zozeer gezien als
marktvolgend (maar valt daar in de praktijk ook niet los van te zien), maar als
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sturingsmiddel dat gerelateerd is aan een ruimtelijk beleid. Bij de aanleg van
nieuwe infrastructuur gaat het ook om de organisatie van het achterliggend
verplaatsingspatroon. Een nieuwe openbaar vervoerlijn is in de regel pas zinvol
als deze ingepast is in een netwerk en in een breder beleid, van onder andere de
ruimtelijke ordening (woningbouw, bedrijfsvestigingen).
Belangrijk is dat de er voldoende geld beschikbaar is voor de uitvoering van het
rijksbeleid inzake de infrastructuur. Er is in deel d van het SVV-U beduidend
meer geld voor openbaar vervoer uitgetrokken dan in deel a, maar die toename
houdt geen gelijke tred met de kosten van de ingediende plannen. Verder komt
er een infrastructuurfonds. De vraag blijft of de middelen voldoende zijn om de
beleidsvoornemens waar te maken, mede gezien het feit dat een deel van de
inkomsten gebaseerd is op nog niet bestaande bronnen en gezien de positie van
rijksfinanciën in het algemeen. Opmerkelijk is dat de stelling niet omgedraaid
wordt, zo dat een bepaalde hoeveelheid beschikbare middelen maatgevend is
voor de infrastructuuraanleg. In dat geval zou de ruimtelijk structurerende
werking van infrastructuur tot beleidsvoornemen kunnen worden verheven,
maar dat vereist een zeer strikt en restrictief ruimtelijk beleid. Te denken valt
aan de omvang en situering van woonlokaties, het stringent omgaan met de
toepassingen van bereikbaarheids- en mobiliteitsprofielen en het aanvullend
beleid, zoals parkeren. Een dergelijke beleid vereist een (politiek te creëren)
maatschappelijk draagvlak. Aan de stellingnamen van het SVV-U en de
VINEX ligt de haalbaarheid van dit beleid ten grondslag. Dit is een interessant
onderwerp voor nader onderzoek. In het verleden is op dit vlak reeds enig
onderzoek verricht. De uitkomsten van die onderzoeken leveren een voldoende
draagvlak voor nieuw onderzoek.
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2. Speerpunten

en

onderwerpen

voor onderzoek
4.1.

SELECTIE VOOR EN DOOR PRO

Stapsgewijze zijn in deze voorstudie mobiliteit en infrastructuur een aantal
ontwikkelingen geschetst. In hoofdstuk 2 zijn uitvoerig de drie door het PRO
naar
voren
gebrachte
megatrends
emancipatie/individualisering,
schaalvergroting/internationalisering en de
economisch-technologische
ontwikkeling behandeld, waarbij zoveel mogelijk is getracht te selecteren op
ontwikkelingen die gevolgen hebben voor verkeer en vervoer en die tevens
ruimtelijk relevant zijn. Naast de verschillende maatschappelijke
ontwikkelingen zijn in hoofdstuk 3 enkele overige verkeers- en
vervoersontwikkelingen en de beleidsvoornemens van de overheid geplaatst.
Een belangrijke vraag is thans welke onderwerpen voor nader onderzoek uit dit
complex van ontwikkelingen voortvloeien. In de
verschillende
overheidsrapporten, zoals het Tweede Structuurschema Verkeer en Vervoer
(SVV-TI), de Vierde Nota over de Ruimtelijke Ordening (Extra) (VINEX) en
het Nationaal Milieubeleids Plan (Plus) (NMP+), is reeds een zeer groot aantal
studievoorstellen opgesomd. Aangezien de Meerjarenvisie Ruimtelijk
Onderzoek 1991-1996 van het PRO, waarvoor deze voorstudie bouwstenen
dient aan te reiken, zich grotendeels richt op dezelfde Ministeries moet
gewaakt worden voor een herhaling van zetten. Indien echter uitsluitend
nieuwe en andere onderwerpen genoemd worden zou ten onrechte de indruk
gewekt worden dat de studievoorstellen van deze overheidsrapporten de
verkeerde prioriteiten stellen.
Het PRO richt zich op het gehele terrein van het ruimtelijk beleid. Inherent aan
de activiteiten op dit terrein in Nederland en aan het feit dat het PRO zijn
Meerjarenvisie opstelt op verzoek van de rijksoverheid (de Minister van
VROM) zijn de suggesties voor onderzoek in deze voorstudie beleidsgericht.
Er zou hier een veelheid van onderwerpen beschreven kunnen worden, er heeft
een selectie plaats moeten vinden:
* het gaat het PRO bij zijn Meerjarenvisie niet om de opzet van een
onderzoekprogramma, maar vooral om een visie op gewenste
onderzoeksonderwerpen
PRO heeft voor zijn Meerjarenvisie eigen criteria gefonnuleerd ten
* het
aanzien van verdere selectie en prioriteit ss telling
de onderzoeksonderwerpen zijn afhankelijk van de doelgroep die het
* onderzoek
moet verrichten.
Gepoogd is om in een matrix-vonn een aantal onderzoeksonderwerpen aan te
geven, afgezet tegen de drie megatrends (paragraaf 4.5 .). Tevens is getracht om
per onderwerp aan te geven voor welke doelgroep deze a priori bestemd is
(paragraaf 4.7.). Zoals uit die indeling blijkt zijn verschillende onderwerpen, al
naar gelang de invulling, voor meerdere groepen interessant. Daarom zijn
enkele kanttekeningen geplaatst over de positie van de verschillende groepen.
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Dit kan slechts indicatief zijn. Het is uiteraard aan henzelf om uit te maken
waar hun belangstelling naar uitgaat. Aangezien er een hele reeks
onderzoeksthema's wordt aangegeven is tot slot van dit hoofdstuk in paragraaf
4.8. een aanzet voor een prioriteitsstelling gegeven. Het is verder aan het PRO
om, mede na afweging van de suggesties voor onderzoek uit de overige
voorstudies, tot nadere aanbevelingen te komen voor zijn Meerjarenvisie.
4.2.

SPEERPUNTEN

Mobiliteit en infrastructuur is een breed en complex terrein. Naast de beoogde
selectiviteit is ook een structurering gewenst. De onderwerpen voor nader
onderzoek worden gegroepeerd naar een aantal prioritaire hoofdingangen,
ofwel speerpunten. De volgende zes speerpunten worden hier voorgesteld:
1
wisselwerking ruimtelijk beleid en vraag naar mobiliteit
2
gevolgen milieu-randvoorwaarden voor groei mobiliteit
3
ontwikkeling openbaar vervoer in relatie ruimtelijk beleid
4
mobiliteitsgroei naar motieven (activiteitenpatroon)
5
goederenvervoer
6
infrastructuur, financiën en ruimtelijk beleid.
De inhoudelijke verwevenheid van beleidskeuzes in de VINEX en het NMP+
ligt ten grondslag aan de keuze voor de speerpunten I en 2. Deze zijn sterk
gericht op de consequenties die beleidskeuzes ten aanzien van ruimtelijk en
milieubeleid kunnen en zullen hebben voor mobiliteit en infrastructuur.
Omgekeerd heeft de nog steeds toenemende mobiliteit annex infrastructuur
gevolgen voor het ruimtelijk beleid. Een van de beleidskeuzes betreft de
bevordering van het openbaar vervoer, speerpunt 3. Hier gaat het enerzijds om
een invulling van het beleid (instrumenteel) en anderzijds om een vraag naar de
al dan niet geplande consequenties voor het ruimtelijk beleid en de
randvoorwaarden die daaraan moeten worden gesteld om de bevordering van
het openbaar vervoer gestalte te kunnen geven. Een algemene maatschappelijke
trend is de groei van de mobiliteit. Verschillende factoren spelen een rol, zoals
individualisering, schaalvergroting, economische ontwikkeling. Dit onderwerp
is hier gesplitst in personenvervoer, speerpunt 4, en goederenvervoer, speerpunt
5. Overigens komt dit onderwerp ook bij 1 aan de orde. De consequenties van
beleidskeuzes en algemene trends op de mobiliteit vertalen zich in
infrastructuurbehoeften, speerpunt 6. De aanleg van infrastructuur is in
belangrijke mate een beleidskeuze op zich en is daarmee weer een
randvoorwaarde voor de mogelijkheden om aan mobiliteitsbehoeften tegemoet
te komen. Tevens speelt infrastructuur een rol binnen ruimtelijke processen
(vestigingsplaatskeuzes, verstedelijkingsbeleid), waarmee de cirkel rond is en
een terugkoppeling naar de beleidskeuzes gemaakt kan worden. Essentieel voor
de planning van infrastructuur is de aan- of afwezigheid van fmanciële
middelen.
4.3.

POSffiE BINNEN BELEID: TOEPASSINGSASPECfEN VAN HET
ONDERZOEK

Naast een benoeming van speerpunten en onderwerpen voor onderzoek is ook
de uitwerking ervan een punt van aandacht. Beleidsrelevant is niet
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hetzelfde als beleidsvolgend. De uitwerking zal verschillen naar het doel van
degene die het onderzoek uitvoert en de positie binnen het beleid waarin het
onderzoek verkeert. Er kan een onderscheid gemaakt worden naar de
toepassingsaspecten van de gesignaleerde onderzoeksbehoefte binnen het
ruimtelijk beleid. Een daarvoor te hanteren indeling zou de volgende kunnen
zijn (zie ook paragraaf 1.3.):
a
anal)' se van strategische maatschappelijke ontwikkelingen
b
onderbouwing van beleidskeuzes (beleidsondersteunend onderzoek): het
uitwerken en vertalen van beleidsdoelen die zijn gesteld, waarbij de
(on)mogelijkheden en randvoorwaarden scherper worden geformuleerd
op basis van onderzoeksresultaten
c
ontwikkeling en identificatie van instrumenten (middelen)
d
effecten van beleidskeuzes op maatschappelijke ontwikkelingen,
waaronder een evaluatie van het beleid in het licht van de doelstellingen
(toetsing). Verder gaat het om effecten van het voorgenomen rijksbeleid
op de ruimtelijke patronen, die weer tot nieuwe beleidsvragen leiden
(welke zijn de implicaties van het beleid op de ruimtelijke ordening
waarmee geen rekening gehouden is)
e
ruimtelijk relevant schaalniveau van het onderzoek (hetgeen bij alle
voorafgaande aspecten een rol speelt).
De kennis van maatschappelijke ontwikkelingen is essentieel om beleid voor
de toekomst te kunnen voeren. Een analyse van strategische maatschappelijke
ontwikkelingen is een permanente activiteit om te signaleren of
beleidsmaatregelen nodig zijn. Daarbij is het nodig om tijdig nieuwe
ontwikkelingen te herkennen. Onderzoek moet daarbij ook een 'anticyclisch'
karakter hebben om kritisch te bezien of de gemaakte analyses juist zijn en of
deze nog steeds geldingskracht hebben. Het traject tussen het onderzoek naar
nieuwe ontwikkelingen en uiteindelijke beleidsmaatregelen is vaak zo lang, dat
op het moment van beleidsuitvoering de oorspronkelijke problemen geheel of
gedeeltelijk van karakter veranderd zijn. De uitvoering van het beleid geschiedt
vaak in meerjarige planningsafspraken, die niet van de ene op de andere dag
zijn op te zeggen. Een bekend voorbeeld is het ontstaan en later weer
beëindigen van het groeikernenbeleid. Op het moment dat beleidsmatig andere
oplossingsrichtingen gewenst waren, liep de bouwstroom nog jaren door.
Bij het verschijnen van deel a van de Vierde Nota en deel a van het SVV-II
richtte het commentaar van enkele adviesorganen van de overheid zich niet
zozeer op de analyse van de problemen of op de gewenste oplossingsrichting,
maar meer op de doelstellingen en maatregelen, op de onderbouwing van
beleidskeuzes (beleidsondersteunend onderzoek). De te maken beleidskeuzes
moeten goed onderbouwd zijn, zowel met betrekking tot de
probleemsignalering, de gekozen oplossingsrichting als in de concrete
maatregelen. Het komt nog wel eens voor dat de keuzes nadere onderbouwing
behoeven. Naast de inhoud gaat het bij beleidskeuzes ook om de effecten op
bestuurlijke organisatie en om het beslag op de benodigde financiën.
Waar de vraag (bij punt a) is beantwoord of het beleid een juiste analyse heeft
gemaakt van de maatschappelijke ontwikkelingen gaat het bij dit type
onderzoek om de vraag of het antwoord op die ontwikkelingen voldoende
duidelijk is onderbouwd. Eenvoudig gezegd: wat is nu eigenlijk precies het
probleem en zijn de keuzes goed uitgewerkt.
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Ontwikkeling en identificatie van instrumenten (middelen) betreft de uitvoering
van het beleid. Het onderzoek heeft betrekking op de ontwikkeling en
toepassing van instrumenten. Zo is bij de talrijke discussies over
'rekening-rijden' niet zozeer het doel het onderwerp van discussie, maar werd
de gekozen maatregel bekritiseerd. Ook kunnen instrumenten verouderd zijn of
niet effectief genoeg zijn. Bij de uitvoering van het beleid is ook de
beschikbaarheid van allerlei (onderzoeks )gegevens en methodische
hulpmiddelen van belang. En ook de bestuurlijk organisatorische
uitvoeringsproblemen verdienen meer aandacht.

Bij effecten van beleidskeuzes op maatschappelijke ontwikkelingen gaat het om
het feit dat complexe maatschappelijke problemen niet zondermeer met
complexe alles omvattende instrumenten kunnen worden aangepakt. De aanpak
van problemen geschiedt met het oogmerk een bepaald doel te bereiken. Bij de
uitvoering van het beleid blijkt dat het doel niet volledig bereikt wordt, of dat
het doel weliswaar gehaald wordt maar dat als gevolg van ...se beleidskeuzes
weer nieuwe ontwikkelingen in gang gezet worden. Een bekend voorbeeld is de
aanpak van congestie door verruiming van de infrastructuur. De nieuwe
infrastructuur trekt weer nieuw verkeer aan. Nieuwe woonlokaties komen
binnen bereik. Op termijn kan de aanwezigheid van nieuwe infrastructuur er
toe leiden dat mensen verder van hun werk gaan wonen en het ruimtelijk
spreidingspatroon verandert. Een nieuw diffuser spreidingspatroon roept meer
mobiliteit op en is lastiger met het openbaar vervoer te bedienen.
Bij de meeste onderzoeksonderwerpen is de uitwerking en de invulling
afhankelijk van het ruimtelijk schaalniveau. Een beleidsprobleem kan ook
specifiek zijn voor een bepaald schaalniveau. Het komt echter ook voor dat op
rijksniveau een analyse van een probleem is gemaakt, waarbij de effectiviteit
afhankelijk is van beleidsmaatregelen op een lager schaalniveau. Dit wordt
hieronder kort verder uitgewerkt.
Een interessant vraagstuk is de vertaling van macro-doelstellingen naar
micro-milieu en daarmee samenhangend de vraag in hoeverre en hoe actoren
op micro-niveau hun verplaatsingsgedrag willen en kunnen aanpassen, zodanig
dat het gegeneraliseerd resultaat voldoet aan de macro-doelstellingen. Op zich
biedt een dergelijke vraagstelling voldoende stof voor een apart themaveld en
aparte studie. Een uitwerking voor mobiliteit en infrastructuur levert een aantal
onderzoekselementen op:
* belangenovereenkomsten en belangentegenstellingen
* bestuurlijke mogelijkheden
* fmanciën
* bewustzijn
* gedrag
* handhaving.
Meer dan ooit is het ingezette rijksbeleid afhankelijk van medewerking van
lagere overheden. Die moeten invulling geven aan de 'geleiding' van de
mobiliteit, door onder andere een selectieve ontwikkeling van bedrijfsterreinen
en woningbouwlokaties en een parkeerbeleid. Allereerst speelt hierbij het
probleem, dat het tegemoet komen aan het rijksbelang in de ogen van
provincies en gemeenten op een aantal punten ten koste gaat van eigen belang.
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Er wordt hier geen waardeoordeel uitgesproken over de juistheid van visies,
maar het gaat om de constatering. Bijvoorbeeld de reacties op het A, B,
e-beleid van de VINEX. Voor een aantal regio's en gemeenten zou een strikte
toepassing van dit beleid betekenen, dat belangrijke bedrijfsterreinen
(grondbeleid, investeringen in terreinen, werkgelegenheid) niet verder kunnen
worden ontwikkeld. Bij gebrek aan een A- of B-Iocatie kan aan bepaalde
bedrijfstakken geen huisvesting geboden worden. Op zich is dit geen nieuw
probleem. Zo kan een gemeente met veel natuurgebieden ook niet onbeperkt
ruimte bieden aan intensieve landbouw en industrie. Ook bij het
woningbouwbeleid zijn gemeenten er aan gewend dat in een aantal gevallen
geen (substantiële) uitbreiding van de woningvoorraad wordt toegestaan en de
woningzoekenden naar een regionale kern of groeikern moeten worden
verwezen. Als op het terrein van verkeer en vervoer gemeenten al terwille zijn
gaat dit toch onder de voorwaarde dat de buurgemeenten hetzelfde beleid
voeren. Bij de grote steden is dit het klassieke probleem van de verhouding met
de buurgemeenten. Een poging om hier via onderling overleg en op basis van
vrijwillige afspraken uit te komen is niet eenvoudig. De kans dat normen en
streefwaarden worden afgezwakt om wille van de medewerking van een
bepaalde gemeente is niet ondenkbeeldig. Op macro-schaal heeft dit uiteraard
repercussies voor de effectiviteit van het rijksbeleid.
Veel van de beleidsvoornemens van het rijk kosten geld. Diverse provincies en
gemeenten hebben met een zeker enthousiasme openbaar vervoerplannen
opgesteld. De financiering is echter niet geregeld, maar wordt geacht voor
rekening van het rijk te komen. Er zijn echter al veel meer plannen dan het
geraamde budget van SVV-11, terwijl het bijeengaren van de benodigde
SVV -II-rniddelen nog geen eenvoudig karwei is.
Het uitvoeren van infrastructuurprojecten is nog geen garantie voor het gebruik
ervan. Het aanbod zal allereerst aan moeten sluiten bij de vervoersbehoefte. De
toename van het openbaar vervoergebruik zal voor een belangrijk deel ook via
push-maatregelen (ontmoedigen autogebruik) gerealiseerd moeten worden.
Macro-doelstellingen als 'dichter wonen bij het werk' zullen op micro-schaal
geïmplementeerd moeten worden. Kennis van de maatschappelijke
ontwikkelingen, zoals toekomstige effecten van individualisering en
emancipatie en het gedrag van mensen vragen om nader onderzoek.
Tot slot zullen beleidsmaatregelen gehandhaafd moeten worden. Het
rnilieubesef is groeiend, maar toch houdt een groot deel van de automobilisten
zich niet aan de maximumsnelheid. Een zelfde probleem treedt op bij het
parkeerbeleid. Een sluitend handhavingssysteem met bijbehorend
handhavingsinstrumentarium is nodig.
In paragraaf 4.6. volgt een indicatieve indeling van de onderzoeksonderwerpen
naar deze toepassingsaspecten van het onderzoek.
4.4.

EEN UITWERKING NAAR ONDERWERPEN VOOR ONDERZOEK

Bij elk van de onderscheiden speerpunten wordt hier een aantal onderwerpen
voor onderzoek genoemd. Aangezien er sprake is van een overlap
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tussen verschillende speerpunten kunnen enkele onderwerpen bij meerdere
worden ondergebracht. Telkens wordt een beschrijving gegeven van een aantal
voor de toekomst belangrijke ontwikkelingen.

Speerpunt 1: Wisselwerking ruimtelijk beleid en vraag naar mobiliteit
toelichting: de wisselwerking tussen ruimtelijk beleid en de vraag naar
mobiliteit is in feite een algemene kapstok voor verschillende
onderzoeksonderwerpen. Dit is met name terug te vinden in de (met
elkaar samenhangende) onderwerpen 1.1 en 1.2.
1.1. wisselwerking centraal stedelijke knooppunten en netwerkopbouw van
vervoerwijzen
toelichting: vanuit de megatrends moet gewezen worden op processen
van schaalvergroting en internationalisering. Daar kan het
overheidsbeleid op inspelen, bijvoorbeeld door hoofdlijnen van de
ruimtelijke ontwikkeling uit te zetten voor verstedelijking en
bedrijfslokaties. Dergelijke lijnen hebben consequenties voor de
benuttingsmogelijkheden en gewenste capaciteit van vervoerwijzen (met
name openbaar vervoer) en de bijbehorende infrastructuur. Onderzoek
naar de noodzakelijke wisselwerking tussen de aanwezigheid van
knooppunten en de netwerkopbouw . Het ontwikkelen van stedelijke
knooppunten zou ook terug moeten komen bij de prioriteitsstelling voor
infrastructuurprojecten
1.2. concentratie bedrijvigheid bij openbaar vervoerlokaties
toelichting: omgekeerd aan het voorgaande heeft de aanleg van
infrastructuur gevolgen voor de ruimtelijke ontwikkeling, waarbij het de
vraag is of, en in hoeverre actief ingespeeld wordt op die
ontwikkelingsmogelijkheden en eventuele andere, concurrerende,
ontwikkelingsmogelijkheden bestuurlijk en fysiek onmogelijk worden
gemaakt. De internationalisatie heeft ook tot gevolg dat er concurrentie
ontstaat tussen stedelijke regio's. Daar vanuit gaande, moeten eisen
gesteld worden aan de aanwezigheid van infrastructuur. De vraag kan
gesteld worden of de investeringen in de infrastructuur (bijvoorbeeld
hoofdtransportassen) voldoende selectief zijn. Het gaat bijvoorbeeld om
onderzoek naar mogelijkheden, noodzaak en gevolgen van een zeer
grootschalige concentratie van bedrijvigheid in een select aantal
(top )lokaties.
De relatie tussen de ontwikkeling van bedrijfslokaties en
infrastructuurconcepten, zowel voor het dagelijks verkeer als verkeer met
een meer strategisch karakter (bijvoorbeeld aanwezigheid van
vliegvelden, hoge snelheidsspoorlijnen) is nog nauwelijks uitgewerkt,
behalve in de vorm van stedebouwkundige opvattingen. Dit onderwerp
hangt nauw samen met 1.4.
1.3. effecten ruimtelijke spreiding bedrijvigheid en voorzieningen op verkeer
en vervoer
toelichting: in eerdere hoofdstukken is aangegeven dat er momenteel
eerder sprake is van een spreiding van ruimtelijke activiteiten, van onder
andere werkgelegenheid, over nevencentra. Verder hebben diverse
voorzieningen niet meer hetzelfde schaalniveau, waardoor de ruimtelijke
samenhang vermindert. Dit leidt weer tot extra (auto )mobiliteit. In een
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1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

dergelijk onderzoek kan ook betrokken worden wat er zou gebeuren als
er juist een grote spreiding van activiteiten zal optreden
ruimtelijke effecten infrastructurele oplossingen op ruimtelijke spreiding
van activiteiten
toelichting: er wordt veel gesproken over de ruimtelijk structurerende
werking van infrastructuur. Er vindt weinig concreet onderzoek plaats
dat de betekenis en het effect van de aanwezige en de nieuwe
infrastructuurconcepten (verkeers- en vervoersvoorzieningen en
infrastructuur) relateert aan ruimtelijke consequenties en ruimtelijke
mogelijkheden van activiteiten.
Ruimtelijk beleid kan voorwaarden scheppen, maar noodzakelijke
voorwaarden zijn nog geen voldoende voorwaarden. Dit onderwerp 1.4.
kan ook op andere manieren ingevuld worden. Te denken valt aan de
gevolgen van blijvende of zelfs groter worden congestie op het wegennet
op ruimtelijke processen
effecten van keuzes woningbouwlokaties op verkeer en vervoer en
mogelijkheden voor beïnvloeding vervoermiddelkeuze
toelichting: processen van individualisering en emancipatie leiden tot
andere activiteitenpatronen. Geaggregeerde effecten van microbeslissingen hebben macro-effecten. Dergelijke vraagstukken spelen
vooral op regionaal schaalniveau. Dit hangt samen met onderwerp 1.7.
verwachte ruimtelijke ontwikkeling bedrijfslokaties en gevolgen voor
mobiliteit
toelichting: grootschalige openbaar vervoerssystemen werken alleen bij
een grootschalige vraag. Hetzelfde geldt voor het goederenvervoer. Een
pleidooi voor meer goederenvervoer per spoor is niet alleen een kwestie
van de planning van distributiecentra, maar ook een kwestie van
draagvlak en organisatie. Relaties met onderwerp 1.4.
regionalisering van beleid via vervoerregio' s
toelichting: stedelijke activiteiten strekken zich uit over een steeds groter
gebied. Functionele samenhangen in gebieden wijzigen zich.
Groeikernen en 'randgemeenten' hebben hun eigen dynamiek gekregen
met alle gevolgen vandien voor de mobiliteit (omvang, oriëntatie). De
ruimtelijke samenhang in verstedelijkte gebieden verdient nieuwe
aandacht, in het licht van de ontwikkelingen die beschreven zijn bij de
drie megatrends en toegespitst op de effecten op de mobiliteit. Daarbij
moet een onderscheid gemaakt worden naar ruimtelijk schaalniveau. Het
gaat om het functioneren van stadsgewesten, met tegelijkertijd het
perspectief van de ontwikkeling van stedelijke regio' s op Europese
schaal. Op regionaal schaalniveau is de ontwikkeling van vervoerregio' s
interessant, met name de koppeling tussen ruimtelijke ordening en
verkeer en vervoer. Onderzoek naar doelstellingen vervoerregio's in
relatie tot het ruimtelijk beleid en naar gevolgen voor het
verstedelijkingsbeleid. De bestuurlijk organisatorische aspecten,
gekoppeld aan planningsconcepten zijn nog niet niet uitgewerkt.
Bovendien is niet zozeer de aanwezigheid van infrastructuur van belang
als wel het gebruik ervan. Ook het beleidsmatig gewenste gebruik van
infrastructuur, bijvoorbeeld meer openbaar vervoer, komt niet tot stand
door alleen de aanleg maar mede door het ruimtelijk kader en de
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organisatie van het verkeer en vervoer. Een vraag die bij de
regionalisering van het beleid moet worden gesteld, is of de aggregatie
van allerlei micro-doelstellingen uiteindelijk tot het macro-resultaat
leiden, dat het SVV-II zich voorstelt. Dit vraagstuk heeft ook te maken
met de planning van woningbouwlokaties en bedrijfsterreinen (1.5 en
1.6.)
1.8. gevolgen toenemend ruimtebeslag per inwoner en per werknemer voor
de mobiliteit
toelichting: in het ruimtelijk beleid is altijd veel aandacht voor nieuwe
ruimtelijke activiteiten, zoals bijvoorbeeld woningbouw. Op zich terecht
en ook voorstelbaar. De overheid heeft bij uitstek zelf invloed op de
ruimtelijke ontwikkeling via de woningbouw en via de aanleg van
infrastructuur. De toevoeging aan de woningvoorraad door nieuwbouw
bedraagt per jaar slechts een fractie van de totale aanwezige voorraad.
Een gestage bouwstroom leidt over een reeks van jaren echter tot grote
ruimtelijke veranderingen. De nieuwbouwproductie daalt echter. In de
afgelopen jaren heeft dat geleid tot meer aandacht voor beheer. Een
aspect dat wellicht toch wat onderbelicht blijft is de grote
maatschappelijke dynamiek, die erin resulteert dat bestaande woningen
en bestaande steden en stedelijke structuren van functie en karakter
veranderen. De dalende gemiddelde woningbezetting, een andere
bevolkingssamenstelling en een daling van het aantal woningen per
hectare hebben in de grote steden geleid tot een daling van het aantal
inwoners met honderdduizenden, bij een groei van de woningvoorraad.
Tegelijkertijd is de bevolkingssamenstelling sterk veranderd, met
specifieke activiteitenpatronen naast algemene maatschappelijke
veranderingen (bijvoorbeeld het groeiend autobezit). Bedrijfsterreinen
veranderen in de loop der jaren ook van karakter, doordat bedrijven
groeien, veranderen van functie en personeelssamenstelling of verhuizen.
Het lokatiebeleid voor bedrijfsvestigingen (A, B, C-beleid) zal hier ook
mee te maken krijgen.
Ook voor de toekomst mag nog genoeg dynamiek verwacht worden om
onderzoek te rechtvaardigen. Deze ruimtelijke dynamiek heeft gevolgen
voor de mobiliteit
1.9. mobiliteitsgevolgen vanfunctieverandering van bestaande lokaties
toelichting: uit het bij 1.8. kort aangeduide is ook dit onderwetp 1.9., de
functieverandering van lokaties, af te leiden
1.10 Gevolgen kostenverhoging mobiliteit op activiteitenpatroon en de
ruimtelijke consequenties daarvan
toelichting: als onderzoeksonderwetp wordt, tot slot van dit speetpunt,
aanbevolen om de effecten na te gaan van een sterke kostenverhoging
van mobiliteit op ruimtelijke activiteiten. Dit is in feite tevens de
overgang naar het volgende speetpunt, het milieu. Indien mobiliteit fors
in prijs wordt verhoogd zou dit tot gevolg kunnen hebben dat mensen
dichter bij hun werk willen wonen. Dat heeft gevolgen voor de
woningmarkt. Een ander gevolg kan zijn dat veel (niet vetplichte)
vetplaatsingen niet meer gemaakt worden. Een interessant punt voor
onderzoek is ook wat de gevolgen zijn van een selectieve prijsverhoging
van mobiliteit, zoals de onlangs voorgestelde tolheffing op rijkswegen.
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Speerpunt 2: Gevolgen milieu-randvoorwaarden voor groei mobiliteit
2.1. gevolgen toenemende auto-afhankelijkheid voor milieu
toelichting: een van de hoofdonderwerpen in het SVV-II is de relatie met
het milieu. Ook in de onderlinge afstemming met de VINEX speelt het
milieu een belangrijke rol. De oplossingsrichting voor het
mobiliteitsvraagstuk wordt gezien in het schoner maken van de
vervoerwijzen en het beïnvloeden van de vervoermiddelkeuze. Vanuit de
milieubeweging wordt gesteld dat de omvang van de mobiliteit terug
moet om de milieudoelstellingen te halen. De groei van de mobiliteit als
geheel is een maatschappelijk verschijnsel. Enerzijds is het een
resultante van allerlei ontwikkelingen, anderzijds wordt mobiliteit ook
als een positieve maatschappelijke verworvenheid ervaren. Ingrijpen in
de mobiliteitsontwikkeling heeft derhalve gevolgen voor de
maatschappelijke organisatie en daarmee voor het ruimtelijk beleid.
De maatschappij is sterk afhankelijk geworden van het autogebruik. De
ontwikkelingen die gesignaleerd zijn vanuit de drie megatrends
resulteren eerder in meer dan minder (auto)mobiliteit. De vraag is of dit
proces te stoppen of sterk af te remmen valt, zoals het NMP+ en deel d
van het SVV-II beogen. Dit is een fundamenteel vraagstuk.
Gewezen kan worden op de individualisering, de internationalisering en
de veranderende organisatie van het productieproces. Daarbij passen
onderzoeksvragen of de gewenste beleidsmaatregelen het beoogde effect
zullen kunnen sorteren en hoe de ruimtelijke organisatie zich moet
aanpassen om het mobiliteitsbeleid mogelijk te maken (bijvoorbeeld
inzake de bereikbaarheid per openbaar vervoer). Dit heeft relaties met
onderwerp 2.2.
Bij het onderwerp 1.10. is ingegaan op de kosten van mobiliteit. Vanuit
dat onderwerp kan een eveneens een relatie gelegd worden met dit
onderwerp
2.2. uitvoeringsmogelijkheden voor een autoremmend beleid
toelichting: het gaat zowel om een analyse van de maatschappelijke
ontwikkelingen (zie onderwerp 2.1.) maar ook om de effectiviteit van het
beleid en de randvoorwaarden die een effectief beleid stelt aan
toekomstige activiteiten. Als de activiteiten aangepast worden, dan heeft
dat ook ruimtelijke consequenties.
De uitvoering van het beleid van het SVV -II zorgt voor een sterke
behoefte aan instrumentele ondersteuning van het beleid. Een van de
belangrijke ruimtelijk relevante aspecten is de vestigingskeuze van
bedrijven. Een beleid dat gericht is op een vermindering van de groei van
het autogebruik stelt beperkingen aan allerlei activiteiten
(vestigingsplaatskeuze van bedrijven, logistieke organisatie, vrije
tijdsactiviteiten, mobiliteitsconsumptie). Daarentegen kunnen ook
nieuwe activiteiten mogelijk gemaakt worden, bijvoorbeeld met gebruik
van de fiets en het openbaar vervoer.
Specifiek kan aan onderzoek naar het effect van A, B, C-profielenbeleid
op de vestiging van bedrijven en op de ermee samenhangende mobiliteit
worden gewezen
2.3. effecten op mobiliteit van het verstedelijkingsbeleid
toelichting: een van de onderdelen is genoemd bij 2.2., de vestiging van
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2.4.

bedrijven. Dit onderwerp 2.3. gaat specifiek in op de situering van
woningbouwlokaties: is dichtbij de steden bouwen (nabijheid) gunstiger
voor de totale mobiliteitsproductie inclusief de daarbij behorende
milieuconsequenties, dan verderweg bouwen langs openbaar
vervoerassen (bereikbaarheid)
technologische verbeteringen in plaats van de beïnvloeding van de
vervoermiddelkeuze ter bereiking van milieudoelstellingen
toelichting: de automobiliteit is een dermate sterk economisch belang dat
het zondermeer waarschijnlijk is dat vooral ook technologische
ontwikkelingen aan de auto met betrekking tot energiegebruik, emissies
en veiligheid nog een forse groei zullen doormaken. Deze technologische
ontwikkelingen werken systeembevestigend, terwijl er vanuit de
milieu-randvoorwaarden wordt gepleit voor aanpassingen. Een
onderwerp van onderzoek is een analyse van de situatie waarin
uitsluitend technische maatregelen worden getroffen en de
vervoermiddelkeuze niet verandert.

Speerpunt 3: Ontwikkeling openbaar vervoer in relatie ruimtelijk beleid
toelichting: een meer centrale rol in de mobiliteit voor het openbaar
vervoer moet tot gevolg hebben dat met name de railinfrastructuur een
ruimtelijk structurerende werking herkrijgt. Echter, uit het gedrag van de
mensen blijkt dat het openbaar vervoer zich niet in een overweldigende
belangstelling mag verheugen. Vanuit de megatrends gezien, zoals
emancipatie en individualisering, kan de vraag gesteld worden of het
openbaar vervoer in staat is adequaat tegemoet te komen aan de
heersende en verwachte vervoersbehoefte. Gewezen kan worden op de
individualisering, op de toenemende actieradius van personen en
bedrijven en op de internationalisering.
Het planningsapparaat van de verschillende overheden is sterk gericht op
auto-infrastructuur. De (on)mogelijkheden van openbaar vervoer en de
eisen die dit stelt aan planning en ontwerp zijn slechts beperkt
onderzocht. Ook in de wetenschappelijke sfeer is weinig onderzoek naar
de wisselwerking vraag-aanbod verricht op een schaal die aansluit bij de
mobiliteitstaak die aan het openbaar vervoer wordt opgelegd
3.1. capaciteit openbaar vervoer: taakstelling en realiseringsmogelijkheden
toelichting: allereerst zal de vraag bestudeerd moeten worden welke
capaciteit en kwaliteit het openbaar vervoer moet bieden om aan de
mobiliteitsbehoefte te voldoen en welke capaciteit het openbaar vervoer
redelijkerwijs kan bieden. Dit in samenhang met de taakstellingen en
eigenschappen van het particulier vervoer. Een goed inzicht in de
effectiviteit van een taakstelling voor het openbaar vervoer ontbreekt.
Om te beginnen zijn gegevens nodig over de huidige aantallen reizigers
en reizigerskilometers. Vervolgens is er behoefte aan een afweging van
openbaar vervoerprojecten en aan kennis over de relatie tussen de aard
van het openbaar vervoerssysteem en de bijpassende ruimtelijke
inrichting
3.2. eisen gesteld aan ruimtelijke ordeningsconcepten en verstedelijking,
indien openbaar vervoer maatgevend is voor mobiliteitsbeleid
toelichting: het openbaar vervoer wordt als een belangrijk middel gezien
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om de mobiliteit te geleiden. Het verplaatsingspatroon en de ruimtelijke
organisatie is de laatste twintig jaar steeds meer afgestemd op en
afhankelijk geworden van de auto. Een beleidsvoornemen om het
openbaar vervoer wederom een belangrijke positie in het
verplaatsingspatroon te geven heeft vergaande consequenties. Het gaat
niet alleen om een verandering van vervoenniddel bij een bestaand
verplaatsingspatroon, maar tegelijk en op tennijn veeleer om een
beïnvloeding van het activiteitenpatroon en het ruimtelijk beleid. Veel
verplaatsingen kunnen aanmerkelijk sneller met de auto worden afgelegd
dan met het openbaar vervoer. Indien het ruimtelijk beleid optimale
voorwaarden voor openbaar vervoergebruik moet scheppen, dan vereist
dit een vrij strikte regulering van het ruimtegebruik. De ruimtelijke
organisatie dient in sterke mate gebaseerd te worden op de
hoofdinfrastructuur van het openbaar vervoernet. Al deze aspecten
kunnen onderdeel zijn van dit onderwerp 3.2.
3.3. ontwikkeling concepten van stadsgewestelijk openbaar vervoer in relatie
tot stedelijke ontwikkelingen
toelichting: een verdere uitwerking van het hiervoor genoemde
onderwerp is met name interessant voor de stadsgewestelijke gebieden.
Deze krijgen zowel in het SVV-II als in de VINEX veel aandacht. Te
gemakkelijk wordt met betrekking tot het openbaar vervoer naar het
buitenland verwezen voor organisatie en systeemkeuze. De Nederlandse
stadsgewesten zijn veel kleiner, kennen een polycentrische structuur en
zijn ook veel gemakkelijker met de auto te bereiken dan de grote
buitenlandse steden. Voor de Nederlandse situatie is vooral ook de relatie
met de kosten van aanleg en exploitatie van belang in relatie tot het
vervoersconcept en de opzet van het organisatorische kader
(vervoerregio). De vervoerregio als zodanig is ook al bij onderwerp 1.7.
genoemd. Bij de vervoerregio is vooral ook de bestuurlijke organisatie
van belang
3.4. ontwikkeling concepten van lange afstandsvervoer (internationaal) in
relatie tot ruimtelijke ontwikkeling
toelichting: tegelijk naast een meer stadsgewestelijke taak wordt van het
openbaar vervoer een prestatie over de lange afstanden verwacht. Bij de
bespreking van de processen van schaalvergroting en internationalisatie
is hier op ingegaan. Te denken valt aan zakelijk verkeer, vrije
tijdsbestedingen en toerisme. In Nederland wordt niet actief of in ieder
niet snel aan openbaar vervoersconcepten gewerkt die op deze
ontwikkelingen moeten inspelen, zoals de hoge snelheidsspoorlijn. Lange
afstandsverbindingen kunnen echter maar een zeer beperkt aantal
stopplaatsen hebben. Dat kan consequenties hebben voor de ruimtelijke
effecten van die verbindingen, in het bijzonder van de stopplaatsen.
Omgekeerd zal voor een dergelijk systeem ook een draagvlak gecreëerd
moeten worden. Dat wordt niet met een sterke ruimtelijke spreiding
bereikt
3.5. noodzaak en invulling flankerend beleid
toelichting: de consequenties van de pogingen de reistijden per openbaar
vervoer te verkorten zijn nog niet systematisch doorgedacht. Daartoe
hoeft men alleen nog maar aan de kosten te denken. De
reiskostenverhouding tussen auto en openbaar vervoer speelt
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een rol bij het gebruik. Een mogelijkheid is dat de reistijden van de auto
aanmerkelijk toenemen als gevolg van congesties en parkeerproblemen.
In zijn algemeenheid gaat het erom dat, om het openbaar vervoergebruik
te bevorderen ook een zogenaamd flankerend beleid nodig is ten aanzien
van het autoverkeer. Dit beleid zal nader ingevuld moeten. Het gaat
zowel om de instrumentele ontwikkeling als om de beleidsconsequenties
van de uitvoering van dit beleid
3.6. financiering openbaar vervoerinfrastructuur en exploitatie in relatie tot
de noodzakelijke vervoersprestatie
toelichting: de prestatie die het openbaar vervoer moet leveren kan niet
zonder uitbreiding van het openbaar vervoer. Uit de plannen van
verschillende gemeenten en provincies kan opgemaakt worden dat het in
het SVV-11 begrote budget ontoereikend is. Eventueel moeten
aanvullende bronnen van rmanciering gezocht worden. De vraag laat zich
ook omdraaien. Een belangrijk punt van onderzoek is hoeveel extra
prestatie het openbaar vervoer kan leveren gegeven het beschikbare
budget voor openbaar vervoer. Wellicht moeten ook eisen gesteld
worden aan de wijze van uitvoeren van openbaar vervoerprojecten, om te
voorkomen dat slechts enkele dure projecten het complete beschikbare
budget opslokken. Tevens vormen de benodigde exploitatiekosten een
groot probleem. Er is behoefte aan een selectie en prioriteitsstelling van
investeringen. De ontwikkeling van criteria en afwegingsmechanismen
kan daaraan een belangrijke bijdrage leveren
3.7. relatie openbaar vervoer en bestuurlijke organisatie (vervoerregio,
ruimtelijke planvormen)
toelichting: het vorige onderwerp heeft ook nadrukkelijk een relatie met
de (on)mogelijkheden van vervoerregio's. Binnen en tussen
vervoerregio's zullen afwegingen moeten worden gemaakt. Het SVV-U
verbindt aan de vervoerregio's een breed takenpakket, zowel met
betrekking tot het integrale verkeers- en vervoerbeleid als met betrekking
tot het ruimtelijk beleid. Daarmee komen allerlei beleidstaken ter
discussie die thans nog bij uitstek door gemeenten afzonderlijk
uitgevoerd worden, zoals het ruimtelijk beleid. Deze bestuurlijke
aspecten zijn tot nog toe onderbelicht gebleven. Dit onderwerp heeft
daardoor een relatie met de discussie over de bestuurlijke organisatie in
Nederland. Dat staat op zich garant voor veel onderzoeksstof.
Speerpunt 4: Mobiliteitsgroei naar motieven (activiteitenpatroon)
toelichting: dit speerpunt handelt in feite over de analyse van strategische
maatschappelijke ontwikkelingen
4.1. veranderend tijd-ruimtegedrag als gevolg van emancipatie en
individualisering
toelichting: de maatschappelijke ontwikkelingen leiden tot een
De
bestaande
verandering
van
het
verplaatsingspatroon.
verplaatsingsmotieven veranderen van karakter. Bij spreiding van
werktijden en meer deeltijdbanen vraagt het begrip spitsuur om een
nadere omschrijving. In de verkeersplanning wordt veelal nog één uur
van de avondspits als maatgevend beschouwd voor de planning van
verkeersinfrastructu ur.
Naast de herijking van de deftnities speelt ook de verschuiving tussen
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verplaatsingsmotieven een belangrijke rol. In de discussies over het
verkeers- en vervoersbeleid is het woon-werkverkeer vaak maatgevend.
Opgemerkt is al dat er een verschuiving in verplaatsingsmotieven gaande
is. Vrije tijdsverplaatsingen worden steeds belangrijker. Bij de
megatrend emancipatie/individualisering is reeds aangegeven dat de
veranderingen in het activiteitenpatroon als gevolg van demografische
ontwikkelingen, veranderende huishoudenssamenstelling en andere
sociaal-culturele opvattingen (bijvoorbeeld een forse toename van het
aantal werkende vrouwen) omvangrijk zijn. Dat stelt ook eisen aan de
beschikbaarheid, omvang en situering van het voorzieningenniveau. Te
denken valt aan de openingstijden van winkels, kinderopvang,
combinatie van werk- en winkelritten, 'externaliseren' van 'huiselijke'
activiteiten (wasserette, schoorunaken van het huis, uit eten gaan c.q.
athaalfaciliteiten, enz.). Bij de megatrend economisch-technologische
ontwikkeling is gewezen op de kansen van telematica-toepassingen.
Voor de huishoudens kan gedacht worden aan telewerken, teleshoppen,
enz. Al deze ontwikkelingen tezamen stellen nieuwe eisen aan de
woningen, de woonomgeving en de stedelijke voorzieningen.
De gevolgen voor het ruimtelijk beleid en de mobiliteit zullen resulteren
in andere verplaatsingsbehoeften en andere uitgangspunten bij de
planning van infrastructuur.
Al deze ontwikkelingen tezamen vallen binnen een breed kader van
veranderend tijd-ruimtegedrag. Dit onderwetp is gesplitst in de gevolgen
van individualisering en emancipatie, onderwetp 4.1., en in onderwetp
4.2.: de specifieke gevolgen van demografische ontwikkelingen
4.2. gevolgen van demografische ontwikkelingen
toelichting: bij dit onderwetp kan zowel aan onderzoek naar de
veranderingen als gevolg van ontwikkelingen als vergrijzing en
ontgroening van het gebruik van voorzieningen worden gedacht, als aan
de specifieke gevolgen voor verkeer en vervoer, i.c. het
vervoermiddelgebruik (omvang, vervoerwijze, plaats, tijd)
4.3. effect toename vrije tijdsverplaatsingen op ruimtelijk beleid,
vervoermiddelgebruik en infrastructuurbehoeften
toelichting: de in het voorgaande genoemde onderzoeksterreinen zijn
zeer breed. Gezien de grote rol in het mobiliteitspatroon is aparte
aandacht voor de vrije tijdsvetplaatsingen geboden, hetgeen een
verzamelbegrip is voor een zeer heterogeen activiteitenpatroon. Een
verandering en toename van vrije tijdsactiviteiten zullen ook resulteren
in een veranderend ruimtegebruik en hebben daarmee repercussies voor
het ruimtelijk beleid
4.4. groei zakelijk verkeer: factoren, ruimtelijk patroon en eisen aan de
infrastructuur
toelichting: ook de toename van het zakelijk verkeer vereist meer kennis.
Een belangrijk aandachtspunt daarbij is het proces van
internationalisering. Onderzoek naar de betekenis van economische
centra en internationale hoofdtransportverbindingen maken onderdeel uit
van dit onderwetp
4.5. gevolgen voor activiteitenpatroon en vervoermiddelgebruik van een
toenemende internationalisering
toelichting: internationalisering heeft betrekking op een veel breder
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verschijnsel dan alleen het zakelijk verkeer. De actieradius van mensen is
groter geworden. Allerlei sociaal-culturele invloeden en vrije
tijdsverplaatsingen worden befuvloed door het proces van
internationalisering. Gedacht kan worden aan de onstuimige groei van
het toerisme. Dat heeft ook gevolgen voor de mobiliteit, bijvoorbeeld het
vliegverkeer. Systematische kennis over internationale verplaatsingen,
gebaseerd op goede en vergelijkbare statistische bronnen is zwak
ontwikkeld. Dit geldt trouwens zowel voor de verplaatsingen van
personen als van goederen.

Speerpunt 5: Goederenvervoer
toelichting: het goederenvelVoer is in Nederland een belangrijke
economische activiteit die gerelateerd is aan de economische structuur
van het land. Het belang van de economie klinkt luid door in het SVV-II
en de VINEX. 'Nederland Distributieland' is een gevleugeld begrip. De
indruk bestaat dat de mobiliteitsverwachting en de planning van
infrastructuur beheerst worden door meer van het zelfde, met overigens
wel de nodige aandacht voor organisatorische aspecten (logistiek).
Daar kunnen twee hoofdkanttekeningen bij geplaatst worden: zie de
onderwerpen 5.1. en 5.5.
5.1. effecten op ruimtelijke structuur en verkeers- en vervoerspatroon bij wel
of geen mainport-ontwikkeling
toelichting: allereerst is onderzoek gewenst naar de economische
ontwikkeling en organisatie, met name ook gericht op de hoofdkeuzes in
het beleid. Wat is bepalend voor het feit of Nederland wel of niet een
mainport wordt? Wat gebeurt er als Nederland geen mainport wordt?
E.e.a. geldt met name voor de positie van Schiphol. Infrastructuur is
noodzakelijk om verplaatsingen mogelijk te maken, maar vormt geen
garantie dat die verplaatsingen inderdaad gemaakt worden. De
achterliggende factoren, die bepalend zijn voor een mainportontwikkeling kunnen weleens op een heel ander terrein liggen (politiek,
organisatie (logistiek), dienstverlening, Europese integratie, enz.).
Kennis van die ontwikkelingen is nodig om te begrijpen welke rol het
goederenvelVoer kan spelen en in hoeverre en onder welke condities
bepaalde vervoerwijzen en vervoerconcepten kunnen functioneren.
Bovendien streeft Nederland niet als enige land naar een
mainport-ontwikkeling en kenmerkend voor de gedachte achter deze
ontwikkeling is selectiviteit. Dit geldt binnen Nederland, maar vooral op
internationaal schaalniveau. Daarbij past ook de vraag wat er gebeurt als
er helemaal geen mainports op het gebied van zeehavens en luchthavens
komen en er een veelheid aan regionale Europese centra ontstaat met elk
een eigen specialisatie
5.2. mondiale trends van het goederenvervoer door grote multinationale
ondernemingen en grote rederijen: relatie met bedrijfsvestigingen en
beïnvloedingsmogelijkheden
toelichting: de mainport-ontwikkeling wordt gezien als beleidsopgave
van de overheid. In de praktijk blijkt het beleid in Nederland sterk
afhankelijk van algemene economische ontwikkelingen, mondiale trends
en de strategieën van de grote (multinationale) ondernemingen. Een
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5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

nadere analyse van dat krachtenveld en de strategische keuzen die
Nederland moet maken om op de door anderen bepaalde ontwikkelingen
in te spelen vormen een apart onderwerp voor onderzoek
wenselijkheid dat Nederland in de toekomst het distributieland van
Europa wordt en: is hier selectiviteit op zijn plaats?
toelichting: in het verlengde van onderwetp 5.1. kan de vraag gesteld
worden of Nederland het distributieland van Europa moet worden, of dat
dit meer een slogan is. Verwacht mag worden dat het streven naar een
leidende rol als distributieland hoge eisen stelt aan de investeringen in
infrastructuur en logistieke organisatie. Het economisch belang van dat
streven zal nader onderbouwd moeten worden, bijvoorbeeld door aan te
geven of alle vormen van distributie aantrekkelijk zijn of alleen bepaalde
onderdelen daarvan
consequenties van verschillen in beleidsstrategieën tussen verschillende
landen in Europa
toelichting: de strategie om tot een bepaalde positie te komen is sterk
afhankelijk van de ontwikkelingen buiten Nederland. Indien andere
landen een andere vervoerspolitiek voeren dan Nederland, dan moet dit
consequenties hebben voor het beleid of voor het succes van het beleid in
Nederland. Bijvoorbeeld: Nederland met de strategie voor meer ruimte
voor goederenverkeer over de weg, terwijl Duitsland juist meer aan
goederenvervoer per spoor wil doen en het vrachtverkeer over de weg als
hinderlijk bestempeld
groei goederenvervoer over de weg: toekomstige ontwikkelingen en
consequenties voor infrastructuurbehoeften
toelichting: een tweede hoofdkanttekening bestaat uit de gewenste
vervoermiddelkeuze. Gepleit wordt alom voor meer goederenvervoer per
spoor en via het water. De praktijk is nog niet zover. Om daar te komen
is nog het nodige werk te verzetten met betrekking tot
planningsconcepten, selectiviteit van bedrijfsterreinen en de aanleg en
verbetering van infrastructuur. Dit zou wel eens tot een tamelijk strikte
ruimtelijke planning aanleiding kunnen geven. De vraag is of dat lukt,
waarbij bovendien opgemerkt moet worden dat het wegvervoer een groot
aandeel van het transport behoudt volgens de prognoses. Een belangrijk
probleem van het vervoer per spoor is de versnipperde nationale
organisatie van spoorwegmaatschappijen en het gebrek aan vertrouwen
in de kwaliteit van dit transport (stiptheid, beschikbaarheid, snelheid,
logistieke kwaliteit (organisatorische rompslomp). Deze laatste
kanttekening, met een sterk bestuurlijk organisatorische invalshoek, is
dermate belangrijk dat daar bij speetpunt 6 (infrastructuur) apart op
wordt ingegaan.
Beide kanttekeningen (5.1. en 5.5.) leiden in ieder geval tot de
aanbeveling om meer onderzoek in internationaal perspectief te
verrichten
noodzaak van verschillende complementerende vervoerwijzen (water ,
rail naast weg), en de gevolgen daarvan voor de planning van
hoofdtransportassen en overslagpunten
toelichting: mede als resultaat van de bevindingen bij de hiervoor
genoemde onderwerpen, maar ook als een zelfstandige beleidsstrategie,
kan gesteld worden dat Nederland behoefte heeft aan een goede
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infrastructuur voor alle vervoerwijzen. Voordeel van een dergelijke
aanpak is dat stremmingen van enige duur bij de ene vervoerwijze
(bijvoorbeeld vanwege de te lage waterstand op de Rijn of door ijsgang)
opgevangen kunnen worden door een andere vervoerwijze. Belangrijk is
daarnaast om te profiteren van synergetische effecten, bijvoorbeeld door
gecombineerd vervoer toe te passen. Dit stelt eisen aan het aantal en de
situering van overslagpunten. Het lijkt er haast op dat thans uit
concurrentie-overwegingen weg-rail- en weg-binnenvaart-terminals bij
voorkeur niet gecombineerd worden
5.7. effecten van veranderende politieke en economische ontwikkelingen in
Europa op de positie van Nederland als distributieland
toelichting: naast de ruimtelijke en de transportplanning speelt op de
langere termijn de politieke en economische ontwikkeling van Europa
een rol voor de positie van Nederland. Te denken valt aan de voormalige
Oostbloklanden, de economische ontwikkeling van Zuid-Europa en de
positie van de Sovjet-Unie als markt en als doorvoerland richting Azië
5.8. betekenis van telecommunicatie (EDI) op verloop van goederenstromen
en benuttingsmogelijkheden van intermodale transporttechnieken voor
het goederenvervoer via Nederland
toelichting: bij de ontwikkeling van het goederenvervoer is planning en
beheersing van de transportstromen essentieel. Service en
kwaliteitsbewaking zijn belangrijke concurrentievoorwaarden. Dit is
terug te vinden in dit onderzoeksonderwerp
5.9. lokale en regionale distributievraagstukken
toelichting: de voorgaande onderwerpen zijn vooral uit internationaal
perspectief en nationale planningsoverwegingen ingegeven. In deze
voorstudie is echter gewezen op het belang om afzonderlijke thema's uit
te werken naar verschillend schaalniveau. Aandacht is nodig voor
distributievraagstukken op het kleinere schaalniveau, in het bijzonder de
distributie in en rond stedelijke gebieden, vooral in samenhang met de
ruimtelijke situering van distributiecentra, winkels en bedrijven.
Problemen als congestie en de inzetbaarheid van grote
vrachtwagencombinaties worden steeds belangrijker. Kleinschalige
vormen van distributie zijn in de stad nuttig, maar laten zich minder
makkelijk combineren met de grootschaliger distributie naar de stad. Open overslag leiden tot extra kosten, die uiteindelijk ergens betaald moeten
worden. De productenstromen veranderen ook in samenstelling en
volume door ontwikkelingen als emancipatie en individualisering. Samen
met een economische groei kan dit leiden tot een productiedifferentiatie
van consumptie-artikelen, met bovendien een snelle doorlooptijd
(modegevoeligheid). Dergelijke overwegingen hebben geleid tot het
opnemen van dit onderwerp.

Speerpunt 6: Infrastructuur, financiën en ruimtelijk beleid
toelichting: in het voorgaaande is reeds uitvoerig betoogd dat er een
wisselwerking is tussen ruimtelijke ontwikkeling en de behoefte aan
infrastructuur. Infrastructuur kan structurerend werken op de ruimtelijke
ontwikkeling. Aangezien er ook in de toekomst nog behoefte is aan
uitbreiding van infrastructuur is het uiterst relevant aan dit aspect
onderzoek te besteden.

51

De fmanciering van de infrastructuur is een belangrijk
onderzoeksonderwerp. In zijn algemeenheid dient meer aandacht te
worden besteed aan de financiële (on-)mogelijkheden bij de aanleg en
exploitatie van infrastructuur en aan de effecten van deze financiële
kaders op het ruimtelijk beleid
6.1. beschikbare financiën als planningsmaatstaf: consequenties voor
infrastructuurconcepten en ruimtelijk beleid
toelichting: door verschillende overheden en instanties (bijvoorbeeld
vervoerbedrijven) worden talrijke infrastructurele eisen op tafel gelegd.
Deze eisen worden vaak kracht bijgezet door te stellen dat de uitvoering
van de infrastructuurprojecten essentieel is als gevolg van en
onlosmakelijk verbonden is met het SVV -TI of een andere relevante
rijksnota. De optelsom van die verlangens gaat de hoeveelheid
beschikbare middelen ver te boven. Het ambitieniveau van de
desbetreffende rijksnota of van de plannen van de verschillende
overheden is tamelijk hoog. Het zou interessant zijn om uit te gaan van
de stelling dat de beschikbare financiële middelen als vertrekpunt dienen
voor de ruimtelijke planning. Als er onvoldoende geld blijkt te zijn, wat
betekent dit dan voor het op de gewenste infrastructuur te baseren
ruimtelijk beleid? Moet een meer selectieve ontwikkeling optreden of
moet een ander ruimtelijk enlof verkeers- en vervoersconcept gehanteerd
worden?
6.2. effect van maatregelen die het gebruik van infrastructuur duurder maken
op de ruimtelijk-economische ontwikkeling van een gebied
toelichting: het gaat niet alleen om de hoeveelheid aan benodigde
middelen, maar ook om de wijze waarop die middelen verkregen worden.
Er zijn allerlei fmancieringsconstructies in het SVV-TI gesuggereerd die
op een of andere wijze gekoppeld zijn aan de omvang van het verkeer.
Die koppeling is dan verder weer gedifferentieerd naar plaats, tijd,
vervoermiddel of verplaatsingsmotief. Te denken valt aan
'rekening-rijden', tolheffing, accijnsverhoging, het fmancieel belasten
van het 'gewone' wegverkeer en het ontzien van vrachtverkeer en
zakelijk verkeer. Het instrument 'rekening-rijden' kan enerzijds dienen
ter geleiding van de mobiliteit (afremmen van de groei) en tegelijkertijd
als fmancieringsbron voor de nieuwe infrastructuur die nodig is als
gevolg van de mobiliteitsgroei. Een selectieve heffing, bijvoorbeeld bij
tunnels, kan ook gevolgen hebben voor de economische ontwikkeling
van een gebied. Indien deze heffingen gebiedsspecifiek worden
ingevoerd, bijvoorbeeld via tolpunten, dan kan dit gevolgen hebben voor
het vestigingsklimaat van bedrijven en de woonvoorkeuren van de
bevolking
6.3. effect van ontoereikende financiële mogelijkheden op netwerkconcepten
toelichting: bij het openbaar vervoer is, naast de financiering van de
infrastructuur, de exploitatie een groot probleem. Recent worden weer
geluiden gehoord van extra tariefsverhogingen. Voor de uitbreiding van
openbaar vervoer worden netwerkconcepten ontwikkeld die zijn
gebaseerd op een ontsluitend, en een verbindend stelsel. Deze concepten
moeten op de vervoersvraag worden afgestemd en op de beschikbare
hoeveelheid financiële middelen die er zijn. Bij de aanleg

52

van infrastructuur is ook de relatie met de bestaande infrastructuur in het
geding. De gewenste nieuwe openbaar vervoerinfrastructuur moet passen
binnen een netwerk van openbaar vervoer om daadwerkelijk passagiers
te trekken. De opbouw van netwerken is op zich een belangrijk punt. Het
is echter merkwaardig als in de ruimtelijke planning uitgegaan wordt van
de aanleg van bepaalde infrastructuur (met name openbaar vervoer),
terwijl die infrastructuur er als gevolg van ontoereikende middelen voor
aanleg en exploitatie uiteindelijk niet in de beoogde vorm komt. Door dat
in een eerder stadium te voorzien zou de planning op een ander
netwerkconcept gebaseerd kunnen worden
6.4. netwerkstructuren: aansluiting van grofmaziger op fijnmaziger
netwerken: overslagpunten
toelichting: om een mainport-ontwikkeling voor het goederenvervoer en
het internationale personenvervoer mogelijk te maken, is veel nieuwe
infrastructuur nodig. De kosten daarvan zijn enorm, hetgeen al snel de
vraag naar de baten oproept. Binnen het ontwikkelingsconcept van de
mainports zijn ook keuzes mogelijk, door bijvoorbeeld te mikken op
infrastructuur waarmee economisch zeer profljtelijke ontwikkelingen
mogelijk gemaakt worden. Goederen met een hoogwaardig karakter of
met veel toegevoegde waarde, als gevolg van bewerking, zijn veelal geen
bulkproducten. Juist de logistieke organisatie ervan brengt veel
activiteiten met zich mee. De mogelijkheid voor gecombineerd vervoer
stelt eisen aan de infrastructuumetwerken. Er zullen ook aansluitingen
tussen verschillende netwerken nodig zijn op overslagpunten. Dit stelt
extra eisen aan de netwerkopbouw
6.5. mogelijkheden van telecommunicatie voor substitutie en generatie van
verplaatsingen en gevolgen voor de ruimtelijke organisatie van daarbij
behorende activiteiten
toelichting: telecommunicatie gaat een steeds belangrijker rol voor de
organisatie van de samenleving spelen. Uitgebreide toepassing van
telecommunicatie is afhankelijk van de benodigde infrastructuur. Op
termijn zal die invloed merkbaar zijn mits de kansen voor toepassingen
in de context van maatschappelijke ontwikkelingen geplaatst worden
(demografie, individualisering, economische groei, enz.). De
mogelijkheden van substitutie en generatie van verplaatsingen verdienen
meer aandacht, waarvan telewerken een goed voorbeeld is. Interessant
daarbij is ook om in te gaan op de effecten op de ruimtelijke
ontwikkelingen en processen op termijn. Zo is het zeer goed denkbaar dat
het telewerken leidt tot veel grotere afstanden tussen de woning en het
werk, met als gevolg andere vestigingspatronen en méér
woon-werkverkeer
6.6. ruimtelijk-economische effecten van een aansluiting van Nederland op
hoge snelheidsspoorlijnen
toelichting: een apart punt van onderzoek betreft de ruimtelijkeconomische effecten
van
de
aanleg
van
snelle
lange
afstandsverbindingen. In het bijzonder geldt dit voor de hoge
snelheidsspoorlijnen. Er is wel gesteld dat Nederland de aansluiting met
de rest van Europa zou missen. De vraag is of dat zo is en welke daar de
(ruimtelijk-economische) gevolgen van zijn
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6.7.

bestuurlijke organisatie van vervoer per spoor in Europa in het licht van
internationalisering
toelichting: tot slot wordt specifiek aandacht gevraagd voor het probleem
van de nationale organisatie van spoorwegmaatschappijen. Het
beleidsvoornemen om het vervoersaandeel van het internationaal vervoer
per spoor te vergroten wordt wellicht voor een belangrijker deel
verwezenlijkt door een herstructurering van de spoorwegorganisatie in
internationaal perspectief, dan door de aanleg van nieuwe infrastructuur.
Een concreet onderzoeksonderwerp is de vorming van Europese
spoorwegmaatschappijen. In dat kader wordt ook gesproken over de
scheiding tussen infrastructuur en exploitatie van spoorlijnen, die reeds
in enkele landen is ingevoerd. De benutting van de (nationale)
railinfrastructuur door 'vreemde' spoorwegmaatschappijen kan daarmee
mogelijk worden gemaakt.

4.5.

RELATIE MET DE MEGATRENDS

In de voorgaande paragraaf is op verschillende plaatsen de relatie tussen de
drie megatrends en de onderzoeksonderwerpen aangegeven. Getracht is per
onderwerp de relatie met de trends aan te geven. Dit overzicht is op pagina 34
opgenomen. De indeling is tentatief aangezien een aantal onderwerpen bij meer
dan een trend ingedeeld kan worden. De indeling is ook afhankelijk van de
verdere invulling die aan het onderwerp wordt gegeven aangezien de
onderwerpen in de huidige vorm nogal variëren in zwaarte en breedte. Het valt
op te maken dat schaalvergroting/internationalisering ongeveer even hoog
scoort als economisch-technologische ontwikkeling. Bij de laatste moet het
accent op de economie gelegd worden. Emancipatie/individualisering scoort
het laagst maar dit is voor een belangrijk deel ook toe te schrijven aan het
onderwerp van deze voorstudie. In deze indeling komt niet tot uitdrukking dat
in de vorige paragraaf herhaaldelijk onderwerpen met een fmancieel en
bestuurlijk organisatorisch karakter zijn opgenomen.
4.6.

RELATIE MET
ONDERZOEK

DE

TOEPASSINGSASPECfEN

VAN

HET

In het schema op pagina 34 is de score van de onderzoeksonderwerpen op de
toepassingsaspecten van het onderzoek aangegeven. Bij speerpunt 1, de
wisselwerking tussen ruimtelijk beleid en mobiliteit valt op dat de analyse van
strategische maatschappelijke ontwikkelingen nauwelijks aangekruist is. De
indruk bestaat dat er al de nodige analyses gemaakt zijn en dat vooral de
onderbouwing van beleidskeuzes en de effecten van beleidskeuzes nader
onderzoek behoeven. Bij de mobiliteitsgroei naar motieven, speerpunt 4, is de
analyse van maatschappelijke ontwikkelingen daarentegen van groot belang.
Hetzelfde geldt voor speerpunt 5, het goederenvervoer. De analyses dienen zich
daar vooral te richten op internationale processen en op de vraag of Nederland
een eigen koers kan varen en hoe die koers moet zijn.
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4.7.

RELATIE MET DE DOELGROEPEN

Uit het schema op pagina 34 blijkt dat de rijksoverheid bij nagenoeg alle
onderzoeksonderwerpen direct betrokken is. Op het onderzoeksterrein van
verkeer en vervoer en infrastructuur bestaat er in Nederland een duidelijke
overlap tussen universiteiten en onderzoeksinstanties. Dit behoeft enige
toelichting. De indeling is ook hier tentatief en voor discussie vatbaar. De
indeling is opgesteld vanuit de beleving hoe de huidige taakverdeling tussen
universiteiten en onderzoeksinstanties op het terrein van het onderzoek met
betrekking tot mobiliteit en infrastructuur is. De indeling geeft dus niet aan hoe
die verhouding zou moeten zijn. Dat is ook aan betrokkenen zelf te bepalen.
Opvallend is echter wel dat de universiteiten zich zo weinig onderscheiden van
de meer commerciële onderzoeksbureaus. Dat hangt natuurlijk met de in deze
studie gemaakte keuze van onderwerpen samen, maar de stellige indruk bestaat
dat de constatering een meer fundamentele achtergrond heeft. Er is in
Nederland een gevarieerde hoeveelheid universitair onderwijs van een
behoorlijk niveau op het betreffende terrein. In zijn algemeenheid kan gesteld
worden dat de kracht van de universiteiten meer ligt op het vlak van het
analyseren van nieuwe maatschappelijke ontwikkelingen. Ook het ontwikkelen
van vervoersconcepten vindt momenteel deels bij universiteiten plaats. De
onderzoeksinstanties richten zich in de praktijk wat meer op evaluatie van het
beleid, op effectrapportages en technische studies. Verwacht zou worden dat de
universiteiten, meer dan de commerciële organisaties zich op een meer
fundamenteel-wetenschappelijke wijze met de vraagstukken zouden bezig
houden, daarbij profiterend van hun onafhankelijke positie die een
kritisch-analytische benadering mogelijk maakt. Toch is de rol van de
universiteiten bij kritisch-analytisch onderzoek in de praktijk bescheiden.
Fundamenteel onderzoek naar de relatie tussen bestuurlijke aspecten en
mobiliteit alsmede naar de vervoersvraag van openbaar vervoer geschiedt maar
op beperkte schaal aan de universiteiten. Ook onderzoek naar de relatie tussen
prijs en prestatie van openbaar vervoer wordt gemist. Gezamenlijke
onderzoeksprojecten tussen Europese (waaronder Nederlandse) universiteiten
worden kennelijk in grote stilte uitgevoerd. In de onderzoekssfeer wordt
herhaaldelijk de toon gezet door de onderzoeksbureaus en niet door de
universiteiten, ook in de meer conceptuele sfeer. Dat zegt iets over beide.
Een gemeenschappelijk probleem voor universiteiten en onderzoeksinstanties
is de verschraling van de hoeveelheid statistische gegevens in Nederland.
Nederland had op dit punt een goede naam. Het PRO heeft in zijn Plan van
Aanpak voor de Meerjarenvisie Ruimtelijk Onderzoek 1991-1996 als
uitgangspunt voor het aangeven van onderzoeksonderwerpen expliciet het
onderzoekmatige aspect genoemd, met name of iets onderzoekbaar is. Eén
aspect is voor onderzoek essentieel. Dat is de beschikbaarheid van voldoende
en betaalbare gegevens. De huidige ontwikkeling dat één van de belangrijkste
leveranciers van data, het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), minder en
minder vaak gegevens gaat verzamelen en daarvoor een steeds hogere prijs
gaat vragen is een ernstige belemmering voor het wetenschappelijk onderzoek.
Bij alle goede beleidsvoornemens van de verschillende overheden
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past toch minimaal de kanttekening dat er veel geld gestoken wordt in
voornemens en technische aspecten (zie bijvoorbeeld 'rekening-rijden'), maar
betrekkelijk weinig in het verzamelen van data en het ontwikkelen van
instrumenten om het beleid bestuurlijk en fmancieel uit te voeren. Meten is
weten?
Verschillende onderzoekscommissies pleiten voor meer aandacht voor
internationale ontwikkelingen, logistieke organisatie en technologie. Wat de
technologie betreft is in deze voorstudie de koppeling en ook de nadruk gelegd
op de toepassingen en effecten van die toepassingen.
4.8.

PRIORITEITSSTELLING IN RELATIE TOT DE MEGATRENDS

De resultaten van de voorstudie mobiliteit en infrastructuur vormen, tezamen
met die van de vier andere voorstudies, voorbereidingen voor de door het PRO
op te stellen Meerjarenvisie Ruimtelijk Onderzoek 1991-1996. Het PRO zal
zelf o.a. op basis van de voorstudies prioriteiten moeten bepalen. Uit deze
voorstudie als zodanig komen wel een aantal belangrijke thema' s naar voren.
Met de benoeming van de zes speerpunten is al een eerste stap gezet. Bij de
invulling van de speerpunten naar onderwerpen voor onderzoek is een verdere
inkleuring gegeven.
De kern van de onderzoeksonderwerpen is te vinden bij de wisselwerking
tussen verkeer en vervoer en ruimtelijk beleid. De structurerende effecten van
verkeer en vervoer verdienen meer aandacht. De integratie van beleid behoeft
eveneens meer aandacht. Vanuit de megatrends kan op de effecten van
emancipatie/individualisering gewezen worden. De maatschappij van de
toekomst wordt bepaald door een andere bevolkingssamenstelling (naar
leeftijd, huishoudenssamenstelling en activiteiten), met andere sociaal-culturele
waarden en belangstellingen dan thans het geval is. Daar komen nieuwe
activiteiten uit voort die weer een mobiliteitsbehoefte met zich meebrengen en
een ruimtelijke neerslag hebben. Te denken valt aan de mogelijke
ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en de toenemende vrije tijd. Die context is
wellicht belangrijker dan de ontwikkeling van de technologie. De
schaalvergroting/internationalisering is een belangwekkend proces dat niet
alleen direct het activiteitenpatroon verandert, maar ook indirect als gevolg van
een ander referentiekader en een andere actieradius van personen en bedrijven.
Ook bestuurlijk zal dat zijn sporen steeds meer gaan nalaten. Onderzoek moet
niet alleen internationale processen bestuderen, maar zelf ook internationaler
worden. De megatrend economisch-technologische ontwikkeling suggereert een
koppeling waarmee deze voorstudie niet voldoende uit de voeten kan. De
economische ontwikkeling op mobiliteit en ruimtelijk gedrag is veel
belangrijker en verdient ook meer aandacht.
Zoals gezegd komt het ook aan op de invulling van de in de voorstudie naar
voren gebrachte onderzoeksonderwerpen. Prioriteit zal gelegd moeten gaan
worden bij financiële en bestuurlijk-organisatorische kaders van het onderzoek
op het terrein van mobiliteit, infrastructuur en ruimtelijke ontwikkeling.
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Tot slot de suggestie aan het PRO om de poging die in deze voorstudie is
gedaan om de onderzoeksonderwerpen naar toepassingsaspecten en
doelgroepen in te delen, nader uit te werken, opdat meerdere overheden en
instanties zich direct aangesproken voelen.
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