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INLEIDING
ir. E. Kreutzberger
prof. dr. P. Rietveld

Infrastructuur, bereikbaarheid, verkeer en vervoer zijn vanouds centrale aandachtspunten van (inter)nationaal ruimtelijk en stedelijk beleid. Deze aandacht
is echter onderhevig aan schommelingen. In de tweede helft van de jaren tachtig
zien we een herleving van de belangstelling voor dit beleidsterrein. De belangrijkste redenen hiervoor zijn ons inziens de toegenomen dynamiek van diverse
ontwikkelingen op mondiaal niveau. Er is sprake van een stroomversnelling. Wij
noemen in dit verband:
de internationalisatie van de economie. De machtsverhoudingen tussen de
mondiale blokken verschuiven. Europa wordt één. Het Oostblok is geopend:
het beginpunt van een grootscheepse intra- en intercontinentale herstructurering;
het toenemende belang van milieubescherming bij alle economische ontwikkelingsvraagstukken;
de informatisering van de samenleving.
Hand in hand met de opkomst en het doorzetten van dergelijke megatrends
veranderen omvang, aard en richting van de vervoersstromen. Het samenspel
tussen economie, leefstijlen, ruimtelijke en stedelijke patronen en mobiliteit
neemt nieuwe vormen aan.
Dit heeft ook zijn neerslag in het onderzoek, want de traditionele verbanden
tussen variabelen als economische groei en vervoersvraag zijn niet zonder meer
meer valide, terwijl de nieuwe verbanden vaak onvoldoende bekend zijn. Het
onderzoeksterrein infrastructuur, verkeer, vervoer en logistiek is dan ook aan
een krachtige herstructurering onderhevig: sommige benaderingen vallen weg,
andere wijzen van aanpak zitten in de lift.
Probeert men in de veelheid van recente publicaties een hoofdlijn te ontdekken,
dan dringen de volgende conclusies zich op. Over het algemeen dienen alle
onderzoeken direct of indirect één of beide van de volgende hoofddoelstellingen:
de internationale en regionale concurrentiekracht moet worden behouden of
versterkt, want er is sprake van zich wijzigende internationale concurrentieverhoudingen;
1

de voorwaarden voor een duurzame ontwikkeling dienen behouden te
blijven.
Het vraagstuk van de economische concurrentie speelt op verschillende niveaus:
internationaal. Hierbij staat de relatie tussen de grote blokken centraal,
zoals de EG, Noord-Amerika, het Aziatische blok rondom Japan;
regionaal. Hierbij gaat het om de intracontinentale verhoudingen zoals
tussen Nederland, België, en Noord-Duitsland;
op agglomeratie- en stedelijk niveau. Voorbeelden vindt men in de vorm
van de vergelijking tussen de Randstad, Londen en Parijs, of tussen Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht.
Economische en ecologische doelstellingen staan vaak haaks op elkaar. De
mobiliteit groeit, maar dit kan - vanwege de nagestreefde duurzame ontwikkeling - niet onbeperkt doorgaan. De infrastructuur moet worden uitgebreid om de
bereikbaarheid te garanderen, maar ruimtegebrek en leefkwaliteit stellen hieraan
grenzen.
Tegen deze achtergrond is het beleid onder meer gericht op het verand~ren van
de modal split. Relatief milieuvriendelijke vervoerswijzen dienen gestimuleerd te
worden. Hieruit komen weer tal van projecten en aandachtspunten voort, zoals
de bevordering van vervoersketens in het personen- en goederenvervoer,
alsmede de ontwikkeling van nieuwe knooppuntconcepten, de vernieuwing van
ruimtelijke patronen, de introductie van geavanceerde verkeersbeheersingssystemen en de mogelijkheden om de infrastructurele capaciteit op een adequate
manier uit te breiden. De ruimtelijke dimensie en het functioneren van stedelijke
structuren spelen bij al deze onderwerpen een belangrijke rol.
Deze schets van enkele centrale ontwikkelingsvraagstukken dient - gericht op de
Randstad - als thematisch kader voor de bijdragen die tijdens het symposium
"Stedelijke ontwikkeling, infrastructuur en transport in de Randstad" zijn
gepresenteerd en die in dit bundel worden weergegeven. Het symposium en deze
bundel kwamen tot stand in het kader van het meerjarige onderzoeksprogramma
'Stedelijke netwerken' waarin de universiteiten van Utrecht, Amsterdam en Delft
samenwerken.
De spanning tussen mobiliteitsgroei en duurzame ontwikkeling maakt het
moeilijk om met het gelijkheidsbeginsel rekening te houden. De bereikbaarheid
is niet of steeds minder voor iedereen gelijk. Nieuwe vervoersconcepten, en
veranderingen van netwerk en netwerkgebruik leiden immers ertoe dat de
bereikbaarheid van bepaalde gebieden voor bedrijven/instellingen en groepen
personen verandert. Zo garanderen doorstroomroutes een zekere bereikbaarheid, maar slechts voor een - nader te bepalen - beperkt publiek. Een ander
voorbeeld is rekening rijden dat ertoe moet bijdragen dat de automobiliteitsgroei
beperkt wordt. Maar dit treft bepaalde gebieden minder dan andere, en personen met lage inkomens harder dan anderen.
2

Hiermee belandt men in het thematische hart van het onderzoeksprogramma
Stedelijke Netwerken. In het kader van dit onderzoeksprogramma wordt gekeken
naar de groei, de stagnatie en segmentatieprocessen in de Randstad. Centrale
begrippen zijn in dit verband:
kansen en bedreigingen;
kansarme en kansrijke gebieden en overige actoren;
winnaars en verliezers.
Deze problematiek komt in diverse bijdragen van deze bundel aan de orde. In
hoofdstuk 2 "Ruimtelijke effecten van rekening rijden" (auteur: Hols) wordt
ingegaan op de herlocatie van forensen ten gevolge van prijsmaatregelen op het
wegennet. De verandering van de woon- of werkgemeente wordt op het niveau
van arbeidsmarktgebieden geraamd. Bepaalde gebieden in de Randstad krijgen
meer dan andere te maken met migratieverliezen resp. -winsten.
In hoofdstuk 3 de bijdrage van Louw, staat de woon-werk-afstand centraal.
Nagegaan wordt hoe deze kan veranderen ten gevolge van technologische vernieuwingen in de samenleving en van sociaal-economische processen. Bij het
laatste wordt de aandacht gericht op de verschillen tussen tweeverdieners- en
overige huishoudens.
Loos, Kroes en Voskuil evalueren in hoofdstuk 4 de effecten van de openstelling
van de ringweg Amsterdam. Hierdoor veranderen de bereikbaarheid tussen
gebieden en de belasting van het wegen- en het OV-net. Hiervan kunnen
reizigers, het goederenvervoer, de leefbaarheid en de economische groei profijt
hebben. Het in beeld brengen van dergelijke effecten is van groot belang voor
de beoordeling van het rendement van infrastructurele investeringen.
Rietveld analyseert de betekenis van infrastructuur en mobiliteit voor de ruimtelijk-economische ontwikkeling in hoofdstuk 5. Hierbij wordt uitgegaan van de
produktiviteitsbenadering, de vraag dus wat voor kostenbesparingen alternatieve
infrastructuur- en mobiliteitsconcepten kunnen opleveren voor bedrijven en
regio's. De vraag wordt toegespitst op het goederenvervoer. De kostenbesparingen kunnen de concurrentiekracht van een gebied en/of bedrijf doen toenemen
(primair effect). Een goede infrastructuur kan bovendien investeerders aantrekken (secundair effect).
Blaas en Nijkamp stellen in hoofdstuk 6 het begrip "missing networks" centraal
waarmee - anders dan bij "missing links" - het geheel van strategische verbindingen en materiële en immateriële componenten bedoeld is dat noodzakelijk is om
te kunnen voldoen aan de transport- en communicatiebehoefte op Europees en
internationaal niveau. Het functioneren van Schiphol, Rijnmond en de transportbedrijven in de Randstad als belangrijke schakel in de internationale distributie
veronderstelt de aanwezigheid van een adequate infrastructuur. De realisatie
hiervan vraagt om een investeringsniveau dat - gerelateerd aan het BNP - hoger
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is dan in het begin van de jaren tachtig, laat staan dan het huidige niveau.

Dergelijke investeringsbedragen vergen offers. Ze zijn bovendien niet op te
brengen zonder participatie van het bedrijfsleven. Volstaat men met een lager
investeringsniveau, dan dreigt de Randstad achter te lopen bij andere steden en
agglomeraties in Europa.
Bruinsma en Rietveld belichten tenslotte in hoofdstuk 7 de verschillen tussen
Europese steden en agglomeraties ten aanzien van de bereikbaarheid. Er wordt
een positieve relatie tussen het bereikbaarheidsniveau en de verandering hiervan
enerzijds en de economische groei anderzijds verondersteld, ook al is deze
empirisch moeilijk hard te maken.
De uitkomsten zijn nogal methode-afhankelijk, maar ze illustreren dat de
veranderingen van infrastructuur en transportdiensten in Europa geografisch niet
neutraal uitpakken en dat er soms onverwachte winnaars en verliezers onder de
Europese steden en agglomeraties zijn.
De gezamenlijke bijdragen laten zien dat de beoordeling van de internationale
positie van de Randstad een complexe materie is, die moeilijk in een eenduidig
oordeel is samen te vatten. Veelal komt de Randstad als zeer concurrerend naar
voren, maar er is - gelet op het na te streven ontwikkelingsperspectief - weinig
reden voor een passieve opstelling van bedrijven, overheid, overige instellingen
en inwoners. De economische en stedelijke dynamiek en duurzame ontwikkeling
vormen een krachtige uitdaging en vragen om inventieve oplossingen.
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2

RUIMTELIJKE EFFECTEN VAN REKENING RIJDEN
drs. M.C.AB. Hols

2.1 Inleiding
2.1.1 Opdrachtgever
In opdracht van Projectgroep Tolheffing en de Rijksplanologische Dienst heeft
het Nederlands Economisch Instituut onderzoek verricht naar de omvang van de
effecten die het gevolg zijn van Rekening Rijden op het locatiegedrag van de
werkzame bevolking.
2.1.2 Achtergrond
In het Tweede Structuurschema Verkeer en Vervoer is het voorgenomen
verkeer- en vervoerbeleid voor de jaren tot 2010 uiteengezet. Centraal onderdeel
van de voorgenomen beleidsstrategie is het terugdringen van de verwachte groei
van de automobiliteit. Alleen daardoor is op langere termijn een verkeer- en
vervoersituatie bereikbaar binnen het kader van een duurzame samenleving.
Voor de beteugeling van met name het woon-werkverkeer per auto wordt een
belangrijke rol toegedacht aan het prijsmechanisme. De achterliggende gedachte
is dat de automobiliteit thans te goedkoop is. Als instrument daarbij wordt onder
andere gedacht aan Rekening Rijden.
Een verhoging van de prijs van de automobiliteit zal een reducerend effect
hebben op het aantal met de auto gemaakte verplaatsingen en de gemiddelde
verplaatsingslengte als gevolg van:
een wijziging in verkeersgeneratie (men gaat minder vaak met de auto weg);
een verandering in de distributie van verplaatsingen (men zoekt andere
bestemmingen of men verhuist);
een verandering in vervoerwijzekeuze (men gaat bijvoorbeeld met de fiets of
het openbaar vervoer);
een wijziging in de routekeuze (men kiest een route waarmee Rekening Rijden vermeden kan worden (indien mogelijk».
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2.1.3 Samenvattend
Doel
: de geleiding van automobiliteit;
Instrument
: prijsmechanische maatregelen;
Resultaat
: o.a. veranderingen in ruimtelijke spreidingen.
2.1.4 Structuur van deze bijdrage
In paragraaf 2.2 worden achtergrondaspecten beschreven die van belang worden
geacht voor de beoordeling van de implicaties en resultaten van prijsmechanische maatregelen. Paragraaf 2.3 beschrijft de twee varianten van Rekening
Rijden. De rekenprocedure wordt in paragraaf 2.4 beschreven waarna in
paragraaf 2.5 de resultaten worden gepresenteerd. Besloten wordt in paragraaf
2.6 met de conclusies.

2.2 Kader: verkeersstromen en lokatiepatronen
2.2.1 Huishoudens, bedrijven en instellingen en overheden
Ruimtelijke veranderingen komen tot stand door beslissingen, genomen door
drie soorten beslissers:
huishoudens (waarbij meestal de werkende leden de doorslag geven);
bedrijven en instellingen;
overheden (op verschillende bestuursniveaus).
De eerste twee beslissers laten zich leiden door hun eigen doelstellingen, welke
kunnen leiden tot positieve en negatieve effecten. Taak van de derde beslisser,
de overheid, is onder andere om de positieve effecten te bevorderen en de
negatieve effecten te voorkomen. Deze taak ligt op het terrein van arbeidsmarkt,
woningmarkt en verkeer en vervoer.
De enorme groei van de automobiliteit leidt momenteel tot negatieve effecten.
Vandaar dat verhoging van de afstandsweerstand door middel van verhoging van
de afstandskosten plaats moet vinden om te compenseren voor de netto negatieve effecten.
Als men de afstandskosten substantieel gaat verhogen, rijst de vraag welke
reacties men daardoor oproept ten aanzien van het locatiegedrag en dus ten
aanzien van arbeids- en woningmarkt.
De feitelijke verkeers- en vervoerssituatie in de Randstad die wordt gekenmerkt
door congestie en milieuaantasting, is te beschouwen als het resultaat van het
gedrag van de drie eerder genoemde groepen beslissers.
Het problematische woon-werkverkeer is mede het resultaat van een aantal
onevenwichtigheden in de ruimtelijke afstemming van woning- en arbeidsmarkt.
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Frictie-onevenwichtigheid als gevolg van een voortdurend proces van aanpassingen op de arbeids- en woningmarkt is altijd aanwezig en wordt niet opgelost
door een verhoging van de afstandskosten.
Verkeers-ÏDefficiëntie treedt op, indien er sprake is van grensoverschrijdend
woon-werkverkeer, terwijl per werkzone voldoende geschikte woningen voorhanden zijn of per woonzone voldoende geschikt werk. Verhoging van de afstandskosten zal deze vorm van onevenwichtigheid oplossen.
Er wordt van locatie-inefficiëntie gesproken, indien er per zone weliswaar
evenveel woningen als arbeidsplaatsen voorhanden zijn, maar wanneer de
kwaliteit van de woningen niet aansluit bij de wensen van de werkenden. Een
verhoging van de afstandskosten zal een reductie van deze onevenwichtigheid te
weeg brengen, indien werkenden genoegen nemen met een suboptimale baan.
Een niet op te lossen vorm van onevenwichtigheid treedt op als er een discrepantie is tussen het aantal beschikbare en het aantal benodigde woningen om de
werkenden te kunnen huisvesten.
Eén en ander betekent, dat de overheid zich bij de invoering van een heffingssysteem een idee moet vormen van de werkelijke aard van de discrepanties (de
netto negatieve effecten) in het ruimtelijk systeem van arbeidsmarkt, woningmarkt en verkeer en vervoer in West-Nederland. Afhankelijk van de mate
waarin deze discrepanties zich voordoen, moeten ze bij de beleidsvorming
worden meegenomen. Wanneer men tot invoering van een heffingssysteem
besluit, is het nodig te beschikken over een beleidsplan, waarin de te nemen
maatregelen zowel in functionele zin (afstemming tussen de markten), als in
tijdvolgorde op elkaar zijn afgestemd.

2.2.2 Reiskosten en ruimtelijke keuzen van werkenden
Volgens de intertemporele theorie van het consumentengedrag is er in het
gedrag van beroepsbeoefenaars en hun gezinnen een keuzestrategie te onderkennen. Uitgangspunt daarbij is dat deze beslissers - onder de nevenvoorwaarde van
de beperkte mate van informatie waarover ze op een bepaald ogenblik beschikken ten aanzien van de markten waarop ze actief zijn - er op uit zijn economisch
rationele keuzen te maken. Ze proberen dus ieder voor zich een maximale satisfactie te bereiken. Dit keuzeproces is dynamisch van aard: behoeften veranderen
met de leeftijd en de heersende tijdgeest; daarnaast veranderen ook aanbod,
inkomens, prijzen, informatiemogelijkheden, enzovoort. Na iedere keuze doemen
voor de consument reeksen van nieuwe keuze-alternatieven op, waarover vroeg
of laat een besluit moet worden genomen. De keuzen kunnen betrekking hebben
op de aanschaf van goederen en diensten, maar bijvoorbeeld ook op (de aard
van) de woon- en werkactiviteiten die de beslisser kan ondernemen, op de plaats
waar dat geschiedt en op de vervoerwijze die men gebruikt.
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Om ten behoeve van empirisch onderzoek een aanvaardbare operationele
structuur aan te brengen in de intertemporele keuzewaaier, wordt gewoonlijk
aangenomen dat er analytisch sprake is van een zekere scheidbaarheid van de
ruimtelijke keuzen van beroepsbeoefenaars met betrekking tot wonen, werken en
woon-werkverkeer (het mobiliteitsblok), en de overige keuzen, en voorts dat er
binnen dit mobiliteitsblok van een zekere hiërarchie van keuzen kan worden
gesproken. In het algemeen zal - gegeven een bepaalde beginsituatie van de
beroepsbeoefenaar: woon- en werkplaats en vervoerwijze op tijdstip t - de
werkplaatskeuze indien nodig leiden tot een herziening van de woonlocatie. In
een aantal gevallen zal echter de hiërarchische structuur omgekeerd zijn. De
omvang van de gegeneraliseerde reiskosten tussen beide locaties speelt bij de
locatiekeuze een belangrijke rol. De vervoerwijze wordt vervolgens afhankelijk
gedacht van deze beide eerder gekozen locaties.
Wat gebeurt er nu als de reiskosten voor de auto vanaf een bepaald moment
substantieel toenemen? Afhankelijk van de ruimtelijke uitgangspositie en de
daarop aansluitende alternatieven zijn er verschillende typen keuzen te onderscheiden. De minst ingrijpende keuzen hebben betrekking op:
afwenteling van de kosten op de werkgever (indien mogelijk);
verandering van route (indien de alternatieve routes niet hermetisch zijn
afgesloten);
verandering van werktijden (indien de baan flexibele werktijden toelaat);
verandering van vervoerwijze (afhankelijk van de beschikbaarheid en de
daarmee gemoeide reistijd- en reiskostenverandering);
minder bezoeken naar het werkadres (indien de baan thuiswerken toelaat).
Het is echter denkbaar dat deze gedragsaanpassingen - die in beginsel op korte
termijn kunnen worden uitgevoerd - niet mogelijk zijn, of dat de dissatisfactie
ten gevolge van de kostenverhoging er onvoldoende door wordt gereduceerd.
Dan komen ingrijpender keuzen in aanmerking:
verandering van woonplaats (indien er geschikte en betaalbare woningen
dichterbij de werkplaats voorhanden zijn);
verandering van arbeidslocatie (indien de arbeidsmarkt in de buurt van de
woonomgeving voldoende geschikte vacatures biedt).
Deze aanpassingen gaan gewoonlijk gepaard met aanzienlijke inspanningen en
dus relatief hoge kosten, die in hoge mate samenhangen met de kenmerken en
omstandigheden van (alle leden van) het huishouden. Het zal dus vaak langer
duren voor een beslisser ertoe overgaat.
Het keuzegedrag wordt in toenemende mate gecompliceerd doordat huishoudens
meer dan één beroepsbeoefenaar tellen. De gedragsresultaten van de keuzeprocessen zijn dan nog moeilijker te voorspellen.
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2.2.3 Herlokatie-ell'ed van reiskostenverboging bij werkenden
Naar de herlokatie-effecten van reiskostenveranderingen bij beroepsbeoefenaars
is begin jaren 80 onderzoek gedaan door het NEl (1983; zie ook: Verster,
1986). In de Noordvleugelstudie van het NEl is gemeten in welke mate een
toename van woon-werkreistijd in het geval van een verandering van werkadres
van invloed is op de verhuiskans van verschillende typen werkenden. Verlenging
van reistijd is te beschouwen als een verhoging van gegeneraliseerde reiskosten.
Ook de Rekening Rijden-tarieven zijn te beschouwen als extra gegeneraliseerde
reiskosten. Als men beschikt over een acceptabele maatstaf voor de reistijdwaardering, is het mogelijk de tarieven in additionale reistijd te 'vertalen'. Het wordt
dan mogelijk om de schattingsresultaten van de Noordvleugelanalyse te gebruiken voor de raming van de herlokatie-effecten van een in te voeren heffingssysteem.

2.3 Rekening rijden

Er is uitgegaan van de vorm van Rekening Rijden zoals neergelegd in de tweede
Voortgangsrapportage aan de Tweede Kamer. Hierin wordt de zogenaamde
integrale variant voorgesteld.
Het Rekening Rijden kan omschreven worden als een lijnheffingssysteem waarbij
Nederland verdeeld is in twee grote gebieden. Het eerste gebied, verder te
noemen het 'RR-gebied', is onderverdeeld in vijftien zones. Voor een geografische weergave van het RR-gebied met bijbehorende zones, wordt verwezen naar
figuur 2.1. Het begrip 'overig Nederland refereert aan het tweede gebied.
De vijftien zones worden begrensd door zogenaamde cordons. Voor een autoverplaatsing die een cordon passeert, moet in het algemeen betaald worden.
Sommige cordons zijn spitscordons, wat betekent dat een passage buiten de spits
gratis is. Deze cordons zijn in figuur 2.1 gestippeld getekend.

Tabel 2.1

Tarieven Rekening Rijden
tijdstip
spits

niet-spits

Variant 1
gewoon cordon
spitscordon

13,00
13,00

10,50
10,00

Variant 2
gewoon cordon
spitscordon

12,50
12,50

10,00

11,50
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Figuur 1.1

Onderverdeling van het RR-gebled In zones
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Getrokken lijn: spits-en dal heffing
Gestippelde lijn: alleen spitsheffing

Er zijn twee spitsperioden gedefinieerd: een ochtendspits en een avondspits. De
ochtendspits is gedefinieerd van 7.30 tot 9.30 uur, de avondspits van 16.00 tot
18.00 uur.

In het lijnheffingssysteem vindt geen differentiatie plaats naar richting.
Het maakt niet uit of men een zone inrijdt of deze juist verlaat. De hoogte van
het tarief is afhankelijk van het tijdstip van passeren en de vraag of het wel of
geen spitscordon betreft.
In het uitgevoerde onderzoek zijn tWee varianten van Rekening Rijden doorgerekend, waarbij het verschil ligt in de tariefstelling (Tabel 2.1).

2.4 Kwantificering
2.4.1 Inleiding
Binnen het onderzoek is onderscheid gemaakt in een tweetal fasen die hieronder
kort beschreven staan en in figuur 2.2 schematisch zijn weergegeven:
1. datapreparatie en doelgroepselectie;
2. variantberekening en resultaten.

ad 1) Uit de forensisme-tape 1985, een deelbestand van de arbeidskrachtentelling (AKT), worden die forensen geselecteerd die in de door te rekenen
variant een heffing betalen. Vervolgens wordt voor iedere geselecteerde
forens zijn/haar woon-werkafstand bepaald.

Figuur 2.2

Fasering werkwijze schematisch weergegeven

DatapreparaUe en
doelgroep.elecUe

varlentberekenlng
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ad 2) Per variant worden de potentiële herlokanten geïdentificeerd. Vervolgens
worden voor deze potentiële herlokanten de kosten bepaald ten gevolge
van de prijsmaatregel. Na de correctie voor autopassagiers en het omrekenen van kosten naar tijd wordt met het NEI-herlokatiemodel het aantal
werkelijke herlokanten bepaald, die het gevolg zijn van de invoering van
de gekozen variant. Tot slot worden de gebieden aangegeven waar de
herlokanten nu woonachtig en werkzaam zijn.
In de volgende paragraaf wordt eerst ingegaan op de bepaling van de doelpopulatie. Vervolgens wordt stapsgewijs de rekenprocedure doorlopen en beschreven
aan de hand van de items die ter sprake kwamen.
2.4.2 Van arbeidskrachtentelling tot doelpopulatie
Als voornaamste databron voor het onderzoek is het forensismebestand van 1985
gebruikt. Dit bestand is een deelbestand van de arbeidskrachtentelling en heeft
betrekking op mensen die bij de enquête hebben opgegeven dat ze in 1984 en/of
1985 een baan hadden. In het vervolg wordt met AKT niet de arbeidskrachtentelling als zodanig bedoeld maar het forensisme-deelbestand.
Gezien het feit dat de woon-werkafstand van grote importantie is binnen dit
onderzoek en deze variabele niet binnen de AKT bekend is, hebben wij hiervoor
een externe bron (TeleAtlas, 's-Hertogenbosch) geraadpleegd. De afstanden
hebben betrekking op het forensismepatroon van 1985. Sindsdien zijn de door
forensen afgelegde afstanden licht toegenomen. Hiervoor is gecorrigeerd door
aan iedere forens uit een bepaalde afstandklasse een correctiefactor mee te
geven. Deze factor volgt uit het vergelijken van de AKT-1985 met het OVG1988 (NEl, 1991), zie figuur 2.3.

Figuur 2.3

RitIengtedistributie AKT/OVG, auto in woon-werkverkeer
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Tabel 2.2

Doelgroep

Totaal aantal werkenden
waarvan autogebruiker
waarvan met voldoende gegevens
waarvan forensen
waarvan geconfronteerd met heffing
In % van autoforensen

5,4 miljoen
1,966 miljoen
1,917 miljoen
1,225 miljoen
402.554
33%

De doelgroep bestaat uit forensen die de auto gebruiken in het woon-werkverkeer, waarvan voldoende gegevens bekend zijn en die tijdens de woon-werkverplaatsing een heffingspunt passeren. In tabel 2.2 is de omvang van de doelgroep
weergegeven.
2.4.3 Rekenprocedure

In deze paragraaf komen achtereenvolgens aan bod het NEI-herlokatiemodel,
reistijdwaardering, spitskans, bezettingsgraad en vervoerwijze-overgang.
Het NEI-herlokatiemodel bepaalt op basis van demografische kenmerken (o.a.
leeftijd, geslacht, gezinssamenstelling) van de werkende en zijn/haar huishouden
en sociaal-economische kenmerken (o.a. inkomen, beroep, woningtype), de kans
dat het individu binnen een termijn van twee jaar verhuist. Voor dit onderzoek is
aangenomen dat de gekwantificeerde prikkel (de in extra reistijd omgezette
heffing) niet alleen tot een verhuiseffect kan leiden, maar evenzeer tot een
werkveranderingseffect. In feite kan er dus niet over een verhuiskans of een
werkveranderingskans gesproken worden maar over een herlokatiekans.
De variabele die in het model tot een verhoogde herlokatiekans leidt, is de
reistijdverlenging. Om aansluiting te krijgen met de verhoogde reiskosten als
gevolg van Rekening Rijden is een koppeling nodig tussen reistijd en reiskosten.
Na bestudering van een recente 'Value of Time' studie (Hague Consulting
Group, 1990), is er voor mensen met lager of voortgezet onderwijs als hoogst
genoten opleiding een 'value of time' van f.10,- per uur genomen. Voor mensen
met (semi-)hoger onderwijs f.15,-.
Binnen het systeem van Rekening Rijden wordt onderscheid gemaakt tussen
gewone en spits-cordons. Bij het vaststellen van de extra reiskosten voor een
forens is zowel het tijdstip van passeren als het type cordon van belang. Op basis
van het OVG-1988 is een schatting gemaakt van het tijdstip waarop een autoforens een cordon passeert. Hiervan zijn spitskansen afgeleid die variëren van 0,40
tot 0,65.
Binnen de arbeidskrachtentelling is geen onderscheid gemaakt tussen autopassagiers en autobestuurders. Omdat per auto betaald moet worden en niet per
inzittende, dreigt dus een overschatting van het aantal betalenden. Op het OVG13

1988 gebaseerde bezettingsgraden corrigeren voor deze overschatting. Deze
correctiefactoren liggen rond de 0,85.
Een alternatief voor herlokatie als een werkende voor verhoogde reiskosten
komt te staan, is verandering van vervoerwijze. Om tot de kans te komen dat
een forens inderdaad van vervoermiddel verandert, zijn de noodzakelijke
kruiselasticiteiten beschouwd. Uit exercities met het Landelijk Model blijkt
echter dat deze elasticiteiten vrij klein zijn. Daarom is vooralsnog het effect van
verandering van vervoermiddel niet in beschouwing genomen. De gepresenteerde
resultaten zullen dus een (lichte) overschatting geven van de werkelijke resultaten.
2.4.4 Samenvatting
Om de rekenprocedure te kunnen doorlopen moeten de volgende stappen gezet
worden:
selecteren van de autoforensen die met de heffing geconfronteerd worden;
berekenen kosten ten gevolge van Rekening Rijden;
corrigeren voor autopassagiers;
kosten omzetting in reistijd;
identificeren van de herlokanten door middel van het NEI-herlokatiemodel.

2.5 Resultaten
2.5.1 Inleiding
In dit hoofdstuk worden de resultaten van de studie gepresenteerd. Met het NEIherlokatiemodel wordt voor iedere respondent de verhuiskans berekend zonder
invoering van Rekening Rijden. Vervolgens wordt de verhuiskans berekend na
invoering van één van de varianten. Het verschil in verhuiskans is het effect van
invoering van de prijsmaatregel.

Met deze uitkomsten kan het totaal aantal herlokanten worden voorspeld en de
verdeling over de woon- en werkgebieden.
Vervolgens wordt aangenomen dat de herlokanten zich zodanig aanpassen dat
de woon- en werkgemeente dezelfde worden na herlokatie (woon-werkafstand
nihil). Op basis van die aanname kan het effect van de herlokatie op de vervoersprestatie worden berekend.
Ten slotte is het van belang inzicht te hebben in de effecten per ruimtelijke
zone. Hiertoe is aangenomen dat de herlokanten allen verhuizen naar hun
werkgemeente (en derhalve niet van werkplaats veranderen). Met deze aanname
is het mogelijk de ruimtelijke effecten van het herlokeren te bepalen.
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De resultaten zijn samengevat in vier tabellen. Tabel 2.3 geeft het voorspelde
aantal herlokanten per variant aan en het effect op de vervoersprestatie. Tevens
worden in deze tabel gegevens gepresenteerd over ritlengtes en de kosten voor
de automobilist van de maatregelen. In deze tabel wordt ook de relatie tussen
tariefverandering en verandering van het aantal herlokanten (de elasticiteit)
aangegeven.
Tabel 2.4 en 2.5 geven netto-verhuiseffecten (een toe- of afname van de werkende bevolking) aan per zone in het RR-gebied (globaal de Randstad) en overig
Nederland. Tabellen 2.6 en 2.7 splitsen de netto-effecten uit in verhuisbewegingen naar en vanuit het gebied.
2.5.2 Herlokanten en eft'ect op vervoersprestatie
Uit tabel 2.3 blijkt het volgende:
het voorspelde aantal herlokanten bedraagt 5,4% tot 5,6% van de doelgroep.
Dat wil zeggen dat 1 op de 18 forensen, die met een heffing geconfronteerd
wordt, verhuist dan wel van werkplaats verandert. In totaal gaat het om
minder dan 0,5% van alle werkenden;
de woon-werkafstand van de herlokanten is gemiddeld 40% groter dan die
van de niet-herlokanten;
het voorgaande betekent dat de procentuele reductie in autokilometers ten
gevolge van het herlokeren groter is dan het percentage herlokanten. De
5,4%-5,6% herlokanten zorgen voor een afname van het aantal woonwerkkilometers met 7,5%-7,9%;
ten gevolge van de heffing zullen er per jaar maximaal 504 miljoen tot 530
miljoen autokilometers minder worden gereden. Dit is 3,4%-3,6% van alle
woon-werkkilometers van autoforensen;
de twee varianten hebben een tariefelasticiteit van 0,81 en 1,04. Een tarlefstijging van 10% zal leiden tot een stijging van het aantal herlokanten met
8%-10%. Het verschil in de waarde van de elasticiteit kan zijn oorzaak
hebben in de verschillende tariefstructuur (zie tabel 2.1). De tweede variant
heeft een hoger daltarlef en een lager spitstarief dan variant één.
2.5.3 Ruimtelijke verdeling herlokanten
Het op het Noordvleugelonderzoek gebaseerde NEI-herlokatiemodel levert de
kans op dat de werkende zijn woon- of werkplaats zal aanpassen op grond van
de veranderende omstandigheden. In tabel 2.4 wordt ervan uitgegaan dat deze
aanpassing een verhuizing betreft naar de werkgemeente. Aanpassing van de
werkgemeente wordt dus buiten beschouwing gelaten.
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Tabel 1.3

Effecten Rekening Rijden
Variant 1

Variant 2

5,4 mln

5,4 mln

402.554

402.554

21.936
5,4%
0,4%

22.474
5,6%
0,4%

24,2 km
33,3 km
45,9 km
32,6 km

33,3 km
46,7 km
32,6 km

Vervoersprestatie per jaar (in mln km)
Autoforensen
Doelgroep-forensen
% van autoforensen

14.818
6.717
45,3%

14.818
6.717
45,3%

Reductie door maatregel (in mln km)
% van herlokanten
% van doelgroep

S04
3,4%
7,5%

530
3,6%
7,9%

Gemiddelde kosten per dag voor een doelgroepforens
(vóór herlokatie)
W.v. herlokant (vóór herlokatie)
W.v. niet-herlokant

/4,98

/5,03

/1,38
/4,85

/8,94
/4,80

Doelgroep-forens per km

/0,07

/0,08

1,04

0,81

Totaal aantal werkenden
Doelgroep: aantal getroffen forensen
Aantal herlokanten
% van de doelgroep
% van het totaal aantal werkenden
Gemiddelde woon/werkafstand van een autoforens
Doelgroepforens (vóór herlokatie)
W.v. herlokant (vóór herlokatie)
W.v. niet-herlokant

Tariefelasticiteit

24,2 km

Voor beide varianten is in tabel 2.4 per subgebied binnen het Rekening Rijden
gebied (zie figuur 2.1) weergegeven of er na herlokatie per saldo sprake is van
een afname (-) of een toename (+) van de werkende bevolking. Omdat de
resultaten een schatting zijn waaraan verschillende aannames ten grondslag
liggen, dienen de cijfers met de nodige voorzichtigheid geïnterpreteerd te
worden.
De gebieden waar de werkgelegenheid sterk is geconcentreerd, zijn duidelijk te
herkennen (Amsterdam, Haarlemmermeer (Schiphol), Utrecht, 's-Gravenhage,
Delft/Zoetermeer en Rotterdam). Omdat is aangenomen dat werkenden zullen
verhuizen naar hun werkregio, zal er voor deze gebieden sprake zijn van een per
saldo toenemende bevolkingsomvang. Gebieden waar sprake zal zijn van een overigens zeer lichte - afname van de bevolking zijn: Zaanstreek, Gouda,
Nieuwegein, Leiden en Spijkenisse. De nummering van de subgebiedjes die
samen het RR-gebied vormen, correspondeert met die uit figuur 2.1.
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Tabel 2.4

Geschat netto effect van herlokatie op de werkende bevolking in het
Rekening Rijden gebied, in aantallen werkenden
Variant 1

Variant 2

Werkenden (·1(100)

-258

-178

-492
+2833
+663
-301

-407

68
86

1 Haarlem
2 Zaanstreek
3 Amsterdam
4 Haarlemmermeer
5 Muiden/Weesp
6 Leiden
7 Gouda
8 Breukelen
9 Utrecht
10 Nieuwegein
11 's-Gravenhage
12 Delft/Zoetermeer
13 Westland
14 Rotterdam
15 Spijkenisse

-1020
-186
+4'ZA
-377
+1291
+269
-67
+1714
-570

+1361
+322
-41
+2143
-559

265
46

RR-gebied

+3535

+4537

1627

-388

+2885
+647
-'ZA7
-390
-963
-188
+460

-308

313

sa

76
104

127
23
109
61
173
92

34

De ruimtelijke effecten voor overig Nederland zijn in tabel 2.5 weergegeven,
waarbij gekozen is voor een indeling in RPD-woningmarktgebieden, zie figuur
2.4.
In deze tabel zijn een aantal woningmarktgebieden aan te wijzen waar een
afname van de bevolking zal plaats vinden. De Betuwe, Hoorn, Alkmaar,

Rijnrnond (voor zover het buiten het RR-gebied ligt) en Goeree Overflakkee
zijn de gebieden waar dit het meest naar voren komt.
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Figuur 2.4

Nederland ingedeeld in 51 woningmarktgebieden

STADSGEWESTELIJKE WONINGMARKT
26 nummer woningmarkt
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Tabel 2.5

Geschat netto etrect van herlokatie op de werkende bevolking in
overig Nederland, naar RPD-woningmarktgebieden, in aantallen
werkenden

15 O-Veluwe
16 Achterhoek
17 Arnhem
18 W-Veluwe
19 Nijmegen
20 Betuwe
21 Amersfoort
22 Utrechr)
24 F1evoland
27 Waterlandena)
28 Hoorn
29KopvanNH
30 Alkmaar
35 Rijnmonda)
36 Alblasserwaarda)
37 Dordrecht
38 Goeree Overflakkee
39 N-Zeeland
40 M-Zeeland
41 Zeeuwsch-Vlaanderen
42 Roosendaal
43 Land van Altena
44 Breda
45 Tilburg
46 s'-Hertogenbosch
-- Groningen, Friesland,
Drenthe, Limburg,
ZO-Noord Brabant
Totaal ov. NL
a)

Variant 1

Variant 2

Werkenden (-UJOO)

-37
-34
-76
-43
-2
-348
-171
-126
-188
-1
-329
-51
-716

-46
-41
-114
-58
-11
-419

1U
103
114
57
76
63
96
U
53

-282

-315
-51
-4
+2
-140
-125
-157
-56
-41
+55

-145
-219
-2
-361
-56
-878
-317
-259
-231
-411
-69
-12
+4
-181
-146
-178
-73
-56
+24

-3535

-4537

-289
-209
-83

0
52
48
81
27
35
74
34
14
56
34
68
30
81
106
78
1304

WM-gebied voor zover het buiten het RR-gebied ligt

2.5.4 Verhuisbewegingen
In de vorige paragraaf is het netto-effect van de aanpassing van het woongebied
na introductie van Rekening Rijden aangegeven. Het netto-effect is het verschil
van werkenden die een gebied verlaten en die naar het gebied verhuizen. In de
tabellen 2.6 en 2.7 wordt het aantal verhuizingen naar en van de RR- en WMgebieden weergegeven (in procenten van de werkende bevolking).
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Tabel 1.6

Verhuizingen per RR-gebied in procenten vari de werkende bevolking
Variant 1

1 Haarlem
2 Zaanstreek
3 Amsterdam
4 Haarlemmermeer
5 Muiden/Weesp
6 Leiden
7 Gouda
8 Breukelen
9 Utrecht
10 Nieuwegein
11 's-Gravenhage
12 Delft/Zoetermeer
13 Westland
14 Rotterdam
15 Spijkenisse

Variant 2

Werkenden

van

naar

van

naar

(·1000)

1,478
0,923
0,563
1,030
0,998
1,199
1,340
1,629

1,103
0,355
1,467

1,460

o,m

1,198
0,309
1,462

86

o,m

1,525
0,609
1,138
0,844
0,692
1,668

2,360
0,605
0,827
0,538
0,828
1,170
0,897
1,354
1,425
0,649
1,341
0,424

0,540
1,015
0,961
1,223
1,322
1,712
0,787
1,419
0,592
1,128
0,827
0,621
1,677

2,320
0,632
0,849
0,564
0,893
1,206
0,914
1,380
1,479
0,711
1,430
0,448

68
313
50
76
104

127
23
109
61
173
92
34

26S
46

Hoewel in totaal minder dan 0,5% van de werkenden verhuist, verschilt het
aantal verhuizingen per gebied nogal. In de volgende gebieden zal duidelijk een
relatief groter aandeel verhuizingen plaatsvinden: de RR-gebieden Haarlem,
Haarlemmermeer, Breukelen, Nieuwegein, Delft/Zoetermeer en de WMgebieden Dordrecht, Alblasserwaard en Rijnmond (de laatste twee voor zover
buiten het RR-gebied gelegen). Het RR-gebied Zaanstreek en de meeste
woningmarktgebieden scoren aan de lage kant.
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Tabel 2.7

Verhuizingen per WM-gebied, in procenten van de werkende bevolking
Variant 1
van

naar

15 Q-Veluwe
0,088
0,055
0,050
0,017
16 Achterhoek
17 Arnhem
0,146
0,080
18 W-Veluwe
0,230
0,155
19 Nijmegen
0,061
0,058
0,668
0,118
20 Betuwe
21 Amersfoort
0,659
0,480
22 Utrecht")
1,292
0,214
0,762
0,406
24 F1evoland
27 Waterlandena)
1,551
1,241
28 Hoorn
0,785
0,154
0,381
0,272
29 Kop van NH
1,113
0,229
30 Alkmaar
35 Rijnmonda)
1,808
0,748
36 A1blasserwaarda)
1,236
0,642
37 Dordrecht
1,103
0,992
1,227
0,289
38 Goeree Overflakkee
39 N-Zeeland
0,352
0,000
40 M-Zeeland
0,055
0,048
41 Zeeuwsch-Vlaanderen
0,009
0,015
42 Roosendaal
0,306
0,100
0,542
0,121
43 Land van A1tena
44 Breda
0,275
0,081
45 Tilburg
0,131
0,078
0,046
46 's-Hertogenbosch
0,099
0,027
0,032
-- Groningen, Friesland,
Drenthe, Limburg,
ZO-Noord Brabant
a)
WM-gebied voor zover het buiten het RR-gebied ligt

Variant 2

Werkenden

van

naar

el(lOO)

O,CYn
0,061
0,185
0,269
0,074
0,791
0,801
1,497
0,811
1,861
0,877
0,395
1,305
1,958
1,343
1,249
1,512
0,477
0,073
0,006
0,360
0,640
0,296
0,159
0,114
0,031

0,056
0,021
0,084
0,167
0,061
0,133
0,so5
0,248
0,395
0,931
0,186
0,278
0,221
0,792
0,611
0,937
0,292
0,000
0,053
0,015
0,095
0,148
0,076
0,090
0,044
0,033

112
103
114
57
76
63
96
12
53

°

52
48
81
27
35
74
34
14
56
34
68
30
81
106
78
1304

2.6 Conclusies
Het aantal autoforensen dat na invoering van Rekening Rijden minimaal
één heffmgspunt passeert, bedraagt 402.000.
Het totaal aantal afgelegde woon-werkkilometers vóór invoering van Rekening Rijden door de getroffen autoforensen bedraagt 6,7 miljard per jaar.
De autoforensen die door Rekening Rijden getroffen worden, hebben een
gemiddelde woon-werkafstand van 33 kilometer. Dat wil zeggen: negen
kilometer meer dan de gemiddelde woon-werkafstand van alle autoforensen
(24 km).
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Maximaal 0,4% van alle forensen en 1,8% van alle autoforensen wordt
aangezet tot herlokatie. Ter vergelijking: per jaar verandert 1/4 (bron: AKT
1985) van alle werkenden van woon- en/of werkadres.
De reductie in het aantal woon-werkkilometers, die het gevolg is van
herlokatie ten gevolge van Rekening Rijden, bedraagt 7,50/0-7,9% van de
vervoersprestatie van de getroffen forensen. Dit is 3,4%-3,6% van de
vervoersprestatie van alle autoforensen.
De autoforensen die als gevolg van de in te stellen maatregel zullen herlokeren, hebben een woon-werkafstand die 13-14 kilometer langer is dan de
gemiddelde woon-werkafstand van een niet-herlokerende getroffen autoforens.
Er zal een tendens tot verhuizen ontstaan van werkenden naar RR-gebieden
waarin de werkgelegenheid is geconcentreerd: Amsterdam, Haarlemmermeer, Utrecht, 's-Gravenhage, Delft/Zoetermeer en Rotterdam. De vertrekgebieden zijn de Zaanstreek, Gouda, Nieuwegein, Leiden, Spijkenisse,
Alkmaar, Hoorn, de Betuwe en Goeree Overflakkee.
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3
DE TOEKOMST VAN DE WOON-WERKAFSTAND
drs. E. Louw

3.1 Inleiding

De titel van deze inleiding doet vermoeden alsof de toekomst van de woonwerkafstand zal worden onthuld. In de levensbeschouwing van de auteur bestaan
profeten echter niet, zodat het woord DE vergeten dient te worden. Wat wel
verwacht mag worden, is een situatieschets van een aantal ontwikkelingen die de
afstand tussen woning en werk beïnvloeden1• Wanneer vervolgens deze ontwikkelingen naar de toekomst worden geëxtrapoleerd, kan een beargumenteerd
toekomstbeeld worden gegeven. Hiervoor zal gebruik worden gemaakt van twee
onderzoeken die tot stand zijn gekomen binnen het, door het Ministerie van
Onderwijs en Wetenschappen gefinancierde, onderzoekprogramma 'Stedelijk
Netwerken'. Eerst zal echter kort worden ingegaan op DE woon-werkafstand
zoals de overheid die voor ogen staat.

3.2 Het overheidsbeleid

Uit de diverse delen van het Tweede Structuurschema Verkeer en Vervoer blijkt
dat het beperken van de mobiliteit in zijn algemeenheid steeds sterker wordt
benadrukt. Onderdeel hiervan is het beperken van de groei van de verplaatsingsafstanden (Ministerie van Verkeer en Waterstaat, 1991a). Het is dan ook
waarschijnlijk dat de woon-werkafstand onder vuur zal worden genomen door
een scala aan beleidsinstrumenten. Het merendeel van deze instrumenten is
gericht op het verkeer sec (bijvoorbeeld verandering van de vervoerswijzekeuze,
prijsbeleid). Er wordt nauwelijks gesproken over maatregelen die de vervoersvraag kunnen beïnvloeden.
In het verleden echter is in diverse beleidsnota's impliciet en expliciet verwoord
dat de woon-werkafstand niet al te veel mocht stijgen (zie bijv. de Verstedelijkingsnota en de Structuurschets Stedelijke Gebieden). Het woon-werkverkeer

In Kreutzberger (1991) worden verschjIJende ontwikkelingen behandeld die de personenmobiliteit beïnvloeden.
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Tabel 3.1

Woon-werkafstand (in km) in de periode 1979 - 1989, volgens een
aantal definities
Gem. afgelegde afstand per wo-we verplaatsiug

1979

1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989

totaal

autobestuurder

11,8
11,7
11,6
12,4
12,1
13,0
12,1
12,8
13,1
13,4
13,4

15,4
15,1
15,1
16,5
15,8
16,9
15,4
16,5
15,8
16,9
17,7

Gem. afgelegde afstand
per persoon per dag
met motief wo-we

6,6
6,7
7,0
6,9
7;3
7,7
8,2
8,3

Bron: CBS, Mobiliteit van de Nederlandse bevolking (diverse jaren)
NEl (1987)
Verster (1986)

zou zich binnen de diverse stadsgewesten moeten afspelen. Zelfs het groeikernenbeleid zou hierin een rol spelen. Niet alleen de huishoudens zouden daar een
aantrekkelijk woonmilieu moeten kunnen vinden, maar tevens zou de werkgelegenheid mee moeten verhuizen. Zoals bekend is van dit laatste weinig terecht
gekomen. Het resultaat is duidelijk in de statistieken te vinden; de afgelegde
afstand met het motief wonen - werken is in de loop der jaren voortdurend
gegroeid (zie Tabel 3.1).
In het vervolg van deze inleiding zal worden ingegaan op de kansen om door
middel van het in SVV-II verwoorde beleid de woon-werkafstand werkelijk terug
te dringen. Daarbij zal worden ingegaan op enkele economische en sociale
processen die invloed uitoefenen op de toekomstige verkeers- en vervoerspatronen. Twee ontwikkelingen zullen aan de orde komen, namelijk de technologische
ontwikkelingen en de veranderende samenstelling van huishoudens.

3.3 Technologische ontwikkelingen

Wanneer over de relatie technologische ontwikkeling en verkeers- en vervoersvraagstukken wordt geschreven, wordt meestal ingegaan op de transport- en
communicatietechnologie. De voortgaande ontwikkelingen in de transporttechn0logie zouden naar analogie van het verleden de verplaatsingsmogelijkheden
vergroten, terwijl de communicatietechnologie juist de mogelijkheden biedt om
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fysieke verplaatsingen te vervangen door datatransmissie. Van deze laatste
technologie is het telethuiswerken een goed voorbeeld, omdat hiermee woonwerkverplaatsingen kunnen vervallen.
Ten aanzien van transporttechnologische ontwikkelingen valt desondanks een
interessante opmerking te maken. De hogesnelheidstrein (HST), die de Randstad met andere Europese conglomeraties moet gaan verbinden, zal niet alleen
van belang zijn voor de internationale verbindingen, maar zal tevens een belangrijke rol gaan spelen in het personenvervoer per spoor binnen de Randstad. Dit
kan worden afgeleid uit berekeningen zoals die zijn gepubliceerd in de HST-nota
(zie: Ministerie van Verkeer en Waterstaat, 1991). Tussen Amsterdam en
Rotterdam zal het merendeel (ruim 80%) van de HST-passagiers bestaan uit
binnenlandse reizigers. Een groot deel daarvan is bovendien afkomstig van
andere bestaande trajecten2•
De technologische ontwikkeling gaat echter verder dan alleen de transporttechnologie. In feite dringen nieuwe technologieën in alle sectoren van de samenleving verder door. Hierdoor zal onder andere de werkgelegenheidsstructuur gaan
veranderen (zie o.a. Leontief en Dunchin, 1986).
Diverse studies tonen aan dat onder invloed van de introductie van nieuwe
technologieën (meestal gaat het daarbij om informatie- en/of telecommunicatietechnologie ) het voor de functie-uitoefening benodigde kwalificatieniveau zal
stijgen. Een groot deel van de eenvoudige handarbeiders- en administratieve
functies zal verdwijnen, terwijl door de toepassing van nieuwe produktietechnieken, de produktieprocessen dusdanig gecompliceerd worden dat over het
algemeen meer gespecialiseerde kennis van een relatief hoog niveau noodzakelijk wordt (Huijgen, 1989). Anderzijds wordt, door de toenemende complexiteit
van het produktieproces in ruil voor specifieke vaardigheden, in toenemende
mate een hoger abstractievermogen (analytisch vermogen) en bepaalde karaktereigenschappen (generalistische eigenschappen) vereist (Vrolijk, 1986). Eén en
ander impliceert dat het opleidingsniveau zal stijgen.
Introductie van nieuwe technologieën op de werkvloer maakt het vaak ook
noodzakelijk dat er organisatorische wijzigingen worden doorgevoerd. Veelal zal
dit betekenen dat het aantal werknemers dat direct bij het produktieproces is
betrokken zal dalen, terwijl het aantal werknemers dat betrokken is bij de
sturing van dit proces juist toeneemt. Per saldo zal dit resulteren in een toename
van het aantal kantoorfuncties.
Onder invloed van de technologische ontwikkeling zal met name de omvang van
de beroepsgroepen wetenschappers / vakspecialisten en beleidsvoerende functies
toenemen. Binnen deze beroepsgroepen vinden we de beter opgeleiden en
diegenen die over het algemeen betrokken zijn bij organisatorische zaken.

2

Opgemerkt dient te worden dat de berekeningen in de HST-nota zijn uitgevoerd zonder
rekening te houden met het beleid zoals dat in SVV-ll ~ voorgesteld.
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Het aandeel van de administratieve functies en de ambachtelijke en industriële
beroepen in de werkgelegenheid zal daarentegen dalen. Steeds meer eenvoudige
administratieve en ambachtelijke functies zullen verdwijnen en worden vervangen door computers en robots.
Uit de literatuur is bekend dat het gedrag in het woon-werkverkeer samenhangt
met een aantal persoonsgebonden kenmerken (NEl, 1987). Zo blijkt de woonwerkafstand samen te hangen met het inkomen, het opleidingsniveau en de
beroepsgroep waartoe men behoort (zie ook Zonnenberg, 1990). Overigens
blijken deze drie variabelen weer sterk te correleren. In tabel 3.2 zijn de woonwerkafstanden voor acht beroepsgroepen weergegeven.
Wanneer gekeken wordt naar de gemiddelde woon-werkafstand van de in
omvang groeiende en dalende beroepstakken, dan blijkt dat bij de groeiende
beroepstakken deze afstand reeds groot is. Bij de krimpende beroepstakken is de
woon-werkafstand daarentegen juist relatief klein. Wanneer deze gewijzigde
verhoudingen en de samenhang tussen beroepstak en woon-werkafstand wordt
geëxtrapoleerd, kan ceteris paribus de conclusie niet anders luiden dan dat de
gemiddelde woon-werkafstand in de toekomst nog zal stijgen (Louw, 1991).
Onder invloed van de technologische ontwikkeling zal gezien de correlatie tussen
opleidingsniveau en het inkomen, waarschijnlijk ook dit inkomen verder stijgen.
Ook hierdoor zal een impuls naar een stijging van de woon-werkafstand uitgaan.
3.4 Tweeverdieners

Het tweede onderzoek dat hier van belang wordt geacht, is het onderzoek van
Kruythoff (1991) over de ontwikkeling van de tweeverdieners in de Randstad.
Tabel 3.2

Gemiddelde pendelafstand in kilometers per beroepstak in de
Randstad en overig Nederland in 1985

Wetenschappelijke e.a. vakspecia1isten
Beleidsvoerende e.a. hogere leidinggevende functies
Administratieve functies
Commerciële functies
Dienstverlenende functies
Agrarische beroepen, vissers e.d.
Ambachts-, industrie-, transportberoepen
Onbekend en militairen

Totaal
Bron: NEl 1991
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Randstad

Overig Nederland

28,9

1:7,0
29,4
22,2
24,5
22,6

30,0
23,0
26,2
25,3
18,9

25,1

24,7
45,4

50,9

25,9

24,6

22,7

Het betreft hier een onderzoek dat vanuit verkeers- en vervoersoogpunt opmerkelijk is, omdat gebruik is gemaakt van het Woningbehoefte-Onderzoek. Ten
aanzien van dit WBO is reeds vele malen opgemerkt dat zich in dit databestand
vele waardevolle gegevens bevinden voor verkeers- en vervoersonderzoek. Het is
een van de tot nu toe weinige pogingen om het WBO ook voor dit doel toe te
passen.
In vergelijking tot 'normale huishoudens' is voor tweeverdieners de afweging
tussen woonplaats en werkplek zeer gecompliceerd, omdat men in principe met
drie locaties te maken heeft. In het geding zijn de twee werklocaties en de
woonlocatie. Dat deze afweging gecompliceerd is, blijkt uit de woon-werkafstanden die tweeverdieners afleggen (zie tabel 3.3). In vergelijking tot de eenverdieners blijken de twee werkenden minder vaak binnen een straal van 10 km te
werken. Bovendien legt tenminste een van de twee werkenden vaker een grote
afstand naar het werk af dan eenverdieners. Bij de tweeverdieners zijn er ook
duidelijke verschillen tussen de werkende partners. De hoofden van het huishouden hebben een grotere woon-werkafstand dan de partners. De partners zijn dan
ook meer dan de hoofden georiënteerd op de werkgelegenheid in de woonomgeving. De verklaring voor dit verschijnsel kan voor een belangrijk deel worden
gevonden in de rolverdeling tussen de geslachten. Vrouwen kunnen zich geen
lange reistijd permitteren omdat zij naast hun werk buitenshuis, meestal ook een
onevenredig deel van de huishoudelijke taken en de zorg voor de kinderen op
zich (moeten) nemen (Stoop en Oudhof, 1990).
Ten aanzien van de partner zijn nog een aantal opmerkingen te maken. Ook
hier blijkt dat naarmate het opleidingsniveau stijgt, de woon-werkafstand toeneemt. Deze samenhang is ten aanzien van het inkomen nog sterker aanwezig.
Deze relaties zijn bij de partners zelfs in sterkere mate aanwezig dan bij de
hoofden.
Tabel3.3

Woon-werkafstanden van tweeverdieners en eenverdieners (%)

Woon-werkafstand

()"lOkm
1()"19 km
20-29 km
30-39 km
40 of meer km
Wisselend

Tweeverd.

Eenverd.

Hoofd

Partner

Verstreizende

43,6
19,6
11,7
5,8
7,5
11,8

66,0
16,4
7,1
3,3
3,4
3,8

36,1
21,4
13,1
6,7
8,6
14,1

47,1
17,8
10,5
4,8
6,5
13,2

Bron: WBO 1985/1986, DGVH-bewerking (vermeld in Kruythoff, 1991)
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Wat kan hieruit worden afgeleid voor de toekomstige woon-werkafstand? Bij de
beantwoording van deze vraag zal onderscheid worden gemaakt tussen de
ontwikkeling van het aantal tweeverdieners enerzijds en de positie van de
partner (de vrouw) anderzijds.
Gezien de toenemende emancipatie van de vrouw is het aannemelijk dat
samenwonen of huwen steeds minder gelijk zal staan met het opgeven van de
positie op de arbeidsmarkt. Het aandeel tweeverdieners zal hierdoor ten
opzichte van het aantal eenverdieners stijgen3• Dit zal zeker opgaan wanneer
men bedenkt dat in Nederland in vergelijking tot andere Europese landen,
vrouwen nog steeds minder buitenshuis werken.
Daarnaast blijkt uit onderzoek van het CBS (zie: Beets, 1991) dat naarmate het
onderwijsniveau stijgt, ook het aantal tweeverdieners toeneemt. Gezien de reeds
eerder geconstateerde te verwachten verandering in de beroepstakstructuur is
het dan ook geloofwaardig om te stellen dat ook hierdoor het aantal tweeverdieners zal stijgen.
Onder invloed van zowel het emancipatieproces als het stijgende opleidingsniveau zal het aandeel tweeverdieners waarschijnlijk stijgen. Een verdere toename
van de woon-werkafstand ligt dus voor de hand.

3.5 Ruimtelijk beleid en woon-werkafstand
Samenvattend kan gesteld worden dat onder invloed van de technologische
ontwikkeling en het toenemend aandeel van tweeverdieners het zeer waarschijnlijk is dat de woon-werkafstand nog zal stijgen. De beleidmakers in Den Haag
zullen hier zeker niet blij mee zijn. Niet alleen omdat dit het mobiliteitsbeleid
doorkruist, maar ook omdat het implicaties heeft voor de ruimtelijke inrichting.
Dit laatst punt verdient nog enige toelichting.
Bij de totstandkoming van de woon-werkafstand speelt ruimtelijke afstemming
tussen woon- en werkgelegenheidslocaties een belangrijke rol. Deze afstemming
zou betrekkelijk eenvoudig zijn te realiseren wanneer er een geringe differentiatie ten aanzien van werkgelegenheid en woonmilieus zou bestaan. De werkelijkheid is echter anders. Op de arbeidsmarkt komen steeds nieuwe specialisaties
naar voren waardoor een steeds verdergaande segmentering optreedt. Het
vinden van passende werkgelegenheid in de nabijheid van de woning zal dan ook
steeds meer problemen opleveren. Arbeidsmarktgebieden worden hierdoor
relatief groot.

3 Eenverdieners mogen niet

verward worden met eenpersoonshuishoudens. Allereerst
behoeven eenverdieners niet noodzakelijkerwijs eenpersoonshuishoudens te zijn, terwijl
anderzijds tot de groep eenpersoonshuishoudens ook niet-verdieners behoren (bijvoorbeeld
alleenstaande bejaarden). Een stijging van het aantal tweeverdieners behoeft dus niet strijdig
te zijn met een eventuele stijging van het aantal eenpersoonshuishoudens.
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Ook in de woningmarkt treedt een proces van segmentering op. Voortdurend
komen nieuwe woonmilieus in trek. Hierbij is bijvoorbeeld te denken aan de
secundaire suburbanisatie waarbij hoger opgeleiden wegtrekken uit de groeikernen en zich vestigen in niet-verstedelijkte gebieden.
Wanneer zowel arbeidsmarkt als woningmarkt steeds verder worden opgedeeld
in kleine, niet uitwisselbare segmenten, zal de ruimtelijke afstemming tussen
wonen en werken verder worden bemoeilijkt. Dit kan resulteren in toenemende
afstanden in het woon-werkverkeer.
Deze constatering is niet conform het in de diverse nota's geformuleerde
beleidsdoel. Met welke instrumenten wordt getracht het onheil af te wenden? In
de Vierde Nota over de Ruimtelijke Ordening Extra kan het antwoord op deze
vraag worden gevonden.
Voor de uitvoering van dit ruimtelijk beleid is in de sfeer van de werkgelegenheid in de VINEX het locatiebeleid geïntroduceerd. Aan de woonzijde van de
woon-werkrelatie ziet de overheid zich geplaatst voor de opgave om in de drie
Randstad-provincies tussen 1995 en 2015 ongeveer 485.000 woningen te bouwen
(Ministerie van VROM, 1990). Een jaarlijks toenemend aandeel zal daarvan in
beslag worden genomen door de vrije-sector4• Dit segment van de woningmarkt
is bedoeld voor de hogere-inkomensgroepen. Het zijn deze groepen die de
hoogste mobiliteit vertonen en zij realiseren dan ook de grootste woon-werkafstand. Het is daarom van belang om bij de locatie van de vrije-sectorwoningen
rekening te houden met de mobiliteitskenmerken van de bewoners. Echter, de
mogelijkheden die de overheid hiervoor ten dienste staan, zijn minder omvangrijk dan bij de gesubsidieerde sector (zie onder andere; Boelhouwer en Van der
Heijden, 1989; Keers en De Weijer, 1989). Tevens zijn er knelpunten die
eenverruiming van het aanbod in de vrije sector in de (vier grote) steden
belemmeren. Hierbij moet gedacht worden aan de bouwgrondcapaciteit, de
kwaliteit van de locaties, de woonomgeving en soms ook het grondprijsniveau
(Keers en De Weijer, 1989).
Het locatiebeleid ten aanzien van bedrijven en voorzieningen richt zich voornamelijk op het terugdringen van het auto-aandeel in het woon-werkverkeer.
Arbeidsintensieve en/of bezoekersintensieve bedrijven en voorzieningen zullen
gevestigd moeten worden bij knooppunten van openbaar-vervoersverbindingen.
Het betreft hier voornamelijk bedrijven en voorzieningen met administratieve en
publiekgerichte kantooractiviteiten (RPD, 1990). Met name bij deze activiteiten
zijn vele beroepen aanwezig die door de technologische ontwikkeling worden
beïnvloed. Enerzijds gaat het om het afnemend aandeel van de eenvoudige
administratieve functies en anderzijds om een toename van functies met een

4

In 1987 bedroeg het aandeel vrije-sector woningbouw nog 33% van de jaarlijkse produktie.
In 1995 moet dit volgens de Nota Volkshuisvesting in de Jaren Negentig (Ministerie van
VROM, 1989) 50% bedragen.
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hogere opleiding. Gezien de woon-werkafstanden die bij deze functies normaal
zijn, kan worden verwacht dat de woon-werkafstand relatief sterk zal stijgen.
De waarde die aan dit locatiebeleid moet worden toegekend, wordt blijkbaar
door het ministerie niet hoog geacht. In de VINEX valt namelijk te lezen dat "de
stuurbaarheid van de werkgelegenheid beperkt is" (Ministerie van VROM, 1990,
p.35).

3.6 Besluit
Mede om een sterke toename van de woon-werkafstanden te voorkomen is in de
VINEX de keuze gemaakt om de spreiding vanuit de vier grote-stadsgewesten
tegen te gaan; de verstedelijking moet zich intensiveren op de stedenring van de
Randstad. Deze beleidsvoornemens lijken haaks te staan op de door de technologische ontwikkelingen mogelijk voortgaande extensivering van het grondgebruik.
De toenemende segmentering van arbeids- en woningmarkt kunnen worden
. gezien als processen die het concentratie- en intensiveringsbeleid tegenwerken.
Wanneer de toevoeging aan de woningvoorraad, die voornamelijk bedoeld is
voor de hogere-inkomensgroepen, wordt geconcentreerd in de stedenring, kan
niet worden verwacht dat hierdoor de mobiliteit ten gevolge van het woonwerkverkeer, van deze groep zal dalen. Hoogwaardige werkgelegenheid is zeker
gezien de toenemende specialisatie relatief schaars. De kans dat hoger opgeleiden een functie dichtbij hun woonlocatie zullen vinden, is hierdoor betrekkelijk
klein. Een verdere segmentering van de arbeidsmarkt zal daarom voor deze
groep waarschijnlijk eerder leiden tot grotere woon-werkafstanden. Een en ander
betekent dat de door de overheid gewenste ruimtelijke afstemming tussen bet
wonen en werken ernstig wordt belemmerd.
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4
RINGWEG AMSTERDAM, ONDERZOEK NAAR
EFFECTEN VAN OPENGESTELDE INFRASTRUCTUUR IN DE RANDSTAD
ing. A. Loos,
E. Kroes, MSc
drs. R. Voskuil

4.1 Inleiding
Op 28 september 1990 is de cirkel rond Amsterdam gesloten - de Ringweg is
voltooid. Voor de verkeersafwikkeling, het verplaatsingsgedrag en de vervoerstromen in de regio Amsterdam en delen van de rest van Nederland heeft dit
feit belangrijke consequenties. De verkeersstromen verplaatsten zich, en verkeersintensiteiten namen toe of af.
Mede op verzoek van de Hoofddirectie van de Rijkswaterstaat en Rijkswaterstaat, Directie Noord- Holland voerde de Dienst Verkeerskunde (DVK) een
onderzoek uit naar de effecten van de openstelling van de Ringweg Amsterdam
met de Zeeburgertunnel.
Doelstelling van de studie is het feitelijk meten, kwantitatief analyseren en het
vaststellen van de aard en omvang van effecten voor verkeer en vervoer van de
openstelling van de Ringweg AIO Amsterdam met de Zeeburgertunnel voor
reizigers en goederenstromen in de regio Amsterdam.
De Ringweg Amsterdam heeft een drietal functies, deze zijn:
- het verbeteren van de bereikbaarheid van Amsterdam en Noord-Holland ten
noorden van het Noordzeekanaal,
- het ontlasten van het onderliggende (stedelijke) wegennet in de regio Amsterdam,
- het scheppen van voorwaarden voor de economische ontwikkeling van de regio
Amsterdam.
De studie is door de DVK uitgevoerd in samenwerking met een aantal instituten
en verkeerskundige adviesbureaus. Daarnaast wordt nog medewerking verleend
door diverse instanties (bijlage 1).
Door de opdrachtgevers is een groot aantal beleidsvragen geformuleerd op basis
van voor hen relevante problemen. Het onderzoek heeft plaatsgevonden in twee
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fasen. Onderzoek voor de eerste fase vond plaats van maart 1990 tot en met juni
1991.

In paragraaf 4.2 worden enkele achtergronden geschetst die van belang zijn voor
het interpreteren van onderzoek en resultaten van de studie. In paragraaf 4.3
geeft de onderzoeksmethodiek weer van de totale studie. Paragraaf 4.4 behandelt het (deel)onderzoek naar de latente vraag en het nieuw verkeer. Allereerst
wordt daarbij een begrippenkader geschetst en achtereenvolgens worden enkele
resultaten weergegeven. Paragraaf 4.5 gaat in op de (momenteel) op te stellen
kosten-baten analyse (KBA). Bij de bespreking van de KBA in deze bijdrage
wordt ingegaan op de waarderingsgrondslagen. Tot slot volgen nog enkele
kwalitatieve bevindingen uit het totaal onderzoek. Deze inleiding pretendeert
geenzins volledig te zijn, het betreft enkele onderdelen uit de totaalstudie.

4.2 Achtergronden
4.2.1 De verkeerssituatie in de regio Amsterdam
Voor de openstelling van de Ringweg Amsterdam bestond het hoofdwegennet in
en om Amsterdam uit drie snelwegen, de Al, de A2 en de A4 (figuur 4.1) die de
stad vanuit het zuiden naderen en twee snelwegen vanuit het noorden, de A7 en
de A8. Verder was er de N5, komend vanuit het westen. Het eerstgenoemde
drietal wordt aan de zuidrand van Amsterdam verbonden door de A9 en de AIO.
De A7 en de A8 komen samen bij Zaandam, op korte afstand van de Coentunnel.

De A9, en ook wel de AIO, vervullen een belangrijke functie in het oost-west
verkeer. Verder is in deze regio het noord-zuid verkeer van groot belang, met
name het verkeer dat het Noordzeekanaal kruist. Voor het passeren van het
Noordzeekanaal of het U per auto stonden voor de openstelling de volgende
oeververbindingen ter beschikking (van west naar oost):
- de sluizen bij Umuiden;
- de veerpont Velsen;
- de Velsertunnel;
- de veerpont Buitenhuizen;
- de veerpont Hemweg;
- de Coentunnel;
- de veerpont Distelweg;
- de Utunnel;
- de Schellingwouderbrug.
Behalve deze verbindingen over het Noordzeekanaal, zijn er ook twee verbindingen over het Usselmeer: de Houtribdijk (Enkhuizen-Lelystad) en de Afsluitdijk.
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De hoofdverbindingen van het openbaar-vervoernet in de regio zijn spoorlijnen
die vanuit Hilversum, Utrecht, Schiphol (met ook een tak naar Amsterdam
RAl), Haarlem en Zaanstad op Amsterdam Centraal Station aankomen. De
laatstgenoemde lijn kruist het Noordzeekanaal via de Hemtunnel. Verder van
belang is de metrolijn vanuit Amsterdam Zuidoost naar het centrum.
4.2.2 Wijzigingen door complementeren Ringweg Amsterdam
In feite is met de aanleg van de Ringweg al begonnen in 1961, met de bouw van
de Coentunnel. De westelijke tak van de Ringweg AIO, lopend via de Coentun-

nel, bestond al jaren voordat de Ring gesloten werd. Daarna werd de Ringweg in
fasen opengesteld:
- verbindingsweg AlO-Noord naar A8 (december 1988);
- AIO tussen Al en S113 (mei 1989);
- openstelling AIO tussen S113 en A2 (17 j20 september 1990);
- openstelling AIO: Zeeburger oeververbinding (28 september 1990).
Vanaf 28 september 1990 is daarmee de Ringweg Amsterdam, de AIO, rond. De
Ringweg bestaat geheel uit autosnelweg en bevat twee verbindingen over het
NoordzeekanaaljU: de Coentunnel en de Zeeburgerbrug-tunnelcombinatie.
Enkele op- en afritten zullen in de loop van 1992 gerealiseerd worden. Het
totaal aantal knooppunten van de Ringweg zal daarmee op 20 komen. De
Ringweg is in totaal 32 kilometer lang.
De nieuwe oostelijke tak van de Ringweg vormt een alternatief voor andere
oeververbindingen in het noord-zuid verkeer. Door de openstelling van de
Zeeburgertunnel, met 3 rijstroken per richting, is de capaciteit van de oeververbindingen over NoordzeekanaaljU met ruim 25 % uitgebreid.
Tevens kan het noordelijk gedeelte van de Ring gebruikt worden door oost- west
verkeer dat voorheen via de A9 ging. Het gedeelte van de Ringweg tussen de Al
en de A2 is een goed alternatief voor de verbinding van deze snelwegen via de
A9-Gaasperdammerweg. Tenslotte vormt de Zeeburgertunnel (soms ook in
combinatie met de Afsluitdijk) een alternatief voor het lange-afstandsverkeer,
dat voorheen via de Houtribdijk of aan de oostkant van het Usselmeer langs
ging.
Tevens is de capaciteit aan de noordzijde van de Coentunnel in de noord-zuid
richting - door een gewijzigde verkeersregelinstallatie - vergroot van ongeveer
4.000 tot 4.400 motorvoertuigen per uur.
Zes nieuwe en twee reeds bestaande buslijnen maken gebruik van de Zeeburgerverbinding. Dit zijn uitsluitend spitsverbindingen tussen het noordelijk gedeelte
van Noord-Holland en Amsterdam-Zuidoost.
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Figuur 4.1
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4.3 Onderzoeksmethodiek van de studie
4.3.1 Onderzoekswijze
Het onderzoek is verricht in de vorm van een groot aantal voor- en nastudies,
waarbij door zorgvuldige meting van de verkeers- en verplaatsingskenmerken
voor en na de opening conclusies over de effecten worden getrokken.

Tegen de achtergrond van de gestelde beleidsvragen en het geformuleerde doel
bij het onderzoek is uitgegaan van een methodiek die in 7 stappen is opgebouwd:
- Maken studieopzet en -aanpak (Loos, 1990; Dienst Verkeerskunde, 1990). Als
eerste element in de studie wordt een raamwerk ontwikkeld en opgezet
waarbinnen alle beleidsvragen worden beantwoord.
Ontwikkelen conceptueel model. Het verder ontwikkelen van het raamwerk
rekening houdend met mogelijke effecten bij infrastructurele openstellingen
vanuit twee vormen, het aanbieden van extra capaciteit versus het aanbieden
van extra verbindingen.
VaststeUen thema's en deelstudies. Het divergentieproces, het opsplitsen van de
totale studie in verschillende deelprojecten, gegroepeerd binnen samenhangende thema's. Voor elke deelstudie wordt een probleemstelling, een doel en
een gewenst resultaat geformuleerd.
Empirisch onderzoek. Het verrichten van empirisch onderzoek voor de verschillende deelprojecten voor de openstelling en na de openstelling van Ringweg
Amsterdam.
- Vaststellen effecten per deelstudie. Voor elke deelstudie wordt een rapportage
opgesteld van de gehanteerde methodiek en de resultaten.
- Vaststellen integrale effecten. Het convergentieproces, het combineren van de
resultaten en het schrijven van een synthese van resultaten uit alle deelstudies.
Het rapport "Effecten van de Openstelling Ringweg Amsterdam, integraal
eindrapport" (Adviesdiensten Verkeer en Vervoer, 1990).
- Uitvoeren fase 2. Voor het bepalen van een aantal effecten zijn gecombineerde
resultaten benodigd. Hierbij kan worden gedacht aan het uitvoeren van de
monetaire evaluatie en het bepalen van leefbaarheids-aspecten voor de
ontvanger.
Binnen de studie worden 18 deelprojecten onderscheiden, die alle zijn gericht op
het meten van de effecten van de openstelling. Tezamen vormen deze projecten
de studie 'Effecten Openstelling Ringweg Amsterdam'. Vanwege de omvang van
de totale studie zijn de deelprojecten gegroepeerd rond 7 hoofdthema's (figuur
4.2).
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Figuur 4.2

De studieopzet en -aanpak met de 7 hoofdthema's van projecten.
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4.3.2 Conceptueel model
Afhankelijk van de te verwachten effecten bij infrastructurele openstellingen is
een conceptueel model opgesteld (figuur 4.3).

In deze figuur wordt uitgegaan van twee mogelijke situaties:
- er wordt extra capaciteit aangeboden (wegverbreding),
- er wordt een nieuwe verbinding aangelegd.
Uiteindelijk heeft dit zijn reflectie op de reistijden in de vorm van korter
afgelegde afstand en/of minder vertraging onderweg. In het verkeers- en
vervoerssysteem worden verschuivingen verwacht in tijdstipkeuze, routekeuze,
vervoerwijzekeuze en bestemmingskeuze. Uit eerder onderzoek is bekend dat er
een grotere wisselwerking bestaat tussen tijdstipkeuze en routekeuze en tussen
vervoerwijzekeuze en bestemmingskeuze. De reactie van het systeem wordt
zichtbaar in de vorm van toe- en afnames in de verkeersintensiteit.
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Figuur 4.3

Conceptueel model van de te verwachten effecten bij infrastructurele openstellingen
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4.4 Latente vraag en nieuw verkeer

4.4.1 Begrippenkader
In het verleden is gebleken dat bij het openstellen van nieuwe verbindingen om
knelpunten op te lossen een zeer sterke éénmalige groei, met name in de
spitsperioden, van het autoverkeer kan ontstaan (Hoorn, Janse en Kroes, 1985).
Deze is niet alleen een gevolg van het feit dat de reizigers andere routes kiezen,
of andere vervoerwijzen of bestemmingen. Ook het feit dat een aantal automobilisten het tijdstip waarop zij reizen verschuift, draagt in belangrijke mate bij aan
deze groei. Omtrent de exacte wijze waarop automobilisten hun vertrektijdstip
aanpassen onder invloed van congestie (of juist het verdwijnen daarvan) is
slechts weinig bekend. Er is nog weinig onderzoek verricht dat specifiek op de
vertrektijdkeuze en de veranderingen daarin is gericht. Daarom is besloten om
een dergelijk onderzoek te verrichten rond de openstelling van de Ringweg
Amsterdam, en met name de Zeeburger-oeververbinding ten oosten van Amsterdam.
Het begrip latente vraag werd in 1986 door McKinsey (Mc Kinsey, 1986) tijdens
de voorbereiding van het rapport 'Afrekenen met Files' geïntroduceerd. Het
begrip is daar uitsluitend toegepast op knelpunten en betreft reizigers die files
op enigerlei wijze hebben ontweken.
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De latente vraag bestaat uit reizigers die indien geen file zou hebben bestaan,
wel in de beschouwde tijdsperiode over het knelpunt zouden zijn gereisd. De
latente vraag wordt manifest (zichtbaar) op het moment dat een capaciteitstekort
wordt opgeheven en kan dan gemeten worden als het verschil in de intensiteit in
de desbetreffende periode ná en vóór de opheffing. De latente vraag is opgebouwd uit vier componenten. Het betreft reizigers die voor een bepaalde
gegeven verplaatsingsbehoefte:

1.
2.
3.
4.

een andere route kiezen;
hun vertrektijd aanpassen;
een andere vervoerwijze kiezen;
de reisfrekwentie of de reisbestemming wijzigen.

Dit alles ten gevolge van de aanwezigheid van het knelpunt. Het manifest
worden bestaat dus uit het verschuiven van verplaatsingen terug naar de gewenste reisroute (via het oude knelpunt) tijdens de gewenste periode.
Bij verbeteringen in het verkeerssysteem ontstaan veranderingen in de verplaatsingsbehoefte en in het verplaatsingspatroon. Het openstellen van een nieuwe
snellere weg doet het doorgaande verkeer stijgen. Het verhogen van rijsnelheden
en frekwenties in het openbaar vervoer doet het aantal reizigers toenemen. Men
kan spreken van nieuw verkeer (Loos, Kroes en Roggeveen, 1990) op een
bepaalde herkomst-bestemmingscombinatie en met een specifieke vervoerwijze,
maar men kan ook het begrip relateren aan de totale mobiliteit. Aangezien de
discussie zich vaak toespitst op het autoverkeer, wordt hier als definitie gebruikt:
Wanneer het totale aantal voertuigkilometers (auto) op etmaalbasis ná een
verandering in het verkeerssysteem groter is geworden (en redelijkerwijs tengevolge van de verandering) noemen wij het verschil nieuw (auto)verkeer.
Indien naar de verschillen tussen latente vraag en nieuw verkeer wordt gekeken,
kan worden gesteld dat de openstelling van de Ringweg een combinatie van
beide is.
Door Mc Kinsey (1986) werd de latente vraag als gevolg van congestie geschat
op 27%. Dit percentage heeft betrekking op het aantal ritten in strukturele
congestiegebieden in de Randstad in 1985 gedurende het drukste avondspitsuur
en is gebaseerd op een telefonische enquête onder ruim duizend Nederlanders.
Een bijbehorende schatting van de te verwachten hoeveelheid nieuw verkeer is
door Mc Kinsey nooit gemaakt.
4.4.2 Methode van onderzoek bij de deelstudie
In dit (deel)onderzoek (HeG, 1991a) is uitgegaan van een panel onderzoekopzet. Deze opzet is gekozen omdat een dergelijke opzet de meest nauwkeurige
manier is om veranderingen in reisgedrag vast te stellen bij een in principe
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gelijkblijvende reizigersgroep. Bij een dergelijke panel opzet wordt een steekproef van huishoudens cq. personen getrokken, die worden ondervraagd over
hun reisgedrag vóór de verandering in het vervoerssysteem plaatsvindt . Later
worden, na de verandering in het vervoerssysteem, deze zelfde respondenten
opnieuw benaderd, en worden zij weer ondervraagd omtrent hun reisgedrag en
de eventuele veranderingen daarin. Op deze wijze kan bij dezelfde steekproef
worden vastgesteld welke verschuivingen er in het reisgedrag zijn opgetreden. De
metingen zijn uitgevoerd in de vorm van telefonische enqrdtes. Daarbij zijn 12.000
huishoudens wonend in Noord-Holland (ten Noorden van het Noordzeekanaal)
benaderd. Deze methode is gekozen omdat hiermee in korte tijd een grote en
ruimtelijk sterk gespreide steekproef van huishoudens kan worden bereikt bij
relatief geringe veldwerkkosten.
Er zijn in voor- en nameting van vier groepen huishoudens gegevens omtrent het
reisgedrag gedurende een week voor en na de openstelling verkregen:
1 huishoudens met personen die in de week voorafgaande aan de voormeting en
de week voorafgaande aan de nameting beide wel naar Amsterdam reisden;
deze vormen het (huishoud)panel;
2 huishoudens met personen die in de week voorafgaande aan de voormeting
wel, maar in de week voorafgaande aan de nameting niet naar Amsterdam
reisden; deze vormen de uittreders;
3 huishoudens met personen die in de week voorafgaande aan de voormeting
niet, maar in de week voorafgaande aan de nameting wel naar Amsterdam
reisden; deze vormen de toetreders;
4 huishoudens met personen die in de week voorafgaande aan de voormeting en
de nameting beide niet naar Amsterdam reisden; deze zijn niet verder
geënquêteerd.
De veranderingen in het reisgedrag zijn voor drie combinaties van groepen apart
geanalyseerd, namelijk:
- voor het totaal (panel plus toe- en uitreders);
- voor het huishoudpanel;
- voor het reizenpanel.
4.4.3 Resultaten van het panelonderzoek
4.4.3.1 Achtergrondontwikkelingen, seizoenseffecten en dagelijkse variatie
De veranderingen in de omvang en samenstelling van de doelgroep over de
periode mei-november 1990 zijn zodanig dat een lichte autonome groei in het
aantal reizen naar Amsterdam en omliggende gemeenten te verwachten was
(orde van grootte: +2%). Dit voornamelijk als gevolg van een beperkte toename
in het aantal werkzame personen.
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Omtrent de seizoenseffecten kunnen op grond van dit onderzoek geen harde
conclusies worden getrokken. Wel zijn er indicaties in de enquêtes dat voor het
motief 'zakelijk' een seizoensmatige daling is opgetreden, en voor het motief
'overige' een lichte stijging in verband met de Sinterklaasaankopen. Op basis van
ander onderzoekmateriaal is bekend dat er gewoonlijk tussen mei en november
een lichte daling optreedt in het autoverkeer (orde van grootte: enkele procenten, maximaal 5%).
Eveneens dient rekening te worden gehouden met dagelijkse schommelingen in
het keuzegedrag van reizigers (Tacken en De Boer, 1990; Tacken, Mulder en De
Boer, 1990; Bovy en Van Vuren, 1988; lTS, Grontmij, AGV, 1990).
4.4.3.2 Routekeuze
Ongeveer 25% van alle in de nameting geënquêteerde autogebruikers (bestuurders en passagiers van personenauto's) is onder invloed van de openstelling van
de Ringweg van route veranderd. Op de effecten van de openstelling van de
Ringweg op de routekeuze wordt in meer detail ingegaan in Van Roon (1991)
en Vis.
In het woon-werkverkeer is het aandeel autogebruikers dat van route is veranderd, relatief groter dan bij de overige motieven (motief woon-werk 29%, motief
zakelijk 20%, overige motieven 15%). Dit kan worden verklaard doordat het
woon-werkverkeer het meest is gebaat bij de nieuwe verbinding: dit verkeer is
het meest aan de spitsuren gebonden, en ervaart daardoor het meest direct de
beschikbaarheid van een nieuw route-alternatief, de verminderde congestie en de
kortere reistijden.
4.4.3.3 Vertrektijdkeuze
Bijna 30% van alle in de nameting geënquêteerde autogebruikers (bestuurders
en passagiers) heeft onder invloed van de openstelling van de Ringweg zijn
vertrektijd van huis veranderd (de enquête heeft betrekking op reizen vanuit
woningen ten noorden van het Noordzeekanaal naar Amsterdam). In bijna de
helft van de gevallen is een tijdstipverandering samengegaan met een routeverandering: als gevolg van een kortere reistijd kon men later van huis gaan, of
doordat de congestie verminderd is, hoeft men niet langer naar een ander
reistijdstip uit te wijken.
De tijdstipveranderingen (zowel vervroegingen als verlatingen) hebben per saldo
geleid tot een toename van het totale aantal passages door autogebruikers
(bestuurders en passagiers) van het Noordzeekanaal in de ochtendspits (7-9 uur)
van 16% ("terug-naar-de-spits" effect). De aantallen passages direct vóór en na
de spits zijn afgenomen: van 0-7 uur -8%, van 9-12 uur -7%.
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Veel van de genoemde verschuivingen in de vertrektijd hebben betrekking op
relatief beperkte veranderingen die niet de grenzen van spits/dal overschrijden.
Voorts zijn er verschuivingen opgetreden in beide richtingen (zowel vervroeging
als verlating), zodat ondanks het hoge totale aandeel veranderingen van de
vertrektijd (30%) per saldo de ochtendspits een wat geringere toename te zien
geeft (+ 16%). Een en ander uit zich in de verkeersintensiteiten op het Hoofdwegennet.
In het woon-werkverkeer is het aandeel autogebruikers dat zijn vertrektijd heeft
veranderd, relatief groter dan bij de overige motieven (motief woon-werk 31%,
overige motieven 21 %).
De verschuivingen in vertrektijdkeuze zijn ook vanuit de bedrijven-kant benaderd. In het zogenaamde ''werknemers-panel'' [9] zijn soortgelijke reacties waar
te nemen.
4.4.3.4 Vervoerwijzekeuze
Het totale aantal reizen door autobestuurders binnen de doelgroep (alle motieven samen) is per saldo gelijk gebleven tussen voor- en nameting. Wel is het
aantal autobestuurders in het woon-werkverkeer iets toegenomen (+5%). Het
aantal reizen door auto-passagiers (en daarmee het carpoolen) is gedaald met
11 %. Het lijkt erop dat de belangrijkste verschuivingen in de vervoerwijzekeuze
zich binnen het autosysteem hebben voorgedaan: een beperkte verschuiving van
passagiers naar bestuurders.

Van alle in de nameting geënquêteerde autogebruikers (bestuurders en passagiers) is slechts 5% afkomstig van een andere vervoerwijze; dit lage percentage is
niet groter dan het percentage veranderaars dat gewoonlijk bij soortgelijke
panels wordt aangetroffen in een ongewijzigde situatie (dit in verband met de
'normale' dagelijkse fluctuaties die optreden in de vervoerwijzekeuze) (Tacken,
Mulder en De Boer, 1990; Bovy en Van Vuren, 1988; lTS, Grontmij, AGV,
1990). Aangezien er tevens veranderingen zijn opgetreden van auto naar
openbaar vervoer, is het netto effect op het autogebruik verwaarloosbaar klein.
Het trein- en busgebruik is tussen v66r- en nameting licht gestegen, met resp.
5% en 8%. Deze stijging is van dezelfde orde van grootte als de landelijk
gemeten ontwikkeling over dezelfde periode. Er is dus zeker geen leegloop van
het openbaar vervoer opgetreden.
Ook bij de vervoerwijzekeuze geldt dat in het woon-werkverkeer het aandeel
autogebruikers dat is veranderd, relatief groter is dan bij de overige motieven
(motief woon-werk 5%, motief zakelijk 2%, overige motieven 4%). De verschuivingen in het woon-werkverkeer, volgens het reizenpanel, zijn afgebeeld in figuur
4.4.
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Figuur 4.4

Verschuivingen in de vervoerwijzekeuze in het woon-werkverkeer
(reizenpanel; als percentages van het totaal aantal woon-werkreizen
in dit panel)
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4.4.3.5 Bestemmingskeuze/ritfrekwentie
Op basis van de achtergrondontwikkelingen kon een toename van het totale
aantal reizen door de doelgroep naar Amsterdam en omliggende gemeenten
worden verwacht van circa 2%. Op basis van de enquêtes is over de periode
mei-november 1990 een feitelijke toename in het totale aantal reizen (alle
motieven samen) geconstateerd die nauwelijks hoger is (+3%). Van een
duidelijke toename van het aantal reizen naar Amsterdam en omliggende
gemeenten als gevolg van openstelling van de Ringweg Amsterdam is dus,
althans voor de doelgroep en gemeten over de periode mei-november 1990, geen
sprake geweest.

In het woon-werkverkeer is het totale aantal reizen door de doelgroep naar
Amsterdam e.o. tussen mei en november 1990 eveneens gestegen met 3%. In
dezelfde periode is het aantal reizen met overige motieven 7% gestegen (mogelijk Sinterklaas effect).
4.4.4 Conclusies over nieuw verkeer en latente vraag
4.4.4.1 Nieuw verkeer
De openstelling van de Ringweg Amsterdam heeft bij de doelgroep van het
onderzoek, de inwoners van Noord-Holland die wonen ten noorden van het
Noordzeekanaal, niet geleid tot wezenlijk meer reizen naar Amsterdam (nauwelijks veranderingen in bestemmingskeuze en reisfrekwentie ). Ook de vervoerwijzekeuze, en met name het autogebruik, blijkt slechts weinig beïnvloed. Er kan
dus voor de doelgroep van het onderzoek worden geconstateerd dat er nauwelijks sprake was van nieuw verkeer.
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Voor het niveau van geheel Nederland is een toename van het jaarlijkse
autokilometrage als gevolg van de openstelling van 0.1% tot 0.2% berekend (=
nieuw verkeer) (HCG, 1991b). Op het niveau van de regio Amsterdam is de
toename van het autokilometrage 0.5% tot 1.0%.
4.4.4.2 Latente vraag
Wel hebben de wijzigingen in de infrastructuur zoals verwacht geleid tot
aanzienlijke veranderingen in de routekeuze en tot verschuivingen in de vertrektijden bij de autogebruikers onder deze groep. De nieuwe route en de daarmee
gepaard gaande kortere reistijden en verminderde congestie maakte het voor
veel autogebruikers interessant om van route te veranderen, al of niet in
combinatie met een eerder of later vertrektijdstip van huis. Hierdoor zijn
belangrijke verschuivingen opgetreden in het gebruik van alle oeververbindingen,
en is het autoverkeer meer geconcentreerd in de spits ("terug-naar-de-spits"
effect).

Ook zonder de openstelling van de Ringweg zouden er verschuivingen in het
verkeerspatroon zijn geweest door veranderingen in achtergrondfactoren en
toevallige oorzaken, de zogenaamde autonome veranderingen. Alleen de
gemeten veranderingen in de routekeuze en de vertrektijdkeuze echter zijn
significant groter dan hetgeen zonder openstelling had kunnen worden verwacht.
Deze effecten kunnen dus worden toegeschreven aan de openstelling van de
Ringweg Amsterdam.
4.5 Kosten- baten analyse
4.5.1 Algemeen
Eén van de onderdelen van de studie betreft een kosten-baten analyse van het
recentelijk opengestelde gedeelte van de ringweg (de zogenaamde oostelijke tak
met de Zeeburger-oeververbinding). Dit onderdeel van de paper is een uitvloeisel van deze - momenteel - onderhanden zijnde studie.

Kosten-baten analyses (KBA) worden veelal uitgevoerd vóór de eventuele
effectuering van een projekt. Het doel van een dergelijke analyse is om na te
gaan of het economisch efficiënt is (een variant van) dit projekt te realiseren.
Een projektvariant wordt dan vergeleken met enerzijds het zogenaamde nulalternatief (waarbij een situatie zonder actief ingrijpen verondersteld wordt) resp.
met eventuele andere varianten. Een 'beste' variant dient dan in termen van de
verhouding tussen baten en kosten hoger te scoren dan zowel het nulaltematief
als de andere varianten.
In het geval van overheidsprojekten, waarvan de Ringweg er uiteindelijk één is,
wordt veelal een sociaal-economische KBA uitgevoerd. Hierbij spelen maat-
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schappelijke, niet direkt financieel waardeerbare factoren, zoals - in het geval
van infrastrukturele voorzieningen - reistijd, verkeersveiligheid en milieu een rol.
Vaak is deze rol - met name aan de batenzijde - trouwens zeer belangrijk, zo
niet doorslaggevend. Indien dit soort criteria niet zou worden meegenomen,
zouden vele overheidsprojekten qua economische efficiency de eindstreep niet
halen.
In het geval van de Ringweg Amsterdam is er feitelijk sprake van een KBA na
afloop van het projekt: de weg is reeds opengesteld. Het projekt terugdraaien op
grond van een eventuele negatieve uitkomst van de KBA is derhalve niet
realistisch. Waarom dan toch een KBA uitgevoerd? Voornamelijk als 'leereffekt':
zoveel grote openstellingen als deze zijn er niet en de gelegenheid om het KBAconcept (zie verder in dit hoofdstuk) te testen mag derhalve niet veronachtzaamd worden.
4.5.2 Nulvariant en projektvariant
In principe zou het mogelijk zijn een KBA te maken van de totale Ringweg
Amsterdam, dus inclusief het reeds lange tijd bestaande traject aan de west- en
zuidzijde van de stad (incl. Coentunnel). Echter, om een tweetal redenen is
afgezien van deze variant. Ten eerste was er het probleem van de definitie van
een zinvol nulalternatief: wat zou de (verkeers)ontwikkeling van de regio
Amsterdam zijn geweest in termen van spreiding van bevolking en arbeidsplaatsen zonder de aanleg van de Coentunnel en aansluitende infrastruktuur? Een
goed onderbouwd antwoord op deze vraag was feitelijk - mede gezien de
beschikbare tijd - niet mogelijk zonder te vervallen in pure speculatie. Het
tweede probleem was de beschikbaarheid van relevante gegevens: hoe liepen de
verkeersstromen tussen het beide zijden van het Noordzeekanaal, wat zou de
ontwikkeling zijn geweest etc. Betrouwbare gegevens over de beginperiode van
het bestaan van de (zuid-west)Ring ontbreken.
Op grond van deze overwegingen is besloten niet een KBA van de gehele
Ringweg uit te voeren, maar een beperking aan te brengen tot de zogenaamde
oosttangent, gelegen tussen knooppunt Coenplein (AB/AIO) en knooppunt
Amstel (Al/AIO). Het nulalternatief hierbij is derhalve de reeds bestaande
infrastrukturele en sJlperstrukturele (bijv. lijnvoering openbaar vervoer) voorzieningen vóór openstelling van de oosttangent (Voskuil en Blok, 1990).

4.5.3 Waarderingsgrondslagen
De 'charme' van een KBA is de aansprekende 'eenvoud' van het concept: men
berekent de kosten van het projekt (veelal direkt in monetaire termen voorhanden), vervolgens drukt men de baten van hun fysieke dimensies uit in financiële
termen, vergelijkt de twee en het resultaat is daar.
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Voor wat de kostenzijde bij een KBA betreft, ligt de zaak relatief eenvoudig.
Een vertaalslag naar financiële termen hoeft meestal niet meer gemaakt te
worden. Echter, het meten, maar vooral de waardering van de balen van een
projekt in monetaire termen is vaak één van de moeilijkste en ook gevoeligste
onderdelen. Aangezien de van origine niet-monetaire baten bij een infrastruktureel projekt vaak aanzienlijk zijn (in vele gevallen beslaan bijv. reistijdwinsten
meer dan de helft van de totale baten), is de keuze voor een bepaalde waarderingsgrondslag van doorslaggevende betekenis voor de uiteindelijke baten-kosten
verhouding van een projekt(variant). Een gevoeligheidsanalyse is in de meeste
gevallen dan ook op zijn plaats: hoe verandert het eindresultaat als één of meer
grondslagen met x% veranderen?
In het navolgende wordt voor een viertal batencategorieën een kort overzicht
gegeven van de mogelijke grondslagen voor monetaire waardering. Het gaat
achtereenvolgens om (a) de veranderingen in de directe geldkosten van de verplaatsingen, (b) de waarde van de veranderingen van de reistijd, (c) de verkeersveiligheid en (d) het milieu.

a) Transportkosten
De openstelling van de Ringweg zal tot veranderingen leiden in het aantal
voertuigkilometers van het vracht- en personenvervoer en dus eveneens tot
veranderingen in de variabele kosten van beide vervoerscategorieën. Bij het
vrachtvervoer geldt daarbij als uitgangspunt dat de operationele kosten betrekking hebben op voertuig en personeel, terwijl bij het personenvervoer alleen die
van het voertuig tellen.

Voor het vrachtvervoer over de weg is als richtinggevend uitgegaan van de
variabele kosten voor een trekker/ opleggercombinatie met een laadvermogen
van 26 ton. Op basis van door NEA uitgevoerd onderzoek (NEA, 1988) kan dan
worden berekend dat de netto variabele kosten per ton/km bij een beladingsgraad van 60% f. 0,075 bedragen.
Bij de verdeling van de autokosten voor het personenvervoer zijn de afschrijvingslasten uitsluitend tot de vaste kosten en de kosten voor onderhoud en
reparatie uitsluitend tot de variabele kosten gerekend. De kosten voor brandstof,
olie en banden behoren daarnaast vanzelfsprekend eveneens tot laatstgenoemde
categorie. De netto variabele kosten kunnen aldus volgens onderzoekingen van
het NEl worden geraamd op f. 0,11 per kilometer (NEl, 1990). Deze onderzoekingen zijn gebaseerd op de ''werkelijke'' kosten, zijnde de geregistreerde
uitgaven van huishoudens en op het "Doorlopend Budget Onderzoek" van het
CBS.
Ten aanzien van het personenvervoer per openbaar vervoer is aangenomen dat
openstelling van de Ringweg zal kunnen leiden tot een zekere hoeveelheid
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afgeleid verkeer dat voorheen van een andere vervoerwijze gebruik maakte. Het
betreft in dit verband personenvervoer per trein, bus en overige openbaar
vervoerwijzen. Ten aanzien van de (vermeden) kosten zijn de volgende gegevens
beschikbaar:
Trein
: f. 0,14 per reizigerskilometer
Overig openbaar vervoer : f. 0,08 per reizigerskilometer
Eerstgenoemd cijfer berust op informatie van NS. De vermelde variabele kosten
van het overig openbaar vervoer zijn een minimale schatting voor het busvervoer
afgeleid uit een eerdere DHV-studie (DHV, 1989).

b) Reistijd
Ten aanzien van het personenvervoer zijn in het verleden vele studies verricht
naar de reistijdwaardering. Eén van de bekendste hierbij is die van McKinsey
[5]. Hierin wordt een aantal varianten uitgewerkt, waarbij telkens als basis dient
het bruto uurloon van een werknemer. De gemiddelde reistijdwaardering per
motief wordt vervolgens gebaseerd op een percentage van dit uurloon. Het
voornaamste verschil tussen de aldaar gepresenteerde varianten van de 'overall'
gemiddelde reistijdwaardering schuilt in de mate waarin de percentages van het
uurloon en/of de mix van motieven in het totaal verschilt. Dit resulteert in een
waardering van f. 14,- tot f. 27,-.
Onlangs is een DVK-onderzoek (HCG, 1990) verschenen dat heeft geresulteerd
in een groot aantal waarderingen voor diverse groepen van reizigers met
uiteenlopende kenmerken en reisomstandigheden. Door het Directoraat-Generaal voor het Vervoer en de Dienst Verkeerskunde is geadviseerd deze waarden
voor toekomstige evaluatiestudies te hanteren (DGVen DVK, 1990).
Voor globale evaluatie-studies en/of studies waarin prognoses inzake toekomstige samenstelling van het vervoer in onvoldoende mate gedifferentieerd zijn,
worden er in tabel 4.1 de zogenoemde algemene basistijdwaarden weergegeven.
In tegenstelling tot het personenvervoer staan voor het goederentransport geen
waarden ter beschikking die zijn gebaseerd op empirisch Nederlands onderzoek.
Wat betreft reistijdwaardering in het goederenvervoer zijn twee elementen te
onderscheiden:
- tijdbeslag voertuig en chauffeur;
- tijdbeslag van de vervoerde goederen.
In het eerder genoemde McKinsey rapport (1986) is een berekening gemaakt
van de wachttijdkosten voor onder meer goederentransport. Deze bestaan uit
een uurloon en brandstofkosten en bedragen f. 31,- per uur (1985): In het NEArapport over Rekening Rijden en goederenvervoer worden eveneens de kostprijs-
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berekeningen voor het binnenlands vrachtvervoer gebruikt voor het bepalen van
de kosten van een uur file. Uit dit onderzoek resulteert f. 45,- voor bestelauto's,
f. 52,- voor een vrachtauto van 4,6 ton en f. 61,- voor een combinatie van 23,3
ton (1989).
Een door Blauwens en Van de Voorde (1989) opgesteld model leidt tot een
tijdwaardering van een uur van 0,0000848 V (V = waarde van de goederen). De
auteurs merken op dat dit aanmerkelijk hoger is dan wat zou resulteren uit de
gebruikelijke methoden waarbij slechts rekening wordt gehouden met de rente
op goederen tijdens vervoer (kapitaalbeslag). Zij verklaren dit verschil uit het
feit dat de door hen gebruikte methode rekening houdt met waardevermindering
van goederen, kosten van het uitgeput raken van de voorraad, boeten voor de te
late aflevering enzovoort.
c) Verkeersveiligheid
In verricht onderzoek naar de kosten van verkeersongevallen is een tweetal
methoden gangbaar, namelijk de bruto- en de nettomethode. In principe wijken
deze slechts van elkaar af, doordat in het eerste geval alleen rekening wordt
gehouden met voor de toekomst verloren gaande produktie, terwijl bij de netto
methode wordt gecompenseerd voor niet genoten consumptie. Bij beide methoden valt grote nadruk op het (relatief gering) aantal doden onder de slachtoffers.

De maatschappelijke kosten volgens de netto-methode worden door McKinsey
(1986) als volgt geraamd:
Kosten per slachtoffer/ongeval (1983)
Letsel slachtoffer
Materiële schade
Tabel 4.1

f.39.000,f. 3.900,-

Reistijdwaardering naar vervoerwijzen en motief (guldens per uur
van 1988)

Vervoerwijze

Auto
Trein
Bus/tram
Alle vervoerwijzen

Motief
Woon·werk

Zakelijk

Overig

11,40
11,60
9,50
11,30

37,60
33,00

7,90

32,90
37,50

8,70

9,10
5,60

Bron: DGV en DVK, 1990
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In een recente Duitse studie van Planco Consulting (1991) worden op bruto basis
de volgende door het Bundesanstalt rur Strassenwezen berekende waarden
gehanteerd:

Kosten per slachtoffer/ongeval (1988)
Letsel slachtoffer
Materieriële schade

DM. 41.000,DM. 11.000,-

Een derde - geheel andere - benadering is de zogenoemde frictiekosten-methode, waarbij de invalshoek wordt gezocht bij de fricties die zich voordoen aan
producentenzijde. Bij deze methode is vooral belangrijk dat een dode vervangen
zal worden en vanaf dat moment geen produktieverlies meer oplevert.
Ten aanzien van het in de kosten per slachtoffer begrepen produktieverlies zijn
door het NEl (1987) ramingen opgesteld die stoelen op de frictiekosten-methode, resulterend in respectievelijk f.2.400,- (lage variant) en f. 9.800,- (hoge variant) per slachtoffer in 1983. In totaal wijzen de uitkomsten op een bedrag van 88
à 361 miljoen gulden. In het NEl-rapport wordt opgemerkt dat de door McKinsey gevolgde netto methode voor 1983 tot een bedrag van 2.287 miljoen gulden
produktieverlies leidt, terwijl bij toepassing van de bruto methode de uitkomst
4.027 miljoen gulden zou bedragen.
d) Milieu
Het aspect milieu wordt hier onderverdeeld in twee deelaspecten, te weten
luchtverontreiniging (emissies) en geluidhinder.
In de genoemde Duitse studie (Planco Consulting, 1991) worden twee ramingen
gegeven voor de kosten van de luchtverontreiniging door het verkeer. De ene
methode (I) berust op de waarde die men aan schone lucht toekent (Zahlungsbereitschaftswerten) en de ander (ll) op de schadelijke gevolgen voor mens en
omgeving (Schadefunktionen). In beide gevallen wordt erop gewezen dat de
waardering van externe effecten niet met boekhoudkundige nauwkeurigheid kan
worden uitgevoerd. De uitkomsten van de studie zijn als volgt:

In een inventariserende studie naar de totale financiële schade als gevolg van
luchtverontreiniging door het wegverkeer in Nederland (exclusief C02) vermeldt
het Centrum voor Energiebesparing en Schone Technologie bedragen die lopen
van 400 tot 1.200 miljoen gulden per jaar (Centrum voor Energiebesparing en
Schone Technologie, 1988).
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Tabel 4.2

Externe kosten van luchtverontreiniging door het verkeer (Plancostudie)
Kosten (DPFjPKM respectievelijk TKM)

Personenverkeer
individueel

2,54

bus
trein

0,60
0,17
1,16

1,67
1,95
0,41
0,12
0,82

1,19
1,93
0,27
0,28

0,85
1,37
0,19
0,12

lucht
(Joederenverkeer

weg
trein

binnenschip

2,ffl

Bron: Planco, 1991

Op basis van het gemiddelde van deze uitersten en aanvullende kostengegevens
van OOM/VROM betreffende de C02-uitstoot heeft het NEl berekeningen
uitgevoerd naar de kosten per voertuigkilometer in het wegverkeer. Deze
becijfering leidt tot 1,7 cent per voertuigkilometer (WEI, 1990). Dit cijfer komt
redelijk in de buurt van de onder methode TI van tabel 4.2 berekende schade per
persoonskilometer.
In de Planco-studie [22] wordt gesteld dat de kosten van geluidhinder in principe
op twee manieren kunnen worden benaderd, namelijk:
- indirect (maatregelen t.b.v. vermijding)
- direct (gerealiseerde schade)
Tabel 4.3 geeft de raming van de externe kosten volgens de eerstgenoemde
methode (bij een grenswaarde van 55db(A) 's nachts).
Verlaagt men de grenswaarde tot 45 db(A), dan stijgen de kosten voor woongebieden tot het 3 à 4-voudige. Directe kostenramingen op basis van prijsontwikkelingen op de woningmarkt en op die voor bouwgrond leiden tot waardeverminderingen van 0,5 tot 1,4% per decibel (totale schade van 14 tot 30 miljard
DM).
Schadeberekeningen blijken derhalve zeer gevoelig te zijn voor de grenswaarde
die men kiest. De conclusie die in (Planco Consuiting, 1991) wordt getrokken,
luidt dat bij de huidige stand van het onderzoek geen definitieve becijfering van
het schadeniveau mogelijk is.
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Tabel 4.3

Externe kosten van geluidhinder (Planeo-studie)
DPF/PKM respectievelijk TKM'

Personenverkeer
weg
- individueel
- bus
spoorweg
tram
(Joederenverkeer

weg
spoorweg
Absoluut totaal

o,m
0,06
0,09
0,98
0,04
0,37
0,64
DM. 840 miljoen

• Exclusief benadeling van recreatiegebieden
Bron: PLanco, 1991

4.5.4 Kosten van de Ringweg
Teneinde een geschikt uitgangspunt (Voskuil en Blok, 1990) te hebben voor de
behandeling van het kostenaspect in de KBA is onderscheid gemaakt tussen de
kosten in verband met de aanleg van de weg: de investeringskosten (a) en
daarnaast met de kosten in verband met het gebruik: de exploitatiekosten (b).
a) Investeringskosten
De uitvoering van het project startte in 1961 met de bouw van de Coentunnel.
Ruim 29 jaar later kon de volledige Ringweg in gebruik worden genomen.
Uitgangspunt bij de inventarisatie van de investeringen in de weginfrastructuur
was dat de kosten zouden worden ingedeeld naar jaar en naar kostensoort
(grondverwerving, ontwerp, aanleg, directievoering en verkeerskundige voorzieningen).
Op grond van het onderzoek naar de aanwezigheid van gegevens moet worden
vastgesteld dat het onmogelijk is geheel aan de vooraf gestelde eisen te voldoen.
De bij de Directie Noord-Holland aanwezige en ook daadwerkelijk beschikbaar
gestelde gegevens over de werkelijke uitgaven konden slechts naar deelproject
(wegvak) en vanaf 1976 tevens naar jaar van besteding worden verbijzonderd,
maar niet naar kostensoort.
Een tweede bron waaraan informatie kon worden ontleend, is de vanaf 1965
jaarlijks opgestelde begroting van het Rijkswegenfonds (RWF). Alle kostengegevens uit deze begroting die betrekking hebben op het uitvoeringsprogramma
van de Ringweg, hebben telkens betrekking op de vermoedelijke totale uitgaven,
onderverdeeld in uitgaven in voorgaande jaren, het desbetreffende jaar en nog
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komende jaren. Tot 1985 worden de uitgaven daarbij, zij het onvolledig, naar
wegvak gespecificeerd, daarna worden zij in één bedrag verantwoord onder het
hoofd: Ringweg Amsterdam.
Behalve het' feit dat beide bronnen onvolledig zijn, is er het bezwaar dat er
onverklaarbare verschillen zijn te constateren tussen de investeringskosten per
wegvak en per jaar. Voor een zo consistent mogelijke raming van de jaarlijkse
investeringsuitgaven is uitgegaan van de werkelijke uitgaven in lopende prijzen
volgens het uitvoeringsprogramma van de Directie Noord-Holland. Voor de
verdeling van de totale uitgaven over de jaren 1961 t/m 1976 zijn daarbij de
procentuele jaarlijkse aandelen volgens het R WF toegepast.
Voor de raming van de kosten in constante prijzen is gebruik gemaakt van de
algemene prijsindex van de particuliere consumptie. Uitgedrukt in guldens van
1990 bedragen de totale aanlegkosten van de Ringweg circa f. 1,8 miljard (inclusief de kosten van het signaleringssysteem en de centrale bediening).
Telt men hierbij de kosten van voorbereiding, administratie en toezicht - naar
schatting 10% van de aanlegkosten - dan resulteert een totale investeringsuitgave
van f. 1,95 miljard. Het aandeel van de West-tangent (het gedeelte van de
Ringweg tussen RW8 inclusief het zuidelijk deel tot aan RW2) in dit totaal bedraagt ongeveer f. 0,75 miljard. De Oost-tangent met de nieuwe Zeeburgeroeververbinding heeft een bedrag van circa f. 1,2 miljard gevergd.
b) Exploitatiekosten
Met betrekking tot de exploitatielasten van de Ringweg zijn geen specifieke
gegevens voorhanden. Om die reden is voor de onderhoudskosten uitgegaan van
een benadering op basis van kentallen die aan studies naar het (noodzakelijke)
jaarlijkse budget voor onderhoud van wegen zijn ontleend. Als uiteindelijke
raming is voor de Ringweg met f. 350.000,- per kilometer weglengte gerekend.
4.5.5 Baten van de Ringweg
Op basis van de hiervoor (paragraaf 4.5.3.) gedefinieerde waarderingsgrondslagen worden de baten van de Ringweg berekend. Gegevens hieromtrent zijn
afkomstig uit andere in het kader van de openstelling Ringweg Amsterdam
uitgevoerde (deel)studies (HCG, 1991a en b; Van Roon, 1991; Vis, 1991; BGC
en Transpute, 1991; BGC, 1991; Dijk, 1991; Dijkstra en Van de Pol, 1991).
4.5.6 Ruimtelijke spin-off effecten
Hoewel in deze KBA dit type baten niet monetair zal worden gewaardeerd (bij
gebrek aan een adequate meet- en waarderingsgrondslag), zal hij wel in kwalitatieve zin worden opgenomen. Uit een andere Ringweg-deelstudie (Rietveld,
1991) is naar voren gekomen dat de te verwachten effekten op de regionale
produktiviteit op korte termijn (meetbaar) waarschjlijk vrij gering zijn. Daarnaast
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zal vermoedelijk in mindere mate sprake zijn van een netto groei in de regio,

maar veeleer van een herlokatie tussen de stadsdelen onderling.
Wel zijn door de openstelling woningen en werkgelegenheidslocaties makkelijkesr bereikbaar, hetgeen bevorderlijk is voor de arbeidsmakt en de economische
ontplooing van de Regio.
4.5.7 De te volgen werkwijze bij de KBA zelf
In het voorgaande zijn het karakter en de vorm aangegeven van de meetresultaten welke als basis dienen voor de feitelijke KBA Op het moment van schrijven
van deze bijdrage waren nog niet alle benodigde gegevens beschikbaar zodat
hier alleen kort kan worden ingegaan op de te volgen werkwijze. In dit verband
zijn twee varianten denkbaar. Op de eerste plaats kunnen de gegevens in een
dynamisch perspectief worden geplaatst. Bij de tweede (statische) variant worden
de kosten en baten voor een bepaald jaar vastgesteld zodanig dat een representatief beeld wordt verkregen.

In de dynamische variant worden de kosten en baten van jaar op jaar en
gedurende een (aangenomen) levensduur vastgesteld. Vervolgens worden beide
stromen contant gemaakt met behulp van de geldende disconteringsvoet en
wordt de bic-ratio berekend. Een belangrijk probleem is hier het schatten van
batenposten als de reistijden in de "met"- en in de "zonder"-situatie. Hoe zal het
verkeer zich nu ontwikkelen met de bijbehorende reistijden en hoe zou dat zijn
geweest in de 'without-case'? En wat is er dan vervolgens te zeggen over de
marginale en gecumuleerde reistijdverliezen?

De statische variant beoogt niet een beeld te geven van de batenikosten
verhouding over de gehele levensduur maar van de verhouding voor een bepaald
jaar. Voor dat jaar worden aan de ene kant de effecten (positieve en negatieve
baten) zo goed mogelijk geschat en gewaardeerd, terwijl aan de kostenkant een
fractie van de investeringskosten en de jaarlijks exploitatiekosten worden
opgevoerd. Een goede schatting voor die fractie is de 'opportunity costs of
capital', met ander woorden de kosten van kapitaalbeslag.
Gelet op de ter beschikking komende gegevens en de zojuist geschetste problematiek rond het vaststellen van ontwikkelingen zal voor de Ringweg een
bic-verhouding worden bepaald voor het jaar van openstelling, i.c. 1991. Die
bic-verhouding werpt dan tevens licht op de vraag in hoeverre het jaar van-ingebruikname afwijkt van het 'optimal year of investment' (de netto baten zijn
dan precies gelijk aan de jaarlijkse kapitaalslasten).
Een gevoeligheidsanalyse zal plaatsvinden, bijvoorbeeld omtrent de waarderingsgrondslagen, om de robuustheid van het resultaat te beoordelen.
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4.5.8 Conclusies voor de kosten-baten analyse
De beschikbare gegevens voor deze specifieke KBA (Voskuil en Blok, 1990 en
1992 kunnen worden gekenschetst als zeer wisselend in graad van detail. Als
gevolg hiervan moet bij sommige (baten)aspecten met vrij grove berekeningen
worden volstaan (bijv. milieu-kwaliteit). Voor wat betreft de kosten van de
Ringweg is gebleken dat deze volgens de ervaring van de onderzoekers niet
altijd op een even consistente en heldere wijze terug te vinden zijn (ook aanzienlijke verschillen tussen de geraadpleegde bronnen).
Ten aanzien van de methodische aspecten rond het uitvoeren van een KBA
blijkt telkens weer dat de waarderingsgrondslagen van de baten van een projekt
van groot belang zijn voor de eindresultaten van de analyse. Onzekerheid bestaat
niet alleen rond de waardering van bijvoorbeeld reis- en transporttijden maar
zeker ook ten aanzien van een aantal externe effecten.
Idealiter zou een confrontatie moeten plaatsvinden van de kosten en baten van
de Ringweg over de gehele verwachte levensduur om aldus een bic-verhouding
van het projekt te kunnen bepalen. Gelet op de beschikbare gegevens en de
onzekerheden omtrent toekomstige ontwikkelingen zal hier worden volstaan met
een berekening voor de Oost Tangent voor het jaar van openstelling.

4.6 Bevindingen effecten, een kwalitatieve beschrijving
4.6.1 Veranderingen in het verplaatsingsgedrag
Het toevoegen van het oostelijk deel van de Ringweg annex Zeeburgertunnel
aan het hoofdwegennet rondom Amsterdam leidt tot extra wegcapaciteit en extra
wegverbindingen, met name voor het Noordzeekanaal-kruisend verkeer. De
nieuwe verbindingen laten nieuwe routemogelijkheden ontstaan met kortere
reistijden enlof afstanden. Er zijn dan ook grootscheepse routeverleggingen als
gevolg hiervan vastgesteld. De extra capaciteit en de routeverleggingen leiden
over het algemeen genomen tot een vermindering van de congestie en daarmee
samenhangende wachtverliezen. Deze wijzigingen in de afwikkelingskwaliteit zijn
voor veel automobilisten aanleiding hun reistijdstippen te veranderen in de
richting van reizen tijdens de spitsuren. Als netto-resultaat van vooral de
routeverleggingen neemt de totale hoeveelheid wegverkeer in de Amsterdamse
regio licht toe, met plaatselijk grote toe- resp. afnames in verkeersintensiteit. De
verschuivingen in reistijdstippen leiden tot een minder grote daling van de
congestie dan op grond van de extra capaciteit mocht worden verwacht. De
verbeterde bereikbaarheid over de weg blijkt nauwelijks te leiden tot een
overstap van o.v.-reizigers naar de auto, maar wel tot een gewijzigde bestemmingskeuze bij een klein deel van de niet-werkgebonden reizen waardoor de
totale hoeveelheid verkeer licht is toegenomen.
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4.6.2 Veranderingen in de verkeersafwikkeling
De talloze gedragsveranderingen van individuele reizigers ten aanzien van route,
tijdstip, reisbestemming en reisfrequentie leiden tezamen tot veranderingen in
verkeersintensiteiten op wegvakken, veranderingen in ligging en zwaarte van de
spitsen en daarmee samenhangende congestie en wachttijdverliezen. De verkeersdrukte op de interlokale hoofdwegen neemt gemiddeld toe, terwijl de
stedelijke wegen juist in belasting afnemen.

4.6.3 Veranderingen in de leefbaarheid
Ofschoon op dit moment geen direct empirisch onderzoek naar veranderingen in
de leefbaarheid in de regio beschikbaar is, kan langs indirecte weg worden
beredeneerd dat de leefbaarheid is verbeterd. Dit is een gevolg van de grootscheepse verleggingen van verkeersstromen van (ondergeschikte) wegen in de
bebouwde kom naar hogere orde wegen zonder aanliggende bebouwing. De
verkeersstromen zijn verlegd van wegen met een hoge specifieke verkeersonveiligheid naar wegen met een lage specifieke onveiligheid (autosnelwegen).
4.6.4 Conclusies

Door het sluiten van de Ringweg Amsterdam met de Zeeburgertunnel is de
verkeerssituatie in de regio Amsterdam en delen van de rest van Nederland in
termen verplaatsingsgedrag, verkeersafwikkeling en vervoerstromen ingrijpend
veranderd.
Na de openstelling is de bereikbaarheid van Amsterdam aanzienlijk verbeterd en
heeft er een ontlasting van het stedelijk (hoofd)wegennet plaatsgevonden, in dat
opzicht beantwoordt de Ringweg aan zijn gestelde functies.
Een aantal hoofdconclusies zijn:
- grote verschuivingen hebben plaatsgevonden (route en tijdstip);
er is een "terug-naar-de-spits" effect;
er vindt een drastische afname van congestie plaats;
nagenoeg ieder individu is erop vooruitgegaan;
de verkeersdrukte op het Hoofdwegennet gemiddeld neemt gemiddeld toe bij
een afname op het onderliggend wegennet (provinciaal en stedelijk wegennet);
de leefbaarheid is verbeterd door verschuivingen van het verkeer naar gewenstere lokaties (hogere orde wegen met minder bebouwing).
De gevolgde aanpak en opzet van voor- en nastudies van een groot aantal te
verwachten effecten heeft zondermeer geleid tot goede resultaten in de vorm
van heldere beschrijvingen van geconstateerde effecten. Het splitsen van het probleem (de op te lossen beleidsvragen) in verschillende facetten (het divergentieproces) en het samenvoegen (het convergentieproces) van alle informatie aan
het einde van de studie heeft voor deze complexe materie gewerkt.
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Tijdens het project behoorden het elimineren van seizoenseffecten en het
bepalen van de dagelijkse variatie voor allerlei aspecten tot de onderschatte
onderdelen. Ook in de beschikbare literatuur zijn er op dit gebied enorme
leemtes geconstateerd.
Door het bestuderen van de effecten volgens deze aanpak is duidelijk geworden
dat de in werkelijkheid optredende verschuivingen c.q. veranderingen vele mate
groter zijn dan op grond van de veranderingen in de verkeersintensiteiten wordt
waargenomen. Deze methodiek is in het verleden veelvuldig is toegepast.
De veelheid aan onderzoek dat is verricht om de effecten van de openstelling
Ringweg Amsterdam te bestuderen, heeft niet alleen basismateriaal opgeleverd
voor deze studie, maar ook voor een groot aantal andere studies. Als voorbeeld
kan het RIA -Route Informatiesysteem Amsterdam- worden genoemd dat in
november 1991 in gebruik wordt genomen. Tevens heeft de studie een aantal
suggesties en basismateriaal opgeleverd voor vervolgonderzoek zoals:
- modelmatige analyse van de afweging van tijd en kosten;
- de effecten van gecombineerde tijdstip- en routekeuzes;
- (her)schatten van diverse parameters (b.v. reistijdelasticiteiten);
- onderzoek naar seizoens- en dagfluctuaties in verkeers- en vervoerpatronen.
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5

DE STRUCTURERENDE WERKING VAN INFRA-

STRUCTUUR OP DE REGIONALE ECONOMIE
prof. dr. P. Rietveld

5.1 Inleidingl
De negatieve externe effecten van mobiliteit staan volop in de belangstelling. De
ernst van luchtvervuiling, lawaai en onveiligheid als gevolg van het wegverkeer
staat velen duidelijk voor ogen. Pogingen tot een economische waardering van
deze effecten leveren aanzienlijke bedragen op, waarbij vooral opvalt dat de
getallen voor verkeersonveiligheid hoog zijn (Van der Kolk, 1989; Quinet, 1989).
Deze negatieve externe effecten leveren argumenten om uitbreidingen van
weginfrastructuur en het gebruik daarvan terughoudend tegemoet te treden.
Naast negatieve externe effecten verdienen echter ook de positieve externe
effecten van infrastructuur de aandacht. Verbetering van infrastructuur kan
immers een verhoging van de produktiviteit van private produktiefactoren tot
gevolg hebben zonder dat de eigenaar daarvoor direct betaalt. Voorts kan van
verbetering van infrastructuur een uitstraling uitgaan in de vorm van een
vergrote investeringsactiviteit in de desbetreffende regio.
Omgekeerd geldt dat het nalaten van investeringen in verkeersinfrastructuur tot
gevolg kan hebben dat men kansen mist in de vorm van uitstraling op de economie.
In deze bijdrage geven we een overzicht van het onderzoek op dit terrein. In par.
5.2 geven we eerst een nadere uitwerking van de term 'uitstraling van infrastructuur'. In par. 5.3 komt de betekenis van transportinfrastructuur voor de
produktiviteit van bedrijven aan de orde. In par. 5.4 gaan we nader in op de
uitstraling van infrastructuur op investeringen en werkgelegenheid. Conclusies
worden getrokken in par. 5.5.

5.2 Economische effecten van infrastructuur
Bij het in kaart brengen van de economische effecten van transport-infrastructuur is het nuttig om te onderscheiden naar:
- Termijn; korte termijn (oplopend tot ongeveer 1 of 2 jaar) versus de langere
termijn.
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- Aard van de effecten; bestedingseffecten versus uitstralingseffecten. Bij de
bestedingseffecten gaat het steeds om effecten die aan de kostenkant van een
kosten baten balans thuishoren, terwijl uitstralingseffecten betrekking hebben
op de batenkant.
- Dimensie waarin effect wordt gemeten; bijvoorbeeld produktie, reistijd,
consumentensurplus, winst, werkgelegenheid, etc.
Zoals in tabel 5.1 aangegeven, gaat het bij korte termijn bestedingseffecten om
de gevolgen voor de bouwsector, alsmede voor toeleverende bedrijven. Voor de
analyse van deze effecten kan men gebruik maken van een input-output benadering (zie bijvoorbeeld Oosterhaven, 1981 en Bruinsma, 1990). Input-output
analyse heeft het voordeel dat zeer gedetailleerde informatie gebruik wordt over
diverse economische sectoren. Een nadeel is dat allerlei terugkoppelings-effecten
via de prijzen buiten beschouwing blijven. Een groot investeringsproject kan
bijvoorbeeld in bepaalde sectoren tot capaciteitsproblemen en daarmee tot
prijsstijgingen leiden.
Dergelijke terugkoppelingseffecten zijn wel opgenomen in macro-economische
modellen, zoals bijvoorbeeld ontwikkeld door het CPB, maar die hebben weer
het nadeel dat ze weinig sectoraal detail bevatten. Tabel 5.2 bevat de resultaten
van een dergelijk model. Het betreft hier de gevolgen van een toename van de
overheidsinvesteringen met 0,5% netto nationaal inkomen (= NNI) in 1985 en
de daarop volgende jaren (ruim 1,5 mld. gulden). Dat zou een blijvende verhoging van de overheidsinvesteringen met ongeveer 15% betekenen. Uit de tabel
blijkt een positief effect van de overheidsinvesteringen op produktie, werkgelegenheid en investeringen in de particuliere sector gedurende de eerste twee
jaren.
Tabel 5.1 noemt twee componenten van de langere termijn bestedingseffecten.
Allereerst zijn er blijvende effecten op de werkgelegenheid in de vorm van
onderhoud en beheer. Daarnaast moet men, zoals uit tabel 5.2 blijkt, op de
langere termijn rekening houden met een negatief effect in de richting van de
private investeringen. De oorzaak hiervan is dat volgens het KOMPAS-model,
het grotere beroep van de overheid op de kapitaalmarkt tot een rentestijging
leidt en daarmee tot een verdringing van de private investeringen. Of deze
verdringingseffecten ook werkelijk zullen optreden, is overigens nog de vraag. De
kapitaalmarkt is immers bij uitstek internationaal georiënteerd.
Economische uitstralingseffecten van transport-infrastructuur hebben betrekking
op een verbetering van de positie van zowel bedrijven en gezinshuishoudingen.
Deze verbetering kan op de korte termijn diverse vormen aannemen zoals
tijdwinsten, verlaging van transportkosten, verbetering van verkeersveiligheid en
verhoging van comfort. Het laatste is bijvoorbeeld het geval als het wegnemen
van een knelpunt leidt tot een aanpassing van de keuze van het tijdstip van
vertrek in de richting van een aantrekkelijker moment.

62

Tabel 5.1

Economische effecten van infrastructuur
Bestedingseffecten

Uitstralingseffecten

Korte termijn

Effecten in de bouwsector en
indirecte effecten daarvan

Effecten op gebruikers infrastructuur in
de vorm van bijvoorbeeld reistijdwinst,
lagere transportkosten en indirecte effecten daarvan (bijvoorbeeld lagere prijzen)

Langere termijn

Onderhoud en beheer; financieringseffecten

Aanpassing van de organisatie van produktie en consumptie, waaronder uitbreiding en relocatie van activiteiten

Tabel 5.2

Macro-economische effecten van een verhoging van de overheidsinvesteringen met 0,5% NNI in 1985
Ie

2e

3e

4e

jaar
loonsom per werknemer
prijspeil particuliere
consumptie
volume particuliere
consumptie
volume investeringen in
outillage
volume goederenuitvoer
(excl. energie)
produktievolume bedrijven
bezettingsgraad
werkgelegenheid
werkloosheid
saldo lopende rekening
saldo kapitaalrekening
belastingdruk
premiedruk
fmancieringssa1do overheid
lange rente
arbeidsinkomensquote
(excl. aardgas)

%0
%0

niveauveranderingen t.o.v. basisprojectie
0
OàO.5
0
0

OàO.5
OàO.5

%0

OàO.5

0

0

% 1.5

1.5à2

-0.5

-là-O.5

%0

-O.5àO

-O.5àO

-0.5

% 0.5

0.5

OàO.5

0

%-pnt 0.5
1000 arb. jaren 5
1000 arb. jaren -5
%-NNI -O.5àO
%-NNI 0
%-NNI 0
%-NNI 0
%-NNI -0.5

OàO.5
10
-10
-0.5
OàO.5
0
0
-O.5àO

0
5
-5
-O.5àO
0
0
0
-0.5

0
5
-5
0
0
0
0
-0.5

%-pnt 0
%-pnt -0.5

OàO.5
-O.5àO

OàO.5
0

0.5
0

Bron: Den Hartog et al. (1986)
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De omvang van deze korte termijn uitstralingseffecten hangt sterk af van de
wijze waarop ze worden gemeten. Indien men kiest voor het effect op het
nationaal inkomen, dan kan de omvang gering zijn, omdat een belangrijk deel
van de effecten tot stand komt in de vorm van reistijdwinsten van gezinshuishoudingen. Deze leiden tot meer vrije tijd en dat is niet in het nationaal
inkomen opgenomen. Kiest men daarentegen voor het consumentensurplus als
maatstaf (zoals ook in kosten-baten analyse gebeurt), dan spelen reistijdwinsten
van consumenten wel een rol.
De grootste onzekerheid bij de economische effecten van infrastructuur treedt
op bij de lange termijn uitstralingserrecten. Deze hebben betrekking op de
aanpassing van de organisatie van produktie en consumptie op langere termijn,
leidend tot uitbreiding en mogelijk relocatie van activiteiten. Voor gezinshuishoudens betekent een verbetering van infrastructuur bijvoorbeeld dat gegeven de
woonlocatie een grotere ruimtelijke arbeidsmarkt bereikbaar wordt. Dit kan
leiden tot een beter functioneren van de arbeidsmarkt in ruimtelijke zin. Voor
bedrijven biedt een betere infrastructuur mogelijkheden om door aanpassing van
de organisatie van de produktie en distributie meer output te realiseren met
gelijkblijvende inzet van arbeid en kapitaal. Dit leidt tot een produktiviteitsverhoging van deze produktiefactoren en daarmee tot groeimogelijkheden. Daarnaast is het mogelijk dat de verbetering van infrastructuur nieuwe economische
activiteiten uitlokt of tot relocatie van bestaande activiteiten leidt in de richting
van de regio waar de verbetering plaatsvond.
Over de lange termijn economische uitstraling van infrastructuur is weinig
bekend. De desbetreffende effecten worden doorgaans niet opgenomen in
kosten-baten analyses. Toch spelen ze in de politieke discussie doorgaans een
grote rol. Het afbreken van handelsbelemmeringen tussen de lidstaten van de
EG leidt immers tot een verscherping van internationale concurrentie. Infrastructuur zal naar verwachting een steeds belangrijker rol spelen in deze concurrentieslag aangezien het belang van andere instrumenten van overheidsbeleid (zoals
belastingen en subsidies) afneemt.
We zullen in het hiervolgende op twee aspecten van uitstralingseffecten van
infrastructuur ingaan:
- produktiviteitsverhoging in bedrijven (par. 5.3)
- uitbreiding van economische activiteiten door middel van groei en relocatie
van economische activiteiten (par. 5.4).

5.3 Uitstraling van infrastructuur op de produktiviteit
Bij de bestudering van effecten van infrastructuur op bedrijven kan men op twee
manieren te werk gaan. Allereerst kan men een micro-benadering volgen door
bedrijven te enquêteren over de ondervonden voordelen van goede infrastructuur, of de ondervonden nadelen van het ontbreken daarvan. Deze benade64

ringswijze stelt ons in staat om nauwkeurig waar te nemen welke effecten er bij
de desbetreffende bedrijven optreden; over de indirecte effecten op het geheel
van de bedrijvigheid in een regio valt bij deze benadering minder met zekerheid
te zeggen.
De tweede benadering speelt zich af op meso-niveau door middel van een
analyse van geaggregeerde gegevens over bedrijvigheid en kwaliteit van infrastructuur op regionaal niveau. Deze benadering heeft het voordeel dat allerlei
indirecte effecten wel worden meegenomen, maar dat de analyse een nogal
globaal karakter krijgt.
In NEA (1990) wordt verslag gedaan van een onderzoek waarin de eerste onderzoekslijn is gevolgd. Het betreft een onderzoek naar de gevolgen van de vertragingen op de S20 (tussen Nijmegen en Eindhoven) voor bedrijven in deze regio,
waarbij zowel gelet wordt op goederenvervoer als zakelijk personenvervoer. De
vertragingen leiden tot een doorgaans evenredige toename van chauffeurskosten.
Bedrijven hanteren diverse aanpassingsstrategieën om deze kostenstijging te
beperken, zoals:
- aanpassing rittenplanning en voertuiginzet (vaak);
- keuze andere voertuigen (incidenteel);
- aanpassing tijdstip van vertrek (soms);
- keuze andere route (soms).
De vertragingen op de S20 leiden tot een verhoging van de transportkosten voor
regionaal georiënteerde bedrijven van ongeveer 1,65%; bij interregionaal
georiënteerde bedrijven is dit 0,7%. Aangezien de transportkosten in de bedrijven niet meer dan 30% van de totale kosten bedragen (uitgezonderd uiteraard
transportondernemingen), is het kostennadeel van de vertragingen voor de
meeste bedrijven gering. Indirecte effecten treden op als transportbedrijven de
vertragingskosten zouden doorberekenen. In deze case-studie blijkt het effect van
de gebrekkige infrastructuur op de produktiviteit in de bedrijven gering. De
effecten op de netto winstmarge van bedrijven zijn uiteraard veel groter. Een
interessant resultaat van de studie is dat de werkelijk waargenomen verliestijden
voor bedrijven veel kleiner zijn dan de door de bedrijven zelf geschatte verliestijden op de S20. Dit is een belangrijk gegeven voor het onderhavige thema, met
name bij locatiebeslissingen van economische activiteiten. Indien de percepties
van beslissers ten aanzien van congestie systematisch afwijken van de werkelijke
congestie, loopt men het risico dat men de effecten van infrastructuurverbetering
op de economie verkeerd inschat.
Een ander bedrijfsgeoriënteerd onderzoek betreft dat naar de effecten van de
Zoomseweg in Rijswijk, waardoor het voorheen slecht ontsloten bedrijfsterrein
Plaspoelpolder een directe aansluiting krijgt op het hoofdwegennet (NEA, 1990).
Aldaar gevestigde bedrijven schatten dat de openstelling van de Zoomseweg in
1985 een globale rijtijdwinst oplevert van 10 tot mogelijk 45 minuten per wagen
per dag. De openstelling leidde tot route-aanpassingen en in sommige gevallen
tot een aanpassing van de tijdstipkeuze van ritten. Van een grondige wijziging
van de rittenplanning of een verandering van het logistieke systeem is geen
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sprake geweest, zodat de effecten op de totale transportkosten en op de produktiviteit van de desbetreffende bedrijven betrekkelijk gering zal zijn.
De tweede variant van de produktiviteitsbenadering gaat veel meer geaggregeerd
te werk. De basisgedachte is dat infrastructuur naast arbeid en privaat kapitaal
een produktiefactor is. Door het gecombineerd gebruik van deze produktiefact0ren wordt toegevoegde waarde gegenereerd:
Oir =

fir (r,.., Ka; IA., ..., INr )

waarbij:
Oir: toegevoegde waarde in sector i, regio r;

4: werkgelegenheid in sector i, regio r;
Ka: privaat kapitaal in sector i, regio r;
IA., ..., INr : infrastructuur van diverse typen in regio r.
De hier gepresenteerde formule is een produktiefunctie die kan worden gebruikt
om met behulp van econometrische methoden de effecten van een verbetering
van een bepaald type infrastructuur op de produktiviteit van arbeid of kapitaal te
schatten. Een overzicht van internationale studies op dit terrein is te vinden in
Rietveld (1989). Een bekend voorbeeld is de studie van Biehl (1986) die
aanzienlijke produktiviteitsverschillen waarnam voor de EG-regio's die kunnen
worden toegeschreven aan verschillen in bereikbaarheid van infrastructuur. Een
vergelijkbaar resultaat werd verkregen door Nijkamp (1986) die een elasticiteit
van .15 schatte voor de invloed van netwerkinfrastructuur op de regionale
toegevoegde waarde met 0,15%.
Een nadeel van de door Biehl en Nijkamp gehanteerde specificatie is dat
particulier kapitaal er geen rol speelt. Deze functie bevat dan ook een specificatiefout (vandaar de term quasi-produktiefunctie). Een andere tekortkoming is
dat er geen onderscheid wordt gemaakt tussen economische sectoren. Deze
tekortkomingen zijn overigens begrijpelijk in het licht van de beschikbaarheid
van data op regionaal niveau, met name over de kapitaalgoederenvoorraad. Het
toevoegen van de produktiefactor particulier kapitaal en het onderscheiden van
diverse economische sectoren zal leiden tot een lagere uitkomst voor de invloed
van infrastructuur op de regionale produktie.
Een andere poging om de invloed van infrastructuur te bepalen is verricht door
het CPB (Den Hartog et al., 1986; Roodenburg, 1985). In de CPB-studie wordt
uitgegaan van tijdreeksgegevens op nationaal niveau waarbij een tiental sectoren
wordt onderscheiden. Het desbetreffende model (VINTAF) is een jaargangenmodel waarbij voor iedere periode de verhouding tussen het hierin geïnvesteerde kapitaal en arbeid gekozen kan worden aan de hand van de dan geldende
prijsverhouding. In het standaard VINTAF-model komt infrastructuur niet voor.
Wel wordt er uitgegaan van een autonome arbeidsbesparende technische
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ontwikkeling. Om de invloed van infrastructuur te meten is nu de technische
ontwikkeling niet langer autonoom verondersteld, maar afhankelijk gemaakt van
de investeringen van de overheid in de aWW-sector.
De schattingsresultaten geven voor alle industriële sectoren op één na aan dat er
geen significante invloed is van infrastructuur op de arbeids- en kapitaalproduktiviteit tussen 1955 en 1982. Alleen in de sector openbaar nut is er in bepaalde
varianten sprake van een significante invloed van aWW-investeringen, maar dat
is juist een sector die zelf het karakter van infrastructuur heeft. Het CPB
concludeert dan ook dat bij de gegeven specificatie geen ondersteuning van de
uitstraIingshypothese kan worden verkregen (Den Hartog et al., 1986, p. 63). Wel
worden daarbij twee kanttekeningen gemaakt.
Ten eerste is het denkbaar dat op basis van meer gedifferentieerde aWW-data
betere resultaten zouden zijn verkregen. Een belangrijke component in de
GWW-sector is immers gericht op het terugdringen van overstromingsgevaar. De
uitstralingseffecten van bijvoorbeeld dijkverzwaring zullen echter gering zijn. Of,
beter gezegd, uitstralingseffecten van op preventie gerichte projecten bestaan uit
het voorkomen van schade die onzichtbaar blijft. Een ander deel van de awwsector heeft een duidelijk volgend karakter ten opzichte van de woningbouw.
Ook hiervoor zijn geen grote uitstralingseffecten te verwachten.
Een tweede kanttekening is dat rekening gehouden dient te worden met de
mogelijkheid dat de invloed van infrastructuur op de produktiviteit pas merkbaar
wordt als de infrastructuur beneden een bepaalde kritieke grens is gedaald.
Een punt dat bij alle genoemde regionale modellen aandacht verdient, is dat de
invloed van uitbreiding van infrastructuur op de structuur van het netwerk weinig
aandacht krijgt. Van het aanbrengen van een vitale schakel kan een groter effect
worden verwacht dan van het toevoegen van een willekeurig stuk weg. Dit
onderscheid komt niet tot uitdrukking in de modellen aangezien hier infrastructuur gemeten wordt in kilometers weg of miljoenen guldens aan investeringen.
De conclusie is dat met het voorhanden zijnde materiaal weinig met zekerheid te
zeggen valt over uitstralingseffecten van infrastructuur in de vorm van produktiviteitsverhogingen. Een regionale analyse suggereert aanzienlijke effecten.
Een tijdreeksanalyse leidt tot het tegenovergestelde resultaat. Op beide benaderingen valt het nodige af te dingen zoals we hierboven zagen. Het Nederlandse
onderzoek op dit terrein staat nog in zijn kinderschoenen.
Een les die men kan leren uit de produktiefunctiebenadering is dat steeds
verdere uitbreiding van een infrastructuur steeds minder effect heeft op de regionale toegevoegde waarde (wet van de afnemende meeropbrengsten). Daar staat
tegenover dat als de overige produktiefactoren (arbeid en kapitaal) groeien en
infrastructuur constant blijft, er knelpunten kunnen ontstaan die leiden tot een
daling van de produktiviteit van arbeid en kapitaal. De vraag is nu of de omvang
van de knelpunten in Nederland zodanig is dat inderdaad sprake is van dergelijke produktiviteitsverliezen. De indruk bestaat dat de situatie in de Randstad
vergeleken met de intensiteit van de knelpunten in buitenlandse metropolen nog
meevalt. Zoals uit tabel 5.3 blijkt, ervaart 3,5% van de geënquêteerde bedrijven
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in Nederland problemen ten aanzien van de fysieke bereikbaarheid (bron:
ERBO enquête 1987). In de grote steden is dit cijfer hoger, maar de verschillen
met het nationaal gemiddelde vallen mee. Voorts valt op dat de grootste
problemen optreden bij de sector detailhandel. De bereikbaarheidsproblemen
van deze sector hebben vooral betrekking op het parkeren en zeker niet op
congestie op de snelwegen.
5.4 Uitstraling van infrastructuur; de locatiefactorbenadering
Bij de locatiefactorbenadering gaat het om de vraag in hoeverre een versterking
van de infrastructuur in een regio leidt tot een vergroting van de particuliere
investeringen of de werkgelegenheid. Bruinsma (1990) bestudeerde de effecten
van de verbetering van infrastructuur op de werkgelegenheid in bedrijven in een
drietal Nederlandse regio's: Leiden en omstreken, Eindhoven en omstreken en
Twente. Bedrijven met minder dan 10 werknemers bleven buiten beschouwing.
Ongeveer 15% van de bedrijven meldt dat nieuwe infrastructuur een belangrijke
of zeer belangrijke rol speelde in de ontwikkeling van het personeelsbestand.
Andere factoren zoals marktperspectieven en de beschikbaarheid van bedrijfsruimte speelden overigens een belangrijker rol. Bij bedrijven die recentelijk
verhuisden of werden opgericht, speelt infrastructuur een grotere rol: in ongeveer 35% van de gevallen is er sprake van een belangrijke tot zeer belangrijke
invloed. Ten aanzien van specifieke wegenbouwprojecten meldt 27% van de
respondenten uit de regio Leiden dat de verbreding van de A4 een positief effect
had op de werkgelegenheid in het bedrijf. In de regio Eindhoven geeft 14% een
positieve respons ten aanzien van de rondweg A58. In Twente gaf 19% van de
respondenten een positief effect aan ten gevolge van de A35 en 276% ten
gevolge van de A1. Volgens een ruwe schatting leidde een investering in snelwegen van f 650.000,- tot creatie van minstens één blijvende arbeidsplaats in de
desbetreffende regio (Twente).
Daarbij is niet geheel duidelijk of het om netto werkgelegenheidsgroei gaat of
dat zonder de verbetering in de snelwegen de werkgelegenheid elders zou
worden gecreëerd. Ook over de indirecte effecten van de werkgelegenheidsgroei
is met deze onderzoeksmethode via interviews weinig te zeggen. Daarvoor zijn
modelstudies meer geschikt; deze modelstudies vormen het onderwerp van de
rest van deze paragraaf.
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Tabel 5.3

Aandeel bedrijven met knelpunten ten aanzien van de fysieke
bereikbaarheid naar kamerdistrict en bedrijfstak (in%)
Amsterdam

Rotterdam

Den Haag

Zaandam

Landbouw
Industrie
Bouw
Groothandel
Detailhandel
Dienstverlening

1.7
5,5
2,5
4,9
5,2
5,1

1,7
3,5
1,6
6,0
6,0
6,0

1,8
3,9
1,9
6,5
5,7
2,4

1,7
3,1
1,7
3,1
4,7
3,1

Totaal

4,9

5,4

4,1

3,5

Nederland

Bron:

ERBO, 1987, Kreutzberger, 1990

Een veel gehanteerde aanpak in regionale modellen is dat de investeringen of de
(veranderingen in de) werkgelegenheid afhankelijk worden gesteld van een
aantal locatiefactoren, waaronder de infrastructuur. De infrastructuur in regio r
wordt daarbij doorgaans gepresenteerd door een bereikbaarheidsindicator Br die
gedefinieerd wordt met behulp van het graviteitsmodel:
Br = ,E Zs exp (-a crs)
waarbij Crs de transportkosten (of reistijd) tussen regio r en s weergeeft en Z, het
economische belang van regio s. Een verbetering van infrastructuur tussen r en s
leidt aldus tot een daling van reistijden en daarmee tot een verbetering van de
bereikbaarheid van regio r.
Een voorbeeld van een locatievergelijking is:

Hierbij geeft Er de werkgelegenheid in regio r weer, Wr de loonvoet en U r de
urbanisatiegraad. Zoals weergegeven in Rietveld (1989) zijn vergelijkingen van
dit type in diverse landen gebruikt om de locatie-effecten van veranderingen in
infrastructuur te analyseren. In de meeste (niet alle!) gevallen bleken deze
betrekkelijk gering te zijn. In Nederland is deze aanpak gevolgd bij een analyse
van de ruimtelijke effecten van een hogesnelheidslijn tussen Amsterdam en
Scandinavië (zie Evers et al., 1987), De creatie van zo'n lijn leidt tot verschuivingen in de bereikbaarheid van diverse regio's in Nederland en daarbuiten
(gedefinieerd in de context van een graviteitsmodel). Het locatiegedrag van
bedrijven wordt geïntroduceerd met behulp van reactiecoëfficiënten ten opzichte
van de veranderingen in bereikbaarheid. De hoogte van de reactiecoëfficiënt
varieert tussen sectoren: voor landbouw is deze nul, voor de zakelijke dienstverlening is deze hoog en voor de overige sectoren neemt deze een tussenliggende

69

waarde in. Het resultaat van de studie is dat de ruimtelijke verschuivingen als
gevolg van de voorgestelde hogesnelheidslijn zeer gering zullen zijn. Dit hangt
overigens sterk af van de gekozen waarden voor de reactiecoëfficiënten van het
locatiegedrag ten opzichte van de verandering in de bereikbaarheid. De empirische basis voor deze reactiecoëfficiënten is echter uiterst zwak. Voor een meer
uitgebreide bespreking van deze benadering, zie Rietveld (1990).
Een ander voorbeeld van een Nederlands onderzoek naar de invloed van
infrastructuur op investeringen van bedrijven is te vinden in een CPB-studie van
Den Hartog et al., 1986. Analyse van tijdreeksen op nationaal niveau levert op
dat er sterke aanwijzigingen zijn voor het bestaan van een positieve invloed van
de vertraagde overheidsinvesteringen in de GWW-sector op de bedrijfsinvesteringen. Voor het tegengestelde verband bestaan geen aanwijzigingen.
Een beperking van deze analyse is dat de positieve invloed alleen gevonden
wordt als men veronderstelt dat de invloed van de GWW-investeringen beperkt
is tot vertragingen tot 3 of 4 jaar.
Daarmee doet zich de moeilijkheid voor dat niet geheel duidelijk is of het
positieve verband nu betrekking heeft op bestedingseffecten, of juist ook op
uitstralingseffecten. Om dat probleem te ondervangen heeft het CPB de analyse
herhaald op regionale schaal vanuit de gedachte dat uitstralingseffecten meer
dan bestedingseffecten zich op regionale schaal zullen realiseren. Deze gedachte
is vermoedelijk juist, maar in de CPB-studie wordt onvoldoende onderkend dat
zich bij een analyse op regionale schaal een ander probleem voordoet, namelijk
dat distributieve effecten het beeld kunnen verstoren. Naast generatieve effecten
dienen immers distributieve effecten onderkend te worden. Zo leidt de verplaatsing van een bedrijf van regio 1 naar regio 2 weliswaar tot groei in regio 1, maar
daar staat een even grote daling in regio 2 tegenover. Een analyse op een kleine
ruimtelijke schaal leidt gemakkelijk tot overschatting van uitstralingseffecten,
doordat negatieve distributieve effecten elders niet zichtbaar worden.
De causaliteitsanalyse levert op dat er een significant en positief verband is
tussen de van 0 tot 5 jaar vertraagde overheidsinvesteringen in de GWW-sector
en de bedrijfsinvesteringen. Daarmee is het bestaan van positieve uitstralingseffecten - afgezien van de distributieve effecten - aangetoond. Wordt de exercitie
echter herhaald zonder de provincie Zeeland, dan wordt er niet langer een
significant verband gevonden. Blijkbaar zijn bij de gevolgde methodiek alleen
uitstralingseffecten aantoonbaar als het om een grootschalig project als de
Deltawerken gaat. Een beperking van de gevolgde methodiek is overigens dat
geen onderscheid wordt gemaakt tussen economische sectoren en ook niet tussen
diverse categorieën binnen de groep overheidsinvesteringen in de GWW-sector.
De conclusie is dat met de locatiefactorbenadering uiteenlopende resultaten
worden bereikt. Problemen die eenduidige conclusies in de weg staan, betreffen
het geaggregeerde karakter van gegevens over investeringen in de GWW-sector
en het ontbreken van een empirische basis voor diverse essentiële parameters.
Voorts blijkt dat niet altijd duidelijk is of de gepresenteerde effecten generatief
dan wel distributief van aard zijn.
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5.5 Besluit
Modelmatig onderzoek naar de economische uitstraling van investeringen in
infrastructuur in Nederland levert weinig eenduidige resultaten op. Deze
onzekerheid wordt onder meer veroorzaakt door de zeer geaggregeerde wijze
waarop infrastructuur in de modellen is opgenomen.
Een alternatieve benadering zou zijn om de effecten van specifieke infrastructuurprojecten te bestuderen. Daarvoor is nodig dat een koppeling wordt gecreeerd tussen een bestaand macro-economisch model en een specifiek infrastructuurproject. Zo'n koppeling wordt tot stand gebracht via variabelen zoals bij
voorbeeld de kostenreductie die de private sector zou kunnen ervaren als gevolg
van de nieuwe infrastructuur. Een degelijke onderbouwing van deze koppeling is
overigens geen eenvoudige zaak.
Minder ambitieus dan een modelmatige aanpak is die waarbij ondernemers door
middel van interviews direct worden gevraagd naar de betekenis van specifieke
infrastructuur voor hun bedrijven. Dan blijkt dat infrastructuur vaak een duidelijke rol speelt. Het probleem is daarbij dat indirecte effecten onderbelicht blijven
en dat niet duidelijk is of de gevonden effecten distributief dan wel generatief
van aard zijn.
In de hier besproken studies is de internationale dimensie zwak vertegenwoordigd. Er is duidelijk behoefte aan internationale vergelijkende studies over
infrastructuur. Voor een evenwichtig beeld verdienen daarin naast infrastructuur
ook andere lokatiefactoren een plaats. Met name een systematische vergelijking
van infrastructuur in een aantal metropolitane gebieden in Europa zou nuttig
zijn om de vraag te beantwoorden in hoeverre internationaal georiënteerde
bedrijvigheid zich hierdoor in zijn lokatiebeslissingen laat leiden.
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Het materiaal van deze bijdrage is voor een belangrijk deel ontleend aan
Rietveld (1991), een deelstudie in het kader van het onderzoek 'Studie
Effecten Openstelling Ringweg Amsterdam', Dienst Verkeerskunde,
Rijkswaterstaat, Rotterdam.

6
MISSING NETWORKS IN EUROPE: DE POSITIE
VAN DE RANDSTAD ALS MEGAPORT
drs. E. Blaas
prof. dr. P. Nijkamp

6.1 Missing Networks: Een schets
Transport en communicatie hebben - zowel ver in het verleden als recentelijk altijd al een belangrijke rol gespeeld in de geschiedenis van Europa. Het
Europese politieke en economische systeem heeft zich ontwikkeld vanuit een
aantal relatief onafhankelijke staten en is thans in toenemende mate te beschouwen als een verzameling op elkaar inwerkende economische systemen, verbonden door diverse infrastructurele netwerken. Economische ontwikkeling en
infrastructuur hebben blijkbaar wederzijds een positieve invloed op elkaar. De
Europese economie zal dus sterk afhankelijk blijven van het functioneren van de
netwerken als katalysator voor toekomstige ontwikkelingen. In toenemende mate
wordt echter beseft (zie bijv. Andersson & Strömqvist 1988) dat de huidige
Europese infrastructurele netwerken verouderen en er geen vervangingsinvesteringen plaats vinden gericht op moderne infrastructuur die de concurrentiepositie
van de Europese economische netwerken zullen versterken. Hierbij is niet alleen
sprake van Missing Links binnen de netwerken maar is er zelfs sprake van
IOMissing Networks Dit laatste aspect is naar voren gekomen in een studie van
de European Roundtable of Industrialists (Nijkamp et al. 1991). De Missing
Networks betreffen een gebrek aan strategische verbindingen of componenten
(materieel dan wel immaterieel), noodzakelijk voor een Europees transport- en
communicatie-infrastructuurnetwerk. De term Missing Networks heeft dus
betrekking op de magere kwaliteit van de Europese infrastructuur in termen van
gemak, snelheid, comfort, flexibiliteit, betrouwbaarheid, kosten, veiligheid en
sociale kosten.
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Ondanks de omstandigheid dat er een grote variatie is aan transport en mobiliteit binnen de diverse Europese landen, zijn de laatste jaren frappante overeenkomsten in trends en beleidsstrategieën waar te nemen ten aanzien van de
transportsystemen in Europa. Vrijwel alle regio's en landen in Europa zien zich
geplaatst voor het probleem dat de huidige infrastructuur niet langer kan
voldoen aan de toenemende eisen inherent aan snel transport en mobiliteit. Dit
wordt deels geïllustreerd door het feit dat de stijging van de mobiliteit in het
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Europese goederen- en personenvervoer gepaard gaat met een daling in de
transportinfrastructuurinvesteringen (Figuur 6.1 en 6.2). Het gebrek aan capaciteit, verkeersonveiligheid, milieubeperkingen en institutionele inertie staan een
optimaal transport over de huidige infrastructuur in de weg. Deze frictie tussen
ontwikkeling en beperkingen is ook onderkend in twee recentelijk gepubliceerde
Europese studies: 11 Transport in a fast changing Europe 11 (Group Transport
2000 Plus, 1991) en 11 Towards Trans-European Networks 11 (Commission of the
European Communities, 1990). De eerste studie pleit voor een meer eerlijke
concurrentie in de transport-sector door voor elke vervoersmodule ook de
negatieve externe kosten in rekening te brengen. Daarnaast maakt het zich sterk
voor het intermodaal transport, een verbetering van het besluitvormingsproces in
de transportsector en een heroriëntatie van de financiering (bijv. door variabilisatie van de transportkosten of 'road pricing'). Het rapport van de CEC bevat
een Europees actieprogramma voor de transportsector. In het rapport komen de
problemen naar voren betreffende de knelpunten bij grensoverschrijdend
verkeer, inadequate wetgeving op transportgebied, beperkingen gerelateerd aan
concurrentie en een gebrek aan een algehele Europese visie.
De drie bovenvernoemde rapporten benadrukken allemaal het feit dat de
afgelopen jaren het Europees transport een drastische toename beeft laten zien
in mobiliteit en dat tegelijkertijd neveneffecten onstaan die een negatieve
invloed hebben op het milieu. Dit is een extra factor waarmee rekening dient te
worden gehouden bij de strategische vraag, hoe te anticiperen op de capaciteitsproblemen die ontstaan met het opengaan van de Europese markt.
Figuur 6.1
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Figuur 6.2
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Het bestaan van " Missing Networks 11 wordt veroorzaakt, doordat de transportsystemen op een gesegmenteerde manier worden ontwikkeld: elk land probeert
voor elke vervoersmodule een eigen oplossing te vinden zonder in te spelen op
mogelijk synergetische effecten door een samenwerking op het gebied van de
ontwikkeling en het gebruik van geavanceerde infrastructuur. Een andere
oorzaak is het negeren van software en organisationele aspecten, naast uiteraard
ook financiële en milieu-aspecten. Een Europees georiënteerd transportbeleid is
noodzakelijk voor alle vormen en aspecten van transport en communicatie om
zodoende te kunnen anticiperen op het huidige probleem van 11 Missing Networks ".
Het probleem van 11 Missing Networks 11 is voornamelijk naar voren gekomen in
het kader van de naderende Europese integratie. Het belangrijkste ruimtelijkeconomische probleem hierbij is de integratie van de nationale economieën. Een
vrij verkeer van goederen, personen, informatie en ideeën is onmogelijk zonder
transport- en communicatiesystemen van een hoge kwaliteit. Het bestaan van 11
Missing Networks 11 heeft echter niet alleen een negatieve invloed op de economische groei in Europa; het komt ook tot uiting in een onevenwichtige groei
tussen de diverse Europese regio's. De evaluatie van de regionale gevolgen van
de mate van Europese integratie en de rol van de interactie van netwerken in dit
proces is echter niet makkelijk. Een van de waarneembare tendensen is de
opkomst van transnationale gebieden met een overeenkomstige economische
structuur.
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Wil men komen tot een oplossing van het " Missing Network " probleem, dan is
er de noodzaak tot opheffing van de barrières die de ten grondslag liggen aan dit
probleem. Hierbij zijn vijf kritische succesfactoren te onderscheiden die met
behulp van het Pentagon-model beschreven kunnen worden (zie Nijkamp et al,
1990). Dit model onderscheidt problemen op het gebied van de hard ware (de
fysieke infrastructuur), soft ware (logistiek en informatica), org ware (institutionele en organisationele setting), fin ware (financieringsaspecten) en eco ware
(milieu- en veiligheidsaspecten).
De manier waarop het " Missing Network " probleem wordt opgelost, heeft ook
zijn consequenties voor de regionale ontwikkeling. De manier waarop de
beleidstaken worden verdeeld over de diverse overheidsniveaus (Europees,
nationaal, regionaal en gemeentelijk) alsmede tussen de publieke en private
sector, heeft belangrijke gevolgen voor de uiteindelijke ruimtelijke structuur van
Europa.
Voor het toekomstige Europa na 1992 zal de ontwikkeling van de " (Missing)
networks 11 zich moeten concentreren op de verbindingen tussen de belangrijkste
metropolitane gebieden c.q. vervoersknooppunten door middel van geavanceerde
en van een hoge kwaliteit zijnde corrldorinfrastructuur en op transportnetwerken
binnen deze metropolitane gebieden dan wel vervoersknooppunten. Daar de
Randstad de potentie heeft te overleven in de Europese metropolitane concurrentiestrijd - met name op het gebied van transport - gaan we in dit hoofdstuk
nader in op een mogelijke beleidstrategie die kan leiden tot de positionering van
de Randstad als Megaport bij uitstek binnen Europa.

6.2 De Nederlandse Mainports

Bovenstaande problematiek is met name van strategisch belang voor Nederland,
daar ons land op transportgebied een sterke positie heeft binnen Europa, niet
alleen dankzij natuurlijke geografische voordelen maar ook vanwege een grote
mate van expertise (Ministerie van Economische Zaken, 1990). Voor de diverse
vervoersmodaHteiten - met name de binnenvaart, het maritieme vervoer en het
wegvervoer - heeft Nederland een belangrijk aandeel in het internationale
goederentransport (figuur 6.3 tot en met 6.6). Voor de toekomst heeft ons land
de potentie deze positie te behouden, mits thans de juiste keuzen worden gemaakt. Bij het plannen van infrastructuurinvesteringen zullen de kwaliteit en
bereikbaarheid van de belangrijkste vervoersknooppunten in Nederland (met
name de Rotterdamse zeehaven en de luchthaven Schiphol) een voorname rol
dienen te vervullen. Hierbij dienen hoogwaardige kwalitatieve infrastructuur - in
dienst van logistieke optimalisatie en/of ecologische duurzaamheid - en de ontsluiting van nieuwe - voorheen slecht bereikbare - markten (zoals Oost-Europa)
een groot gewicht te hebben. Daarnaast dient men te beseffen dat het behoud
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en versterken van de Nederlandse positie op transportgebied niet mag uitgaan
van de achterhaalde gedachte " meer vervoeren tegen lagere prijzen "; juist het
kunnen aanbieden van hoogwaardige kwalitatieve logistieke dienstverlening
binnen een acceptabele prijs/kwaliteit-verhouding wordt steeds belangrijker en
genereert een hogere toegevoegde waarde. Concurrentieel transport zal in de
toekomst een kwestie van kwaliteit - en niet van kwantiteit - zijn (zie o.a.
Roschar et al., 1991).
Voor Nederland vervullen de Rotterdamse zeehaven en de luchthaven Schiphol
een strategische rol in het Europese transport welke rol meestal gekoppeld
wordt aan het zogenaamde mainportconcept. Een mainport kan worden beschouwd als een draaischijf via welke omvangrijke goederen- en personenstromen van strategisch internationaal belang worden afgehandeld (De Wit en
Van Gent, 1986). We willen ons echter niet beperken tot een enge definiëring
van het mainportconcept. Immers, een mainport genereert via zijn draaischijffunctie diverse afgeleide - veelal belangrijkere - functies - in beginsel inherent
aan iedere (grote) zeehaven of luchthaven -, waardoor een mainport kan uitgroeien tot een grote concentratie van bedrijvigheid en werkgelegenheid die
gerelateerd is aan internationale transportfuncties. In termen van directe toegevoegde waarde draagt de eigenlijke functie van een mainport (overslag en transport) zelf vaak relatief weinig bij. Maar zo'n mainport - en de daarbij behorende
infrastructuur - is van essentieel belang als katalysator voor het genereren van
(indirecte) investeringen in de industrie- en dienstensector.
Figuur 6.3
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Figuur 6.4

Aandeel van Nederland in het internationale maritieme goederenvervoer
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Figuur 6.5

Aandeel van Nederland in het internationale weggoederenvervoer

I-

(Tonnage)
Ingeleden

-

uIIgeiaden

I

percentage

"

"

..

1870

1875

1880

1888

Jaren

12 EG-Landen: B, OK, F, 0, GR, IRL, I, L, NL, P, E, UK
Bron: CEMT,1990

78

1887

Figuur 6.6

Aandeel van Nederland in het internationale railgoederenvervoer
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Figuur 6.7

Ontwikkeling van de Europese luchthavens: Personenvervoer
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Ontwikkeling van de Europese luchthavens: Goederenvervoer

Figuur 6.8
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De Rotterdamse haven is veruit de grootste haven binnen Europa en heeft een
overduidelijke draaischijffunctie (Gemeentelijk Havenbedrijf Rotterdam, 1986).
De nadruk ligt echter op laagwaardige activiteiten die per saldo relatief weinig
toegevoegde waarde genereren (overslag- en transportactiviteiten, met name
gericht op bulkgoederen; Gemeentelijk Havenbedrijf Rotterdam, 1990). Het
streven naar hoogwaardige transportfuncties (begeleidende en ondersteunende
functies met een relatief hoge toegevoegde waarde) dient daarom met kracht
ondersteund te worden, zowel vanuit het bedrijfsleven als de overheid. Zeker nu
andere havens (zoals Hongkong en Singapore, maar in toenemende mate ook
Hamburg en Marseille) Rotterdam naar de kroon willen steken, is een slagvaardig beleid gericht op hoogwaardige competitieve infrastructuur een onontkoombaar gegeven.
Het is niet realistisch te verwachten dat de luchthaven Schiphol zich op de korte
of lange termijn zal positioneren in de top drie van Europa's belangrijkste
luchthavens voor zowel het goederen- als het personenvervoer. Ondanks een
sterke groei in de afgelopen jaren van het personenvervoer en vooral het
goederenvervoer op Schiphol (Figuur 6.7 en 6.8) is de achterstand op Londen,
Parijs en Frankfurt te groot (zie o.a. NEA, 1989 en Kramer, 1990). Echter, het is
niet van te voren gezegd dat buiten de luchthavens van Londen, Parijs en
Frankfurt een mainportfunctie voor andere Europese luchthavens automatisch
zou komen te vervallen. Op enige afstand onder de top drie bevindt zich
namelijk een aantal luchthavens die in potentie de mogelijkheid hebben om
deels een belangrijke draaischijffunctie voor Europa op zich te nemen (Amsterdam, Madrid, Rome en Zürich). Het is plausibel ervan uit te gaan dat Schiphol
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zich zal moeten concentreren op een toppositie binnen deze kleinere mainports,
hetgeen al de nodige inspanningen zal vergen getuige de huidige zesde positie
wat betreft het passagiersvervoer (Republica, 1991). Het luchtvrachtvervoer biedt
in dit opzicht betere perspectieven. Een hogere plaats op de 'hitparade' van
Europese luchthavens zal voor Schiphol moeilijk op eigen kracht te verwerven
zijn. Daarom is oriëntatie op de zwaartepuntfunctie van de Randstad als geheel
een zinnige optie.
Figuur 6.9
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6.3 Mainports

or Megaport?

Het is buiten kijf dat zowel de luchthaven Schiphol als de Rotterdamse haven in
belangrijke mate bijdragen aan de regionale c.q. nationale economie in termen
van werkgelegenheid en Nationaal Inkomen, vooral door middel van de zogenaamde uitstralingseffecten (zie o.a. Buck Consultants, 1988 en Kramer, 1990).
Reden voor de Nederlandse overheid om haar transportbeleid strategisch te
richten op deze mainports. Een gericht omvattend toekomstig beleid voor de
mainports komt echter nauwelijks expliciet naar voren. De maatregelen die
worden voorzien, zijn vooral gericht op de fysieke infrastructuur en distributie,
waarbij (begrijpelijkerwijs) door de overheid concessies gedaan moeten worden
met het oog op het terugdringen van de groei in de mobiliteit en een verhoging
van de leefbaarheid. De uitbreidings- en substitutiemogelijkheden op het gebied
van de logistieke dienstverlening, toepassingen van telematica en alternatieve
vervoerswijzen blijven daarbij onderbelicht. Er is vanuit een Europese optiek
thans alle reden af te stappen van een gesegmenteerde visie op de twee Nederlandse mainports.
Het verdient daarom aanbeveling om een beleid voor de Nederlandse mainports
vorm te geven vanuit de visie dat de Randstad vanuit een internationale optiek
functioneel en geografisch één grote Megaport is. Daarom dienen we af te
stappen van een beleid dat bijna uitsluitend afgestemd is op een beperkte
definitie van het mainportconcept. In het kader van de Europese metropolitane
concurrentiestrijd is er alle reden de Randstad in zijn geheel te benaderen als
één Megaport. Gebruik moet worden gemaakt van de potentiële synergetische
effecten die optreden, indien de Randstad als geheel zich profileert als een
vervoersknooppunt in Europees en mondiaal perspectief. Zo'n Megaport
fungeert niet alleen als transito-centrum voor mondiale personen- en goederenstromen, maar ontleent met name haar waarde aan de strategische internationale 'makelaarsrol' voor internationaal vervoer (zie bijv. Roschar et al, 1991).
Ingespeeld moet worden op die kritische succesfactoren die bepalend zijn voor
een sterke internationale positie van de Randstad als geheel op transportgebied.
Daarbij hoort dus niet alleen fysiek vervoer, maar zeker ook hoogwaardige
serviceverlening in relatie tot transport en logistiek.

6.4 Europese concurrentie
De belangrijkste Europese metropolen liggen grotendeels binnen een NW-ZO corridor lopend van Londen tot Milaan (DATAR, 1989; Figuur 6.9). Verwacht
mag worden dat deze corridor op de korte tot middellange termijn in zijn
huidige verschijningsvorm niet dramatisch zal veranderen, ondanks diverse
belangrijke veranderingen (Oost-Europa, Europa 1992, opkomst nieuwe economische gebieden). Onafhankelijk van verschillende Europese ontwikkelingsscenario's zal - mede in het kader van de ontwikkeling tot Megaport - een behoefte
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blijven bestaan aan twee soorten infrastructuur: corridorinfrastructuur (waarbij
de schakels tussen de Europese mainports/metropolen zullen uitgroeien tot
grote internationale corridors) en metropolitane infrastructuur (geavanceerde
netwerkstructuren op stadsgewestelijke schaal).
Uit diverse studies die de onderlinge concurrentiepositie van belangrijke
Europese metropolen analyseren (zie Bruinsma en Rietveld, 1991), komt naar
voren dat de Randstad thans in het algemeen (nog) een gemiddelde positie in
Europa inneemt, en op het punt van de distributie en infrastructuur zelfs (nog)
een meer dan gemiddelde positie dan wel toppositie. Een actieve inzet zowel
vanuit de overheid als het bedrijfsleven voor de uitbouw van geschikte investeringen ten behoeve van een slagvaardige megaport/mainport-infrastructuur is
noodzakelijk om mee te kunnen blijven doen in de internationale concurrentiestrijd. Veel aandacht zal - zoals gezegd - moeten worden geschonken aan de
verbindingsinfrastructuur, gericht op internationale corridors en de metropolitane
infrastructuur. Aangezien de huidige en toekomstige investeringsplannen van
andere Europese metropolen - waaronder Londen en Parijs (zie o.a. SERPlAN,
1989 en Direction Régionale de I'Equipement d'lle-de-France, 1990) - gericht
zijn op verbindingsinfrastructuur en metropolitane infrastructuur van hoge kwaliteit, moet ook voor de Randstad hiermee direct een begin worden gemaakt, wil
men niet al op voorhand de concurrentiestrijd vanuit een zwakke startpositie
ingaan. lllustratief in dit verband is Frankrijk waar simultaan wordt gewerkt aan
hoge-snelheidslijnen, versterking van de Europese positie van de Parijse luchthavens en de aanleg van een ondergronds auto-wegennet in Parijs. Blijkbaar wordt
daar heel goed begrepen dat in het nieuwe Europa de concurrentiestrijd in
belangrijke mate bepaald wordt door de kwaliteit van de infrastructuur.

6.5 Strategische factoren
De specifieke knelpunten - zoals deze afzonderlijk voor de Rotterdamse zeehaven en de luchthaven Schiphol zijn vast te stellen - dienen gezien te worden als
projectmatige knelpunten die opgelost moeten worden in het kader van een
algehele strategische transport- en logistieke visie op de Randstad. Voorop staat
de noodzaak tot ontwikkeling van hoogwaardige infrastructuur in dienst van een
kwalitatief sterke logistieke dienstverlening, indien men opteert voor een sterke
toekomstige Europese concurrentiepositie van de Randstad op het gebied van
transport.
Helaas sluiten bestaande vervoersmodaliteiten qua technologisch, organisatorisch
en fysiek vermogen niet aan bij de eisen waaraan voldaan dient te worden om te
komen tot een sterke concurrentiepositie. Qua technologische mogelijkheden zowel in de hardware sfeer als in de software sfeer - zijn er voor de ontwikkeling
van de benodigde infrastructuur en ondersteunende logistieke dienstverlening
geen of nauwelijks beperkingen. Echter, obstakels bij initiëring van (nieuwe)
hoogwaardige transportsystemen vloeien met name voort uit de afwezigheid van
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een adequaat financieel en institutioneel kader dat geschikt is voor ontwikkeling
en implementatie van nieuwe en/of vernieuwde transportsystemen. Huidige
bestuursmechanismen functioneren onvoldoende en zijn niet afgestemd op de
eisen van deze tijd. Het gevolg is dat 'planologische vertragingen' het potentieel
van de Randstad eerder uithollen dan uitbouwen. De rijksoverheid heeft - in
tegenstelling tot landen als Frankrijk of Japan - in de afgelopen decennia
nagelaten te investeren in hoogwaardige toekomstgerichte infrastructuur en ook
de huidige financiële middelen op dit gebied zijn niet voldoende. De uitgaven
aan infrastructuur hebben in het afgelopen decennium een structurele daling te
zien gegeven. Tevens heeft het bedrijfsleven het tot nu toe niet aangedurfd om in enigerlei vorm - gezamenlijk (met of zonder de overheid) deel te nemen in de
financiering van benodigde infrastructuur, mede ook door het ontbreken van een
betrouwbaar institutioneel kader voor zulke private initiatieven. Daarnaast is er
sprake van een ontbrekend dan wel versnipperd bestuurlijk kader waarbinnen
een visie op toekomstig noodzakelijke transportsystemen, alsmede de ontwikkeling en implementatie hiervan, moeilijk vorm kan krijgen. Een strategische planning voor de gehele Randstad is tot nu toe niet van de grond gekomen, daar de
diverse partijen vanwege diverse deelbelangen en onderlinge concurrentiestrijd
niet in staat zijn overeenstemming te bereiken over de toekomstige plaats van de
Randstad als Europese Megaport. Continuering van deze beleidslijn betekent
een ernstige verminking van de hoge potenties van de Randstad en belemmert
de verdere ontwikkeling van belangrijke economische randstedelijke speerpunten
(waaronder Rotterdam Europoort, Schiphol "Gateway to Europe" en Amsterdam
als financieel centrum), hetgeen zonder twijfel een negatieve invloed heeft op de
economische ontwikkeling van de Randstad en van Nederland als geheel in
termen van Nationaal Product en werkgelegenheid. Daarom is een zakelijke, op
uitvoering gerichte benadering van nieuwe Megaport-investeringen - in een
samenspel van overheden en bedrijfsleven - een eerste vereiste.

6.6 Benodigde investeringen voor een Randstad-Megaport
Een behoud en een verdere ontwikkeling van de Randstad als Megaport in
Europa vergt forse investeringen op het gebied van transportsystemen. Hierbij
moeten strategische investeringen gericht zijn op de twee navolgende doelstellingen:
1.
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het ontwikkelen van een technologisch geavanceerde infrastructuur om
zodoende bestaande en toekomstige fysieke goederen- en personenstr0men binnen, vanuit en naar de Randstad slagvaardig en efficiënt af te
handelen; in het kader van een Randstad-Megaport zijn op het terrein
van geavanceerde infrastructuur twee met elkaar samenhangende investeringsstrategieën nodig:

a.

hoogwaardige intra-Randstad infrastructuur teneinde de doorstroming en
interne levensvatbaarheid te garanderen (bijv. een Randstad-ringlijn,
ondergrondse infrastructuur en intensivering van telematica-projecten);

b.

hoogwaardige internationale corridor-infrastructuur waarbij de RandstadMegaport direct wordt aangesloten op andere grote Megaports in Europa,
zowel voor goederen als personen;

2.

het ontwikkelen van systemen die zich richten op de 'makelaarsrol' van
het internationaal goederen- en personenvervoer; dit heeft betrekking op
de begeleiding en ondersteuning van en het toevoegen van waarde aan
fysieke goederen- en personenstromen waarbij men dient te beseffen dat
deze taakvervulling mede op 'afstand' kan plaats vinden: een 'makelaarsrol' voor de Randstad-Megaport richt zich op alle fysieke goederenen personenstromen binnen, vanuit en naar Europa, daarin ondersteund
door hoogwaardige dienstverlening.

Wil men komen tot een hoogwaardig concurrerend transportsysteem, dan zullen
dus hoge financiële offers gebracht moeten worden. Alleen al om te komen tot
een stabilisering van de huidige dalende trend in de infrastructuurinvesteringen (maatstaf: infrastructuurinvesteringen als percentage van het BNP) is een
significante extra investeringsinspanning nodig in de orde van grootte van zo'n
tien procent (met andere woorden om terug te komen op het niveau van begin
jaren tachtig - 1.7 % van het BNP - is ongeveer een extra miljard ten opzichte
van het huidige investeringsbedrag nodig). Hierna zal een jaarlijkse extra investeringsinspanning nodig zijn om de trendmatige ontwikkeling van het BNP te
volgen om zodoende de investeringstrend te stabiliseren (gemiddeld een jaarlijkse extra investeringsinspanning van zo'n drie procent). Zo'n ombuiging zal op
zich nog niet eens voldoende zijn om te komen tot de creatie van nieuwe transport- en communicatiesystemen, waarvoor nog eens een extra inspanning nodig is
en waarmee veelal miljarden zijn gemoeid (ter illustratie: de ontwikkeling van
een volledig geautomatiseerd metrosysteem in Londen - de Dockland light
Railway - vergde al een investering van zo'n miljard gulden).
Het staat buiten kijf dat organisatorisch een bundeling van krachten een vereiste
is. Reeds op korte termijn moet daarom een begin gemaakt worden met een
definitieve en duidelijke strategische planning voor de gehele Randstad als
Megaport op transport- en communicatiegebied en de uitbouw hiervan naar een
concreet investeringsplan op de diverse deelgebieden. Passief afwachten lijkt niet
meer een zinnige optie te zijn, daar het buitenland niet stil zit en sommige
metropolitane regio's in Europa (o.a. He de France dat twintig jaar geleden
begonnen is met forse investeringen in het vliegveld Charles de GaulIe en meer
recentelijk o.a. fors heeft geïnvesteerd in de TGV) reeds een voorsprong hebben
op de Randstad en ook wat betreft hun planning voor de toekomst veel verder
zijn. Het groeitempo van geavanceerde netwerkinfrastructuur in grote metropoli85

tane gebieden als Parijs ligt dan ook beduidend hoger dan dat in de Randstad.
Daarom dient binnen een beperkt aantal jaren het roer om te gaan: het gaat
niet zozeer om de vraag 'meer of minder mobiliteit', maar om de vraag naar de
positionering van Nederland op de Europese kaart. Tegen het midden van de
jaren negentig dienen de strategische beslissingen hierover genomen te zijn,
terwijl vóór het einde van deze eeuw reeds de uitvoering een flink eind onderweg dient te zijn. In de ontwikkeling tot een Randstad Megaport zullen er echter
ook een aantal belangrijke barrières genomen moeten worden die onderscheiden
kunnen worden naar het vijftal kritische succesfactoren analoog aan het Pentagon-model. Ten eerste is er op het gebied van de hard ware meer geavanceerde
infrastructuur nodig (o.a. de toepassing van telematica). Ten tweede dient er op
het gebied van de soft ware nadruk gelegd te worden op de ontwikkeling van
ondersteunende logistieke dienstverlening (o.a. via gebruik van informatiesystemen). Ten derde is het op het gebied van de org ware nodig dat trage
planologische procedures en conflicterende belangen voorkomen worden (hiervoor is een nieuwe overlegstructuur nodig). Ten vierde ontbreekt het op het
gebied van de fin ware aan een duidelijk kader voor fmancieringsinitiatieven.
Ten vijfde is er op het gebied van de eco ware de noodzaak tot compatibiliteit
van te ontwikkelen infrastructuur met duurzame ecologische ontwikkeling. In het
navolgende willen we een nieuw kader schetsen waarbinnen ingespeeld kan
worden op mogelijke oplossingen voor de beschreven barrières.
6.7 Een ftnancieel en institutioneel-organisatorisch kader

In het thans volgende wordt nader ingegaan op de wijze waarop een financieel
en institutioneel-organisatorisch kader geschapen kan worden voor een Strategisch Transportmanagement, Anticiperend op een Randstad Megaport (STAR).
Voorop dient te staan dat het STAR geen doel in zichzelf is, maar bedoeld is
om inefficiënte planprocedures te overwinnen; het gaat dus niet om de institutie,
maar om slagvaardig beleid. Het is in het kader van een STAR een dwingende
noodzaak een strategisch beleidsorgaan op te zetten dat met gezag adviezen en
richtlijnen uitvaardigt over strategische investeringen op het gebied van transport
en communicatie noodzakelijk om voor de Randstad als geheel een sterke
Europese concurrentiepositie te garanderen. Dit is geen zaak voor alleen de
overheid of alleen het bedrijfsleven. De complexiteit en grootschaligheid van de
problematiek noodzaakt tot betrokkenheid van diverse belanghebbenden. Het is
van belang hier de rol van het bedrijfsleven te beklemtonen. Het is geenszins
vanzelfsprekend dat financiering en beheer van nieuwe infrastructuur een exclusieve overheidsverantwoordelijkheid is. In de vorige eeuw zijn vele nieuwe
infrastructuurinvesteringen uit particulier initiatief geboren (o.a. het Noordzeekanaal en de Nieuwe Waterweg zijn met particulier kapitaal gefinancierd), en het
valt niet in te zien waarom dit thans niet opnieuw mogelijk zou kunnen zijn. Ook
in andere landen zien we steeds meer privatisering van infrastructuuraanleg en 86

beheer, op basis van strikt zakelijke en/of commerciële uitgangspunten (zie b.v.
de ontwikkeling van de autoroutes in Frankrijk en recentelijk de oprichting van
een consortium van Franse en Amerikaanse ondernemingen voor de ontwikkeling van een TGV-traject in Texas). Daarvoor is wel nodig dat zowel publieke als
private partijen van elkaar weten waar ze aan toe zijn. Vragen waarover duidelijkheid moet bestaan, betreffen onder meer: in hoeverre is de overheid bereid in
nieuwe infrastructuur te investeren, welke normen en standaarden stelt zij aan
nieuw te ontwikkelen systemen, en wat zijn de bedrijven van plan op het gebied
van de kwalitatieve/kwantitatieve vervoersprestatie?

6.8 Het STAR-beleidsorgaan
Het STAR-beleidsorgaan is bedoeld ervoor te zorgen dat een gestructureerd
strategisch overleg tussen overheid en bedrijfsleven gestalte krijgt. Het STARbeleidsorgaan behoeft niet helemaal een nieuwe institutie te zijn, maar kan zeer
wel aansluiten bij bestaande configuraties (zoals het Overleg Ruimtelijke
Investeringen: ORI). Het dient de interne samenhang te vergroten door de
gemeenschappelijke belangen te inventariseren op het gebied van transport- en
communicatiesystemen, zodat een juiste afstemming kan plaatsvinden tussen
vraag en aanbod van soorten transport- en communicatiesystemen. In tabel 6.1
zijn indicatief de desbetreffende partijen weergegeven met bijbehorende raakvlakken die aangeven waarom deze partijen deel zouden dienen te nemen aan
een STAR-beleidsorgaan. Er is veel voor te zeggen om afgevaardigden van de
diverse belangenpartijen deel te laten nemen op persoonlijke titel. Uit de
algehele strategische visie van het STAR-beleidsorgaan dienen concrete investeringsvoorstellen te komen op het gebied van transport- en communicatiesystemen die de strategische doelstellingen in daden kunnen omzetten, rekening
houdend met het belang van diverse vervoerswijzen voor het geheel van de
Randstad Megaport. Dus het gaat hier niet alleen om weg of rail, maar ook om
intermodaal vervoer en integratie van verwaarloosde vervoersmodi (bijvoorbeeld
binnenscheepsvaart en kustvaart).
Uitgangspunt zou dienen te zijn het bevorderen van het concurrentievermogen
van de Randstad Megaport in Europees verband met name via geavanceerde
infrastructuur. Het STAR-beleidsorgaan zou met name kunnen aangeven welke
investeringen prioriteit hebben en welke bedragen hiermee gemoeid zijn. De
uiteindelijke voorstellen aan de regering over strategische investeringen ten
aanzien van de infrastructuur worden door dit orgaan gedaan. De diverse partijen die namens het bedrijfsleven en overheid zitting nemen in dit orgaan, staan
eensgezind achter deze voorstellen.
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Tabel 6.1

Deelnemende partijen in een STAR-adviesorgaan en hun raakvlakkenvoor STAR

Partij

Raakvlak voor STAR

Overheid:
Rijksoverheid:
Ministerie van V en W
Ministerie van VROM
Ministerie van EZ
Provincies:
Noord-Holland
Zuid-Holland
mogelijke andere provincies

Gemeenten:
vier grote steden

beleid verkeer en vervoer in Nederland
beleid ruimtelijke ordening en milieu
technologiebeleid, sectoraal beleid (incl. transportsector)
rol bij ruimtelijke ordening en vervoer
mainport Schiphol
mainport Rotterdamse zeehaven
belangrijke main-corridor
aanwezigheid van vele transportbedrijven

vervoersknooppunten

Bedrijfsleven:
Transportbedrijfsleven:
Overkoepelende organisaties
Grote individuele transportbedrijven
Fmancieringsinstellingen:
Bankwezen
Beleggingsfondsen
Pensioenfondsen
Infrastructuurbouwers:
Infrastructuurbeheerders:
Onderzoeksinstituten:

vraag naar infrastructuur
signaleren van nieuwe ontwikkelingen in de
vervoerswereld en logistieke wereld
(mede) fmanciers transportsystemen
ontwikkeling van mogelijke fmanciële constructies

aanbieders van infrastructuur
signaleren van nieuwe technologische mogelijkheden
op het gebied van transportsystemen
haalbaarheidsstudies nieuwe systemen
ontwikkelen nieuwe systemen
anticiperende studies

6.9 FIN-STAR

De vraag is welke (private en publieke) financiële constructies mogelijk zijn om
de investeringen te financieren. Hiertoe zou een fonds opgezet kunnen worden
dat naast het genereren van financiële middelen ten behoeve van de investeringsvoorstellen hiertoe onderzoek doet naar nieuwe financiële constructies
voor investeringen in transport- en communicatiesystemen (FIN-STAR). Er dient
een expertise opgebouwd te worden op het gebied van transport- en commu88

nicatiesysteem-investeringen. Voorop staat dat het fonds niet alleen gevoed dient
te worden door overheidsgelden maar dat tevens het bedrijfsleven participeert in
de financiering van de vereiste investeringen. Tot nu toe is er nagenoeg nog
steeds geen sprake van een gezamenlijke financiering van transport- en communicatiesystemen. Hiertoe dient de drempel verlaagd te worden voor de private
financiers om te investeren in transport- en communicatiesystemen. De drempel
is vrij hoog gezien de aard van de investeringen.
Het is de taak van de overheid om over te gaan op een actief initiërend beleid
ten gerichte private financiers teneinde de bereidheid van deze financiers om te
investeren in transport- en communicatiesystemen (die wel degelijk aanwezig is)
om te zetten in daadwerkelijke participatie van de private sector. Het is zinnig
om voor de financiering van transport- en communicatiesysteeminvesteringen
financiële constructies en/of voorwaarden te ontwerpen die aansluiten bij de
specifieke karakeristieken van dit soort investeringen en die tenderen naar aanvaardbare financiële risico's voor private investeerders. Als voorbeeld kan hier
dienen de constructies van Venture Capital ondernemingen die gespecialiseerd
zijn in de financiering van startende innoverende ondernemingen. Ook hier is de
aard van de financiering afgestemd op de aard van de investering. De ervaringen
met Franse tolwegen en de Kanaaltunnel kunnen hier behulpzaam zijn.
De overheid moet bereid zijn een kader te scheppen waarbinnen zodanige
voorwaarden en garanties worden gecreëerd, dat de voor de private financiers nu
nog bestaande drempels verlaagd worden. Een voorbeeld is dat de overheid de
garantie geeft borg te staan voor een minimum rendement over een specifiek
investeringsproject op het gebied van transport- en communicatiesystemen of
bereid is tot een gezamenlijke financiering - door overheid en private investeerders - van hoge aanloopkosten. Een ander voorbeeld kan zijn dat de overheid in de sfeer van indirecte projectontwikkeling die gelieerd is aan bepaalde
infrastructuurinvesteringen, een voorkeursbehandeling geeft aan de desbetreffende financiers ('packaging'). Tevens verdient het de voorkeur de financiers te
betrekken in de procedurele processen die inherent zijn aan de implementatie
van transport- en communicatiesystemen. De overheid moet duidelijk laten
blijken bereid te zijn een kader te scheppen waarbij de huidige langdurige
planologische (inspraak)procedures danig verkort worden, zodat de zekerheid
voor de private financiers omtrent het welslagen van een specifiek investeringsproject vergroot wordt.
Indien de private investeerders de risico's te hoog achten, maar de investeringen
vanuit algemeen maatschappelijk belang wenselijk zijn, dan dient de overheid
hiervoor duidelijk financiële verantwoordelijkheid te dragen.
Voor de financiering van transport- en communicatiesystemen kan voorts
uiteraard gedacht worden aan doorberekening van alle (directe, indirecte en
sociale) kosten aan de gebruikers van het systeem en/of het afschrijven van
infrastructuurinvesteringen, zodat in ieder geval een bodembedrag voor vervan-
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gingsinvesteringen in de toekomst aanwezig is. Een strikt zakelijke benadering
van infrastructuur als een onderdeel van een breder bedrijfseconomisch geheel
ligt daarbij dus voor de hand.
Tenslotte dient erop gewezen te worden dat ten behoeve van de ontwikkeling
van hoogwaardige internationale corridor-infrastructuur initiatieven op Europees
niveau aangegrepen moeten worden om de positie van de Randstad-Megaport te
verbeteren. Daarvoor verwijzen we met name naar de projecten die ontwikkeld
worden door de Europese Commissie in samenwerking met de Europese
Investeringsbank (Em) op het gebied van transport. Het gaat hierbij met name
om de uitbreiding van voor Europa belangrijke transport- en communicatienetwerken en de onderlinge verbindingen op het gebied van vervoer, telecommunicatie en energie. De Em verleent hierbij financiële steun aan de verwezenlijking
van grote Europese infrastructuren door middel van het verstrekken van kredieten.

6.10 IMP-STAR

Indien het STAR-beleidsorgaan in het kader van de opgestelde strategische
transportvisie beslist heeft over de concrete investeringsvoorstellen die gestalte
moeten krijgen en FIN-STAR zorg heeft gedragen voor een principe - financiering van deze projecten, is het zaak dat de projecten ook daadwerkelijk uitgevoerd worden en niet nodeloos tegengehouden worden door trage inspraakprocedures van gemeenten of provincies binnen wier regio de investeringen
plaats vinden. Er dient - met behoud van de rechtszekerheid voor de burger en
uiteraard na democratische toetsing - een uitvoering opgezet te worden door
verregaande bevoegdheden te geven op het gebied van de ruimtelijk planning en
inrichting ten aanzien van de regio's die direct de gevolgen ondervinden van de
implementatie van de investeringen. De creatie van een nieuwe bestuurslaag
naast de al bestaande (gemeenten, provincies, rijksoverheid), hetgeen dit nieuwe
orgaan toch weer verplicht om rekening te houden met en concessies te doen
aan de verschillende gemeenten en provincies, verdient niet de aanbeveling.
Eerder is het zinvol om bevoegdheden van de diverse bestaande bestuurslagen aangaande investeringen in transport- en communicatiesystemen en de hiermee
gerelateerde ruimtelijke ordening en inrichting - over te dragen aan een uitvoerend orgaan, dat op zakelijke basis voor de nadere vormgeving zorgt. Deze
bevoegdheden dienen te worden geconcentreerd in een slagvaardig orgaan dat
zorg draagt voor de implementatie van transport- en communicatiesystemen
(IMP-STAR) in het Randstedelijk gebied, voortkomend uit de voorstellen van
het STAR-beleidsorgaan die fmancieel gewaarborgd zijn door FIN-STAR.
Kortom, de ontwikkeling van een strategische transportvisie voor een RandstadMegaport en de concretisering hiervan vergt - door de grootschaligheid van de
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problematiek - verregaande veranderingen op institutioneel en financieel gebied.
Indien men daadwerkelijk opteert voor een dergelijke ontwikkeling, dan zal niet
langer gewacht kunnen worden met een aanzet hiertoe teneinde niet de aansluiting op andere Europese metropolen - die soortgelijke ambities hebben - te
verliezen. In dit hoofdstuk is een eerste aanzet gegeven om te komen tot een
institutioneel-financiële configuratie in het kader van een Randstad Megaport als
Europese draaischijf en als motor van de Nederlandse economie.
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7
STEDELUKE AGGLOMERATIES EN INFRA-

STRUCTUUR IN EUROPA
drs. F. Bruinsma
prof. dr. P. Rietveld!

7.1 Inleiding

Het Europa na 1992 zal een Europa zijn waarin de belangen van stedelijke
economieën centraal staan. De ontwikkeling van infrastructuur in stedelijke
gebieden wordt algemeen gezien als een middel om een stedelijk gebied in zijn
ontwikkeling te ondersteunen of zelfs te stimuleren waardoor de internationale
concurrentiekracht gewaarborgd kan worden. De open markt dwingt steden
echter om zich veel meer dan voorheen naar buiten te richten. Van groot belang
is dan ook dat een stedelijke economie goede verbindingen heeft met andere
stedelijke gebieden.
In dit hoofdstuk zal de relatie tussen infrastructuur en stedelijke agglomeraties
van een drietal zijden worden belicht. In paragraaf 7.2 zal de nadruk liggen op
intra-metropolitane infrastructuur. Aan de hand van een achttal Europese casestudies zal gezocht worden naar het verband tussen de ontwikkeling van stedelijke infrastructuur en stedelijke ontwikkeling voor de periode 1975-1988 (Bruinsma en Rietveld, 1990). In paragraaf 7.3 zal de nadruk liggen op de inter-metropolitane infrastructuur. Met behulp van een graviteitsmodel zal de relatieve
ligging van 42 stedelijke agglomeraties - met meer dan 1 miljoen inwoners binnen het Europese lucht-, rail- en weginfrastructuurnetwerk bepaald worden
(Bruinsma en Rietveld, 1992). Met enige toekomstscenario's zal voor ieder
infrastructuurnetwerk nagegaan worden in hoeverre veranderingen in dit netwerk
leiden tot verschuivingen in de bereikbaarheid van de agglomeraties. In paragraaf 7.4 zal gekeken worden naar de barriere effecten van landsgrenzen op de
bereikbaarheid van de stedelijke agglomeraties voor het wegverkeer (Bruinsma
en Rietveld, 1992). Hiervoor zal het in paragraaf 7.3 gehanteerde graviteitsmodel
gebruikt worden. Tevens zal gekeken worden naar de verandering in de bereikbaarheid van stedelijke agglomeraties wanneer de barrieres die landsgrenzen

Beide auteurs zijn werkzaam bij de vakgroep Ruimtelijke Economie van de Vrije Universiteit te Amsterdam. Het onderzoek heeft plaats gevonden in het kader van het Onderzoeksprogramma "Stedelijke Netwerken".
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vormen dalen als gevolg van politieke ontwikkelingen binnen Europa (denk aan
de Europese markt en de ontspanning van de Oost-West verhoudingen).

7.2 Relatie stedelijke ontwikkeling en intrastedelijke infrastructuur
In dit onderzoek is met behulp van een achttal case-studies getracht inzicht te
krijgen in het verband tussen infrastructuur en ontwikkeling van de stedelijke
werkgelegenheid - als kenmerk van stedelijke ontwikkeling - voor de periode
1975-1988.
De stedelijke agglomeraties - de Randstad en zeven agglomeraties welke nauwe
contacten met de Randstad onderhouden - zijn op twee schaalniveau's onderzocht; namelijk stedelijke agglomeratie en stedelijke regio (zie tabel 7.1).
Bij de werkgelegenheidsontwikkeling is gekeken naar zowel de totale werkgelegenheid als de sectorale verdeling van de werkgelegenheid. Aangezien de profit
dienstensector meer dan gemiddeld internationaal is georiënteerd, is met name
deze sector voor stedelijke gebieden van groot belang.
Het blijkt dat wanneer gekeken wordt naar de veranderingen van de aandelen
van de diverse sectoren in de totale werkgelegenheid de restgroep (industrie,
bouwnijverheid en landbouw) niet alleen relatief maar ook absoluut de grote
verliezer is in de periode 1975-1988 (zie tabel 7.2).
De winnaar is wat minder eenvoudig aan te geven. In eerste instantie lijkt de
ontwikkeling in de Randstad niet erg gunstig. Het aandeel van de meest internationaal georiënteerde profit diensten sector ontwikkelt zich ongunstig vergeleken
met de overige agglomeraties. Wanneer echter gekeken wordt naar de groei
percentages van de werkgelegenheid in de profit diensten sector dan blijkt de
Randstad gunstig te scoren. Dit wordt deels verklaard door de zeer gunstige
werkgelegenheidsontwikkeling in de Randstad vergeleken met de andere
agglomeraties. Daar waar vele agglomeraties een stagnatie of zelfs daling van de
werkgelegenheid kenden in de periode 1975-1988, kent de Randstad een groei
van de totale werkgelegenheid (met name in de laatste jaren).
Een ordening van de regio's en stedelijke gebieden op grond van de ontwikkeling van de totale werkgelegenheid en de werkgelegenheid in de profit dienstensector laat zien dat ongeacht het schaalniveau en ongeacht het werkgelegenheidsaspect telkens dezelfde gebieden boven danwel beneden mediaan scoren
(zie tabel 7.3). Dit heeft het gunstige gevolg dat bij de vergelijking van de
ontwikkeling van infrastructuur elementen met de werkgelegenheidsontwikkeling
geen rekening gehouden hoeft te worden met zowel verschillen in schaalniveau
als werkgelegenheidsscoop. De ontwikkeling van de werkgelegenheid is afgezet
tegen de ontwikkeling van enkele infrastructuur elementen waaraan de gedachte
ten grondslag ligt dat er een positieve relatie tussen beide bestaat.
Mocht deze relatie inderdaad bestaan dan zouden in figuur 7.1 alleen de vakjes
1 en 4 gevuld dienen te zijn. Het mag duidelijk zijn dat deze positieve relatie in
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Tabel 7.1

De ondenoeksregio's

Land

Stedelijke regio

Stedelijke agglomeratie

Nederland

Noord en Zuid Holland

Engeland
Frankrijk
België
Duitsland
Denemarken

South East
De de France
Brabant en Antwerpen
Düsseldorf, Overbayem
Hovestadsregionen

Amsterdam/Rotterdam/
Den Haag
Londen
Parijs
Brussel/Antwerpen
Düsseldorf, München
Kopenhagen

Tabel 7.2

Ontwikkeling sectorale werkgelegenheid
Verschuiving van het aandeel

Profit diensten

++
++
++
+
+
+

Kopenhagen
Parijs
Londen
Milaan
Düsseldorf
Brussel/Antwerpen
Randstad

Tabel 7.3

Groei hoog

Non-profit diensten

Groeipercentage
profit diensten
Rest

++
+
+
++
+
+
++

0

+
+
+
++
++

0

Ordening agglomeraties naar werkgelegenheid
Totaal werkgelegenheid

Profit diensten sector

Regio

Stad

Regio

Stad

NZ Holland
Overbayem
Lombardije
Hovestadsreg.

Randstad
Milaan
Kopenhagen

Hovestadsreg.
Lombardije
NZ Holland
Oberbayem

Randstad
Milaan
Kopenhagen

South East
De de France
Düsseldorf
Brabant/Antw.

Brussel
Londen

Düsseldorf
South East
Ile de France
Brabant/Antw.

Londen
Brussel

Mediaan

Groei laag
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dit onderzoek niet gestaafd kan worden. Het blijkt dat met deze zeer beperkte
dataset het niet mogelijk is mono-causale verbanden tussen werkgelegenheidsontwikkeling en infra-structuurontwikkeling aan te tonen.
Welke conclusies mogen nu worden afgeleid voor de Randstad? Belangrijk is op
te merken dat de Randstad een relatief gunstige werkgelegenheidsontwikkeling
heeft doorgemaakt in de periode 1975-1988. De heersende opinie dat de
Randstad achter blijft met de ontwikkeling van infrastructuur wordt niet waargenomen. De dichtheid van het snelwegennet is relatief hoog en ook de groei van
het aantal kilometers snelweg is hoog. De ontwikkeling van hoogwaardig
openbaar vervoer (tram en metro) is eveneens relatief hoog, echter hier mag
men zich afvragen of de Randstad geen achterstandpositie aan het wegwerken is
ten opzichte van bijvoorbeeld Parijs en Londen. De ontwikkeling van het
luchtverkeer blijft voor het passagiersvervoer enigszins achter, dit in tegenstelling
tot de huidige opinie dat Schiphol het zo goed doet. Het goederenvervoer kent
een sterkere groei dan de meeste Europese luchthavens, het blijkt echter dat
luchthavens met congestie problemen (München en Milaan) hun goederenfunctie
terugdringen.
De algemene conclusie is dat een positieve relatie tussen infrastructuur en
stedelijke ontwikkeling niet aangetoond kan worden. Men dient echter in het
oog te houden dat de beschouwde steden over het algemeen een zeer hoogwaardig infrastructuurnetwerk bezitten zodat het uiterst twijfelachtig is of een
meerwaarde aan infrastructuur zich zichtbaar uiten zal in werkgelegenheidseffecten. Pas wanneer een van de stedelijke regio's zijn infrastructuur langere tijd
verontachtzaamt en daardoor duidelijk achterop raakt zal het een duidelijke
invloed hebben op zijn economische ontwikkeling.
Voor de Randstad is natuurlijk niet alleen haar interne infrastructuur van groot
belang bij de bepaling van haar concurrentiepositie in het Europa van na 1992.
Minstens zo belangrijk is haar bereikbaarheid ten opzichte van de andere
stedelijke agglomeraties. Over deze relatieve ligging van stedelijke agglomeraties
in Europese infrastructuurnetwerken handelt de volgende paragraaf.
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Figuur 7.1

Relatie ontwikkeling infrastructuur en werkgelegenheid
Toename km. snelweg per 100 km2
Werkgelegenheid
> Mediaan < Mediaan

groei>

1

2

groei>

mediaan
groei <

3

4

mediaan
groei <

Toename passagiers openbaar vervoer
Werkgelegenheid

Milaan
Randstad

Londen

München

Parijs
Brussel

mediaan

Toename passagiersafbandeling luchthaven
Werkgelegenheid

groei>

Londen
Parijs

München
Milaan

Brussel
Düsseldorf

> Mediaan

< Mediaan

Milaan
München

Düsseldorf

Kopenhagen

Parijs
Londen

groei <

Toename goederenafhandeling luchthaven
Werkgelegenheid

> Mediaan < Mediaan
München
Milaan

Londen
Parijs

mediaan
groei <

Randstad
Kopenhagen

mediaan

groei <

groei>

< Mediaan

Toename aantal telefoonaans1uitingen
Werkgelegenheid

> Mediaan < Mediaan
groei>

> Mediaan

groei>

> Mediaan

< Mediaan

Randstad

Londen
Parijs
Brussel

Milaan
Kopenhagen
München

Düsseldorf

mediaan
Randstad Düsseldorf
Kopenhagen Brussel

groei <

7.3 Stedelijke agglomeraties in Europese infrastructuurnetwerken

Het begrip bereikbaarheid betreft de geografische ligging van de agglomeratie
ten opzichte van die van de overige agglomeraties. Hoe korter de gemiddelde
afstand tot de overige agglomeraties des te gunstiger is de relatieve ligging van
het stedelijke gebied. Bezit het een relatief gunstige positie dan zou het eenvoudiger moeten zijn om internationaal georiënteerde bedrijvigheid aan te trekken
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dan wanneer het relatief ongunstig gelegen is. Hier blijft de analyse beperkt tot
het opstellen van een bereikbaarheidsindex aan de hand van afstanden of
reistijden. Een verfijning kan bewerkstelligd worden door een weging toe te
passen aan de hand van de bevolkingsomvang van de agglomeraties. Bij een
grotere bevolkingsomvang neemt immers de kans toe dat iemand uit deze
agglomeratie relaties onderhoudt met personen uit andere agglomeraties. Naast
de afstand is de bevolkingsomvang dan ook een factor van belang.
We zullen drie vervoerswijzen onder de loupe nemen: vervoer over de weg, per
spoor en door de lucht. De drie vervoerswijzen zullen apart worden behandeld.
Alleen bij het weg- en spoorverkeer zal soms een combinatie met vervoer over
water worden opgenomen als een agglomeratie anders onbereikbaar zou zijn.
Om bovenstaande te concretiseren gebruiken we de volgende notatie. De
potentiaalwaarde c.q. bereikbaarheidswaarde Bi van lokatie i kan als volgt
gedefiniëerd worden:
(1)

waarbij Bi de bereikbaarheid is van agglomeratie i, Pj is de bevolkingsomvang
van agglomeratie j en Rij is de reistijd van i naar j. De graviteitsparameter c
wordt doorgaans gelijk gesteld aan 1 (zie bijvoorbeeld Keeble et al (1982». De
locatie met de hoogste bereikbaarheidswaarde zoals geformuleerd in (1) is het
gunstigst gelegen. Indien men een bereikbaarheidsindex wenst zonder de
verschillen in bevolkingsomvang van de steden in rekening te brengen, dan kan
men gebruik maken van de volgende vereenvoudigde versie:
(2)
Bij het operationaliseren van de bereikbaarheidsindicatoren (1) en (2) doen zich
diverse problemen voor die we hieronder successievelijk zullen behandelen:
1.

2.
3.

Keuze agglomeraties en bevolkingsomvang
Reistijden
Reistijd in de eigen regio

1. Keuze agglomeraties en bevolkingsomvang
In deze studie concentreren we ons op de bereikbaarheid van grote stedelijke
agglomeraties in Europa (exclusief de U.S.S.R.). Daarbij nemen we uitsluitend
agglomeraties in beschouwing met meer dan 1 miljoen inwoners (zie figuur 7.2).
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Figuur 7.2

Beschouwde Europese agglomeraties

lt,".'
1 . hUi .

1: U:::; .. I

'"CUtl.
I'" T, ..
I -• ...
chlhr
' I"j, RI ~"
• b lS tu ••
"Ihr""
IIt .- Irllul

l

•

Ir 11 I

'1 *S1u",I"
ern".
U: },:r js
I' : ~!~ : :': : .
I

I

• h,u~'I "
• •

11 - lu i t'

11 . ' •• r i '
I • •• , tlt
1 · ... .

J:. lf::rj.
i le ..

I , 1'1'" 41

· ...'1"",

1 . 'rr lij l
I . . .. ellI lI

11" ' ''11

Fr .. hrt
• ''''I
I"
1j -l illu

11 : 1::::""1
H1 :. '1:~:t
~tII
.... ' ul
1
t · I.I .. h l
ti . hl i ,
ft . . . . . " ul

n.

At h u

"l., .. , h ,"h lij h lu ... i ,
h ij " • • " ,.i " i ! .... tu ••

2. Reistijden
Voor de vervoerswijzen rail en lucht kan direct gebruik gemaakt worden van
reistijden zoals aangegeven in de Thomas Cook European Timetable (rail) en de
ABC World Airways Guide (lucht). Per verbinding zal steeds de snelste tijd
worden aangehouden. Bij het wegvervoer wordt in eerste instantie uitgegaan van
afstanden. De afstanden zijn gebaseerd op de Wegenatlas van Europa (Michelin,
1988). Om afstanden te vertalen in reistijden is informatie nodig over snelheden.
Deze hangen ondermeer af van de kwaliteit van de verbindingen, de mate van
congestie en van institutionele factoren (maximum snelheid). We gaan uit van
een gemiddelde snelheid tussen stedelijke gebieden op snelwegen van 90 km/uur
en op overige wegen van 60 km/uur. Binnen stedelijke gebieden wordt een
gemiddelde snelheid van 30 km/uur gehanteerd.
Bij de berekening van de reistijd is het tevens van belang of men op ieder
gewenst moment kan vertrekken of dat men gebonden is aan vastgestelde
vertrektijden hetgeen het geval is bij vlieg-, trein- en vaarverbindingen. Een
nauwkeuriger bepaling van de reistijd welke gemoeid is met het gebruik van
diensten is weergegeven in notatie (3).

R=W+V+I

(3)
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waarbij Ween ongemakkentoeslag voor de wachttijd is, V de werkelijk vlieg-,
vaar- c.q. treinreistijd is en I de in-/uitchecktijd is.
Een hoge frequentie voor rail- en luchtverkeer geeft aanleiding tot geringe
wachttijdverliezen. Indien een reiziger op een willekeurig moment naar een
station gaat zal deze bij een gemiddelde frequentie van één vertrek per uur een
gemiddelde wachttijd ervaren van een half uur.
Gaan we er van uit dat de reiziger wel geïnformeerd is maar zijn tijd minder
nuttig kan besteden als gevolg van de vaste vertrektijden, dan zou men een
gegeneraliseerde wachttijd W· kunnen berekenen.
Een tentatieve formulering is:
W· = 1/4f

(4)

waarbij f de frequentie van de verbinding weergeeft.
Naast wachttijdverliezen als gevolg van beperkte frequenties dient rekening
gehouden te worden met tijdverliezen door een onbetrouwbare service van
vliegtuig of trein en met tijdverliezen bij overstappen. Daarnaast is het belangrijk
rekening te houden met het aantal effectieve uren (E) welke op een dag geschikt
zijn voor reizen. Bijvoorbeeld voor het luchtverkeer binnen Europa dient men
tussen 7.00-19.00 uur te vertrekken om nog dezelfde dag de plaats van bestemming te bereiken. Voor het bepalen van de wachttijd in uren is in dit onderzoek
de navolgende notatie gehanteerd:
W = E/4f

(5)

3. Reistijd in de regio
De formule van het graviteitsmodel brengt met zich mee dat de eigen regio een
zwaar gewicht in de schaal legt. De interne reistijd is er immers klein wat
volgens vergelijking (1) tot een hoge waarde leidt. Daarom verdient de bepaling
van de interne reistijd extra aandacht. Duidelijk is dat deze afhangt van de
oppervlakte van het gebied. Nu is het onmogelijk oppervlakten van de 42
stedelijke agglomeraties te verkrijgen die op vergelijkbare wijze zijn gemeten.
Wij hebben onder een aantal aannames de omvang van het stedelijk gebied zelf
bepaald. Hierbij is de volgende formule gehanteerd:

0= P/c

(6)

De oppervlakte van een stedelijk gebied is gelijkgesteld aan zijn bevolkingsomvang gedeeld door een constante. De constante is te beschouwen als de
bevolkingsdichtheid. Voor monocentrische steden is deze constante op 2.000
gesteld, voor polycentrische steden op 1.000 aangezien de gemiddeld af te leggen
afstand beïnvloed wordt door de afstand tussen de diverse kernen.

d=.f(O/ff)/2
100

(7)

Na berekening van de gemiddeld af te leggen afstand - met behulp van vergelijking (7) - kan de gemiddelde interne reistijd bepaald worden waarbij de gemiddelde snelheid welke binnen stedelijk gebied bereikt word op 30 km/uur is
gesteld.
Met behulp van het graviteitsmodel is voor het lucht-, rail- en wegverkeer een
bereikbaarheidsindex opgesteld voor de 42 Europese agglomeraties. Voor iedere
modaliteit is allereerst een ongewogen index samengesteld en vervolgens een
index gewogen naar bevolkingsomvang. Tenslotte zijn in toekomstscenario's
essentiële verbeteringen aangebracht in het infrastructuumetwerk en is gekeken
welke verschuivingen deze verbeteringen in de gewogen index teweeg brengen.
7.3.1 Bereikbaarheid luchtverkeer
De bereikbaarheid van de agglomeraties wordt bepaald met behulp van de
reistijden tussen de agglomeraties. Voor het vliegverkeer spelen - naast de
werkelijke vliegtijd - de in-/uitchecktijd en de wachttijd (samenhangend met de
frequentie van de vluchten) een rol. Bij een eerste benadering zal uitsluitend
gelet worden op de reistijden en blijven de verschillen in omvang van de
agglomeraties buiten beschouwing (tabel 7.4, kolom 1). Deze ongewogen index
geeft alleen de ruimtelijke dimensie van bereikbaarheid weer. Echter, aangenomen mag worden dat bij een gelijke afstand de interactie tussen een agglomeratie en een stad met een bevolkingsomvang van 4 miljoen groter is dan de
interactie met een stad met een bevolkingsomvang van 1 miljoen. De reistijd
wordt daarom gecorrigeerd - gewogen - voor de bevolkingsomvang van de
bestemming (tabel 7.4, kolom 2). De spreiding van de index is nu veel geringer
dan in kolom 1. Dit wordt veroorzaakt doordat de interne bestemmingspotentie
buiten beschouwing wordt gelaten. Dit weglaten van de interne bestemmingspotentie heeft met name negatieve consequenties voor de grotere agglomeraties
(Londen, Parijs, Istanbui), daar de totale bevolkingsomvang van hun bestemmingsrelaties relatief gezien gering is ten opzichte van de kleinere agglomeraties
(welke alle grote agglomeraties tot hun bestemming kunnen rekenen). Het is
mogelijk het interne bestemmingsverkeer in het graviteitsmodel op te nemen (zie
paragraaf 7.3). Men dient zich dan wel goed te realiseren dat de gewogen
bereikbaarheidsindex een interne en een externe component heeft. De interne
component kan met name in de grotere agglomeraties een dermate hoog
aandeel van de totale score innemen dat een excentrisch gelegen agglomeratie
toch hoog scoort in de index. De gewogen index weerspiegelt dan ook niet
uitsluitend de ruimtelijke lokatie van een stedelijke regio zoals bepaald door zijn
externe contacten, maar eveneens de economische sterkte van een stedelijk
gebied.
Voor het vliegverkeer zijn Londen en Parijs in de ongewogen index niet zo
dominant als in de gewogen index (inclusief interne bestemming). Bij de
toenemende dominantie van Londen en Parijs speelt de hoge intensiteit van de
vluchten en de relatief centrale ligging van de beide agglomeraties geen rol,
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Tabel 7.4

De bereikbaarheid van Europese steden voor het vliegverkeer
Oogew. voor
bevolk.omvlIIIg

Londen
Parijs
Frankfurt
Zurich
Brussel
Amsterdam
Milaan
Munchen
Kopenhagen
Rome
Berlijn
Dusseldorf
Wenen
Madrid
Hamburg
Barcelona
Boedapest
Praag
Warschau
Manchester
Istanbul
Dublin
Athene
Birmingham
Stockholm
Belgrado
Lyon
Boekarest
Keulen
lissabon
Sofia
Zagreb
Marseille
Turijn
Newcastle
Napels
Leeds
Genua
Rotterdam
Liverpool
Essen
Lodz

102

Gew., excl.
interne
bestemming

Gewogen, incl. intern bestemming

Score

-/+

RIIIIg

-1
4

-1
1

100

100

99

96
90

94
98
96
96

100
75

-15

73

-14

70

95

70

75
69

85

69

-13
-13
-6

-1
1
-1

81

65

68
64
64

TI
68

64
66

-4
-4

-4
-4

70
75

70

'(;1

83
83

63
62
57
56
55
47
47

71

66
68

67
55
52

46
44

54

43
43
41
41
41
39
39

48
58

36
36

43
51

35
35

44

30
24
22

21
20
13
13
11

6
0
0

57
51
51

60

61
67
60

60

55
48

52
51
65
50
57
48

50

50

48

47

54

48
48

45
33
38

32
34
26

25
20
27
13

0
0

42
49
43
36

2
6
-3
-1
10
4
5
8
1
6
7
22

7
16
7
9
8
9
12
6
14
8
6

39
35
32
33
31

11

28

15

32
21
18

21

17

15
13
13

18
15

18
17

4
-3
-1
5
-2
-2
-8
-1
-1
10
5
-1
2
-3
-2
6
1
-1
1
-2
1
-1
-1
3

daarin verandert immers niets. De toenemende dominantie wordt geheel
verklaard door de hoge eigen bevolkings omvang waardoor de interne interactie
in belang toeneemt. De scores van andere grote agglomeraties verbeteren
eveneens sterk (zie figuur 7.3). De scores van Essen en Lodz - welke geen eigen
luchthaven bezitten - worden volledig bepaald door hun interne interactie
potentieel. Voor de hoogte van het aandeel van het interactie potentieel in de
totale score geldt: 1) het aandeel wordt hoger naarmate de bevolkingsomvang
toeneemt en 2) het aandeel wordt kleiner naarmate het aantal verbindingen van
een agglomeratie met andere agglomeraties toeneemt.
Belangrijk onderdeel van de analyse voor elk infrastructuurnetwerk zijn de
toekomstscenario's welke uitgewerkt zijn. Verwacht wordt dat het vliegverkeer
de komende decennia sterk zal toenemen. Nu kan deze toename op diverse
wijzen tot uiting komen. Wij zijn uitgegaan van een verdubbeling van het huidige
aantal vluchten. Deze verdubbeling kan op verschillende wijzen aan de luchthavens worden toegedeeld. Verandert er niets in Europa, dan zal een verdubbeling
van de alle bestaande vluchten plaats vinden. Ontwikkelt zich echter - zoals in
de V.S.- onder invloed van de deregulering een Hub en Spoke systeem, dan
Figuur 7.3

De bereikbaarheid voor het luchtverkeer, gewogen voor de bevolkingsomvang
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Tabel 7.5

Scenario's voor het vliegverkeer (gewogen voor bevolking)

Verandering in de score bij scenario 1: verdubbeling aantal vluchten op alle verbindingen

5
4

3
2

1

o
-1

Praag
Boedapest, Warschau, Boekarest, Belgrado, Sofia
Berlijn, Wenen, Zagreb
Zürich, Brussel, Amsterdam, Rome, Istanbul, München, Kopenhagen, Düsseldorf, Barcelona, Birmingbam , Lyon, Marseille
Frankfurt, Milaan, Hambur& Manchester, Stockholm, Dublin, Lissabon, Keulen, Turijn,
Napels, Newcastle, Genua
Parijs, Londen, Madrid, Rotterdam, Leeds, Liverpool
Essen, Lodz

Verandering in de score bij scenario 2: verviervoudiging aantal vluchten op Londen, Parijs en

Frankfurt
2

Frankfurt

1

Zagreb, Genua
Parijs, Sof1ll, Turijn, Napels, Newcastle, Rotterdam
Londen, Praa& Boekarest, Birmingbam, Belgrado, Keulen, Marseille, Leeds, Liverpool,
Lodz
Düsseldorf, Boedapest, Warschau, Manchester, Lissabon, Lyon, Essen
Berlijn, Rome, Istanbul, München, Wenen, Barcelona, Hambur& Athene, Stockholm,
Dublin
Zürich, Brussel, Amsterdam, Milaan, Madrid, Kopenhagen

o
-1
-2
-3
-4

Verandering in rangnummer bij scenario 1: verdubbeling aantal vluchten op alle verbindingen'
4
3
1
-1
-2

Praag
Belgradom, Boekarest
Rome
Madrid, Manchester, Birmingbam, Lyon
Stockholm, Dublin, Lissabon

Verandering in rangnummer bij scenario 2: verviervoudiging aantal vluchten op Londen, Parijs en

Frankfurt'
2
1
-1
-2

Berlijn, Boekarest
Hambur& Dublin
Brussel, Amsterdam, Barcelona, Stockholm
Lissabon

, geen verandering in rangorde (0) niet weergegeven

zullen enkele mainports tot ontwikkeling komen welke de toename van het
aantal vluchten zullen opeisen. Voor deze variant zijn Londen, Parijs en Frankfurt de mainports welke de gehele toename van het aantal vluchten (3251)
krijgen te verwerken. Dit betekent een verviervoudiging van het huidige aantal
vluchten van deze luchthavens.
In het eerste scenario - waarin alle bestaande vluchten verdubbelen - blijken met
name steden in Oost Europa hun score en in mindere mate hun positie in de
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rang-orde te verbeteren (tabel 7.5). De verklaring valt te herleiden uit vergelijking (5).
Voor de Oost Europese luchthavens geldt dat zij veel verbindingen hebben met
de overige agglomeraties, echter zij onderhouden deze verbindingen laag
frequent. Verdubbeling leidt bij een laag frequente verbinding tot een snelle
daling van de wachttijd met gevolg een relatief sterke daling van de totale
reistijd, met gevolg een relatief sterke stijging van de bereikbaarheid.
In het mainportscenario valt op dat de mainports hun dominante positie niet zo
sterk weten te verbeteren als op voorhand verwacht mocht worden. De verklaring hiervoor is omgekeerd aan voorgaande scenario. De mainports hebben
momenteel niet alleen veel verbindingen maar zij bezetten deze ook hoog
frequent. Een verviervoudiging van de frequentie leidt dan tot een geringe daling
van de wachttijd (welke toch al laag was) met gevolg dat de totale reistijd
nauwelijks beïnvloed wordt.
7.3.2 Bereikbaarheid railverkeer
Uit een eerste beschouwing van de bereikbaarheid van de Europese agglomeraties binnen het spoorwegnetwerk, blijkt de zeer centrale ligging van MiddenDuitsland (tabel 7.6, kolom 1). Op gepaste afstand volgen Midden-Engeland, de
Benelux en Parijs. De Benelux steden en Parijs zijn - zoals Midden-Duitsland relatief centraal gelegen in Europa Dit geldt echter niet voor Midden-Engeland.
Dit gebied scoort hoog omdat hier relatief veel stedelijke agglomeraties dicht bij
elkaar liggen. In het gebruikte graviteitsmodel neemt de interactie af naarmate
de afstand toeneemt. Steden welke in elkaars nabijheid liggen - zoals in MiddenEngeland het geval is - wekken dan ook relatief sterke interactiestromen op.

Een nadere bestudering van de resultaten laat zien dat er binnen Europa een
duidelijke centrale regio is, begrensd door de steden Hamburg-München-GenuaLyon-Liverpool-Newcastle-Hamburg. Alle steden buiten deze regio hebben een
score beneden de 40.
In de situatie waarin gewogen is voor de bevolkingsomvang, blijkt wederom dat
de grotere agglomeraties door hun interne interactie potentieel hun score sterk
hebben weten te verbeteren (zie figuur 7.4). De verliezers zijn veelal agglomeraties met een kleine eigen bevolkingsomvang, welke op relatief grote afstand van
de grote agglomeraties zijn gelegen. Voor de Randstad, Noord Italië en München geldt dat zij nabij relatief veel kleine agglomeraties gelegen zijn terwijl de
grotere agglomeraties verderaf liggen. Deze verhouding werkt negatief door in
de gewogen score in vergelijk met de ongewogen score.
Voor het railverkeer is slechts 1 toekomstscenario uitgewerkt. Het ligt tamelijk
voor de hand het Hoge Snelheids Treinen Net (HST) op te nemen. Echter ieder
zichzelf respecterend land heeft zijn eigen ideeën omtrent de vormgeving van dit
netwerk, waarbij vooral het eigen grondgebied goed voorzien is. Wij hebben -
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Figuur 7.4 De bereikbaarheid voor het railverkeer, gewogen voor de bevolkingsomvang
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gezien op voorhand veronderstelde neutraliteit - gekozen voor het netwerk zoals
dit door de Europese Commissie is voorgesteld (C.E.C., 1990).
Vooraf dient gesteld te worden dat wij de frequenties van de diensten niet
hebben veranderd. Het is heel wel denkbaar dat de frequentie op HST-lijnen
sterk zal toenemen echter wuden wij de frequentie ophogen dan is het onduidelijk welk deel van de verbeterde bereikbaarheid te danken is aan de snellere
reistijd en welk deel aan de hogere frequentie. Tevens is de reistijdwinst welke
bijvoorbeeld gerealiseerd kan worden op het HST-traject Wenen-Kopenhagen
ook toegekend aan verbindingen welke over dit traject voeren, zoals bijvoorbeeld
Istanbul-Stockholm.
De stelling dat Parijs het meeste baat heeft bij een Europees HST-net blijkt niet
correct (tabel 7.7). Zou Parijs het meeste baat hebben dan wuden alle andere
agglomeraties een daling in bereikbaarheid moeten ondergaan aangezien Parijs
in de gewogen situatie de index aanvoert. Wel dient opgemerkt dat het bestaande Franse HST-net al in de basissituatie is opgenomen. Het blijkt dat de
Europese Commissie zijn werk goed heeft gedaan, Brussel heeft het meeste
profijt. Brussel is centraal gelegen in de grote bevolkingsconcentraties Londen,
Parijs en Ruhrgebied, waarop Brussel HST-verbindingen krijgt.
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Tabel 7.'

De bereikbaarheid van Europese steden voor het rallverkeer
Ongewogen voor
bevolkingsomvang

Düsseldorf
Keulen
Essen
Manchester
Leeds

Rotterdam
Brussel
Amsterdam
Parijs
Liverpool
Frankfurt
Birmingham
Londen
Milaan
Hamburg
Turijn
München
Lyon
Zürich
Genua
Newcastle
Wenen
Berlijn
Marseille
Rome
Boedapest
Praag
Kopenhagen
Zagreb
Napels
Warschau
Belgrado
Lodz
Barcelona
Dublin
Madrid
Stockholm
Sofia
Boekarest
Lissabon
Istanbul
Athene

1(lO
92
86
66

63
63
63
62
61
59

Gewogen voor bevolkingsomvang

Score

.j+

Rang

90
85

·10
·7
·5

·2
·2
·2
·3
·1
·5
·2

81
77
77

67
66
66

100

58

71
64

57

76

54

96

50
48

57
61
52

47
45
45

54

63

11

14
4
3
4
39
6
19
42
7
13
5
9
18
10
6
12
14
27
16

54

43
43
37
35
35

49
55
51
62
51
56
51
45

22
20
15

44

16

42
42

15

31
30
28
27
26
26
24
24

23
22
20

18
17
16
13
12
11

44

42
39
46

39
53
40

35
42
42
58
46

8

12

44

34

-4

16
18
18
15
23

17
33
12
18

·2
4
11

-4

·1
-8

·5
4
·2
·8
1
·3
8
·3
6
-4

·5
·9
·5
·1
·2
·7
4
-6

13

·2
-4

29

2
4

46

24

35

13

26
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Tabel 7.7

Veranderingen in de bereikbaarheid als gevolg HST-net, gewogen
voor bevolking

Verandering in de score

-7

Brussel
Fraokfurt
Lyon, Milaan, Zürich, Marseille
Barcelona
Turijn, Napels
Rotterdam, Amsterdam
Parijs, München
Keulen
Genua, Kopenhagen
Madrid
Hamburg, Rome, Newcast1e, Wenen
Londen, Lissabon, Stockholm, Dublin, Sofia
Düsseldorf, Essen, Binningham, Berlijn, Praag, Warschau, Belgrado, Zagreb,

-8
-9
-11

Leeds, Liverpoo~ Boedapest, Boekarest
Manchester, Athene
Istanbul

11

7
5
3
2
1

o
-1
-2
-3

-5
-6

Lodz

Verandering in het rangnummer

9
6
5
4

3
2
1

o
-1
-2

-3
-4

-5
-9

Marseille
Frankfurt, Napels
Barcelona
Brusse~ Turijn
Milaan
Lyon, Kopenhagen, Zagreb
Keulen, Rotterdam, München, Genua, Dublin
Parijs, Londen, Madrid, Stockholm, Sofia
Düsseldorf, Essen, Binningham, Amsterdam, Hhamburg, Praag, Lissabon,
Boekarest, Lodz
Leeds, Warschau
Rome, Wenen, Belgrado
Manchester, Liverpoo~ Berlijn, Newcast1e, Boedapest, Athene
Zürich
Istanbul

Frankfurt ontwikkelt zich gunstig als HST-knooppunt in Duitsland met verbindingen naar alle belangrijke bevolkingsconcentraties. De Alpenregio profiteert
van de nabijheid tot Parijs en de HST-knooppunten in Straatsburg en Basel.
Men dient er attent op te zijn dat de daling van 6 procent punt in de score van
Londen niet vergelijkbaar is met de daling van bijvoorbeeld Sofia. Londen valt
terug van .96 naar .90, Sofia van .35 naar .29. De daling van de bereikbaarheid
in Engeland en Duitsland is dan ook niet zo ernstig als de daling in Zuid- en
Oost-Europa.
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7.3.3 Bereikbaarheid wegverkeer
De reistijd voor bet wegennet is op een andere wijze bepaald dan in voorgaande
situaties. Met bebulp van afstandstabellen is de reistijd bepaald door gemiddelde
rijsnelheden toe te kennen. Voor snelwegen bedroeg dit 90 km/uur en voor de
overige wegen 60 km/uur.
In de ongewogen situatie zijn drie centrale regio's te herleiden; Midden-Duitsland, Midden-Engeland en Noord-Italië/Alpenregio (tabel 7.8).
Na weging ontstaat weer bet bekende patroon, waarin grote steden sterk stijgen.
Londen en Parijs worden dominant op afstand gevolgd door Midden-Duitsland
(zie figuur 7.5). Istanbul stijgt in de rangorde van de 40-ste naar de 14-de positie.
Het aandeel van bet interne interactie potentieel bedraagt voor deze stad maar
liefst 77 % van de totale score.
Voor het wegennetwerk hebben wij twee toekomstscenario's uitgewerkt. In het
eerste scenario wordt verondersteld dat de kwaliteit - en daarmee de snelheid van alle bescbouwde wegen op bet snelwegniveau komt. In bet tweede scenario
wordt daarnaast aangenomen dat de veerdienten tussen Engeland-Frankrijk,
Denemarken-Zweden en Denemarken-Duitsland vervangen zijn door bruggen of
tunnels.
Figuur 7.5

De bereikbaarheid voor het wegverkeer, gewogen voor de bevolkingsomvang
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Tabel 7.8

Bereikbaarheid voor het wegverkeer
Ongewogen voor
bevolkingsomvang

Düsseldorf
Essen
Keulen
Brussel
Rotterdam
Leeds
Amsterdam
Frankfurt
Manchester
Liverpool

Score

-/+

Rang

100

78

-22

98
g-,

TI

-21

75

-22

70

-17
-16

-2
-2
-2
-5
-7
-1

ff1
85
85
85
84
84

81

Mi1aan

80

Turijn
München
Zürich
Birmingham
Genua
Parijs
Lyon
Newcastle
Hamburg
Berlijn
Londen
Wenen
Praag
Marseille
Zagreb
Boedapest
Rome
Kopenhagen

78
78
78

Lodz

Belgrado
Barcelona
Napels
Warschau
Sofia
Dublin
Madrid
Boekarest
Stockholm
Istanbul
lissabon
Athene
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Gewogen voor bevolkingsomvang

TI
TI

76
75
75
74

69

74
67
70
71
68

-11

-18
-14
-13
-13
-15

-6

-17

-11

63

-15
-15

-6
-6

-17
-18

5
-10
16
-3
-5
4

63
70
59
100
62
60
66

24

-13
-15
-8

2

94
60

22
-11

67

58
56
54

-13
-13
-13

66
64
60
60
60

61
63
52
49
52

-15

59
59

54

58

55
52
51
51
50

47
46
44

-3
1
-3

65
61

74

72
72
71
71
69

-8

49
51
45
43
58
50

45
67

-1
-12
-11

-8
-5

15
20

-2
-4
-4

-5
5
10
-3
-8

-3
2

-10

-4

-7
-10
-9
-7
-1
-5

-1
-5
10
2
-2

-6

20

26

48

2

52

8

2
9

Tabel 7.9

ToekomstKenario's voor het wegverkeer- (gewogen voor bevolking)

Verandering in de score na aanleg van snelwegen in Zuid en Oost Europa
6
4
3
2
1

Warschau, Lodz
Boekarest
Istanbul, Boedapest, Praag, Zagreb, Athene, Belgrado
Wenen, Madrid, Lissabon
Berlijn, Rome, München, Genua, Marseille, Napels, Stockholm

Verandering in de score na aanleg van snelwegen, bruggen en tunnels
5
4
3
2
1
-1

Warschau, Lodz
Kopenhagen
Boekarest, Sofia
Praag, Athene, Belgrado, Stockholm
Londen, Binningham, Istanbul, Boedapest, Newcastle, Wenen, Madrid, Zagreb, Lissabon
Keulen, Frankfurt, Milaan, Rome, Zürich, Turijn

Verandering in rangnummer na aanleg van snelwegen in Zuid en Oost Europa
6
5
4
3
2
1
-1
-2
-5

Warschau
Lodz
Praag
Wenen
Istanbul, Boedapest
Frankfurt, München, Athene, Lissabon
Binningham, Rotterdam, Uverpool, Rome, Zürich, Genua, Madrid, Marseille
Lyon, Turijn, Newcastle, Napels
Barcelona, Kopenhagen

Verandering in rangnummer na aanleg van snelwegen, bruggen en tunnels
5
3
2
1
-1
-2
-3
-6

Warschau, Lodz
Boedapest, Praag, Kopenhagen
Birmingham, Wenen
Leeds, Istanbul, Madrid, Lissabon
Berlijn, Manchester, Brusse~ Uverpoo~ München, Lyon, Genua, Zagreb, Athene, Belgrado,
Boekarest
Marseille, Napels
Rome, Turijn
Barcelona

• geen verandering in score/rangorde (0) niet weergegeven

De verbetering van het wegennetwerk leidt vooral tot verbetering van de scores
van Oost- en Zuid-Europa en Zweden waar momenteel nog veel wegen van een
mindere kwaliteit zijn (tabel 7.9). De sterkere stijging van de scores van OostEuropa danken deze steden aan hun relatief korte afstand tot de overige
Europese steden in vergelijk met Zuid-Europa en Zweden. In het model
resulteert een reistijdwinst van 10 minuten op een traject van 1 uur in een groter
effect dan eenzelfde reistijdwinst op een traject van 2 uur.
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De effecten van met name de Kanaaltunnel lijken op het eerste oog marginaal.
Hierbij dient men echter te beseffen dat de Engelse steden in de basissituatie
reeds relatief hoog scoren, waardoor alleen een sterke verbetering van het
netwerk een stijging van hun score tot gevolg heeft.
In het algemeen mag gesteld worden dat Zuid- en Oost-Europa het meeste te
winnen hebben bij een verbetering van de infrastructuur. Men dient echter te
beseffen dat agglomeraties in West-Europa geenzins op hun lauweren dienen te
rusten. In het model is geen rekening gehouden met congestie. Dit zou de
rijsnelheid met name in West-Europa sterk doen afnemen, hetgeen zou leiden
tot het verlies van de relatief gunstige bereikbaarheidspositie van deze agglomeraties.

7.4 Barrieres en bereikbaarheid stedelijke agglomeraties

Landsgrenzen hebben in veel situaties een remmende invloed op ruimtelijke
interactie. Pogingen om deze remmende invloed te kwantificeren leveren op dat
binnen de E.G. de interacties worden teruggebracht tot circa 25 % van het niveau dat men met interacties zonder grensoverschrijding waarneemt. Met landen
buiten de E.G. mag de afname van het aantal interacties beduidend hoger
worden verondersteld (zie bijvoorbeeld Rietveld en Jansen (1990».
Aangenomen mag worden dat dit grensoverschrijdende effect alleen waargenomen wordt bij het wegverkeer. Bij de in paragraaf 7.3 geformuleerde modellen
wordt voor het wegverkeer een constante interactiestroom verondersteld welke
niet beperkt wordt door frequenties op de betreffende verbindingen. Bij het
lucht- en railverkeer vindt middels de frequentie van de verbindingen al een
verrekening voor het grenseffect plaats. Immers de frequentie van lucht- en
railverbindingen wordt aangepast aan de vraag van reizigers. Aangezien voor het
wegverkeer - zoals voor het telefoonverkeer - uitgegaan wordt van een vrije,
onbeperkt constante interactiestroom, dient hier wel een reductie plaats te vinden.
In dit onderzoek zal het effect van de landsgrenzen voor de relatieve ligging van
de stedelijke agglomeraties binnen het Europese hoofdweginfrastructuurnetwerk
nage-gaan worden. Hiertoe zullen - voor de internationale verbindingen - de
volgende vermenigvuldigingsfactoren in notatie (1) opgenomen worden:
E.G.-land
E.G.-land
Ongebonden
Oost Europees land
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0.250
0.167
0.125

Ongebonden Oost Europees land
0.167
0.167
0.125

0.125
0.125
0.167

7.4.1 Barrieres in het wegennet
De voor bevolking gewogen bereikbaarheidsindex van het wegennet wordt danig
gewijzigd indien het barriere-effect van landsgrenzen wordt opgenomen (tabel
7.10). Meest in het oog springend is wel dat Londen Parijs van de eerste stek
verdringt. De verklaring is echter eenvoudig. Reductiefactoren zijn alleen
opgenomen voor internationale verbindingen. In Engeland zijn zes stedelijke
agglomeraties met meer dan 1 miljoen inwoners - in Duitsland zelfs zeven terwijl Frankrijk slechts drie van dergelijke agglomeraties kent. Op deze nationale interactiestromen heeft geen reductie plaats gevonden terwijl deze stromen
juist sterk zijn omdat het relatief korte afstanden betrefd. Het mag dan ook geen
verbazing wekken dat bij de eerste 20 plaatsen alle Duitse en Engelse steden
staan (zie figuur 7.6).
De overige plaatsen in de top 20 worden bezet door grote agglomeraties, voor
wie het aandeel van het interne interactie potentieel op de totale score op kan
lopen tot 96 % (Istanbul). Grote verliezers zijn de kleinere agglomeraties, welke
zijn aangewezen op buitenlandse contacten, zoals Brussel, De Randstad, Zürich
en Praag.
Wij denken dat dit patroon realistisch is. Het leeuwendeel van de interactie zal
binnen de landsgrenzen of zelfs de grenzen van de agglomeratie plaats vinden.

Een aantal ontwikkelingen op het politieke vlak maken het aannemelijk dat in
de toekomst de barriere-effecten zullen afnemen. Wij hebben de effecten van
een dergelijke verzwakking van de landsgrenzen in vier stapsgewijze scenario's
gevat.
In het eerste scenario wordt ervan uitgegaan dat in het Europa van na 1992 de
interactie inderdaad minder verstoord zal worden door het ontbreken van fysieke
landsgrenzen. De reductiefactor voor verbindingen binnen de E.E.G. daalt
hierdoor van .250 naar .333. In het tweede scenario wordt verondersteld dat
tevens als gevolg van de ontspanning van de Oost-West verhoudingen en de
voortgaande liberalisering van Oost-Europa de interactiestromen een reductiefactor kennen overeenkomstig de EFrA-landen (van .125 naar .167). In de derde
stap worden de EFrA-landen in de E.E.G. opgenomen (van .167 naar .333). En
tenslotte wordt Hongarije als meest westers georiënteerd Oost-Europees land in
de E.E.G. opgenomen.
Het blijkt dat deze afname van de reductiefactoren slechts geringe wijzigingen in
de bereikbaarheidsindex teweeg brengt (zie tabel 7.11). In het eerste scenario
zijn het binnen de E.E.G. met name de kleinere agglomeraties met een relatief
sterke internationale oriëntatie welke enig profijt ondervinden van deze afname
van de barriere met 33.3 %. Verlaging van de reductiefactor met 33.3 % in
Oost-Europa heeft eveneens marginale effecten; Warschau en Sofia behalen
zelfs geen enkele verbetering.
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Tabel 7.10

Parijs
Londen
Düsseldorf
Essen
Keulen
Berlijn
Leeds
Manchester
Brussel
Binningham
Frankfurt
Rotterdam
Uverpool
Istanbul
Amsterdam
Hamburg
Milaan
Rome
München
Zürich
Lyon
Boedapest
Turijn
Newcast1e
Wenen
Genua
Madrid
Praag
Marseille
Barcelona
Zagreb
Kopenhagen
Athene
Belgrado
Warschau
Boekarest
Napels
Lodz
lissabon
Sofia
Stockholm
Dublin
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Bereikbaarheid van het wegennet met barriere-efrecten
Interactie zonder
barriere

Interactie met
barriere

Score Aandeel (%)

Score Aandeel (%)

100

67

97

94

64

100

88
78

78

31

69

45

77

34

50

75
74
74

25

68
64
71
77

71

57
32
37

70

29

70

38

76
39

73

46

70
69

38
36
34

41
70
59
49

68

29

69

63
49
55
62
37

67
67

81
31
45
43
62

73

96

47
62
52

57
63
67
82
63

40

80

51

66

65
63
63

63
62
61
61

40
40

39
55
39

60
54

Verschuiving

Score

Rang

Aandeel
(%)

-3
6
-9
-9
-11
-3
3
2

-1
1
-5

21
14
14
16

4
4

19
7
9

-29

-25

34

3

11
19

-6
-6

-11

-4

-20

-11
4
9

1
6
-20
-6

-13

2
-1
6

62

-11
-1
-11
-23
-11

48

90

-13

49
61
43
50

61
37
85
62

-17
1
-3
1
11
-7
5
11

13

28

8
15
26

18
24

20

17
40
23

45

59

29
48
40

58
58

70
44

59

90

-12
1
-17
-9
1

38

86

-20

-12

42

56
54
54

45

47

69

-9

56

48

-15

55

39
42
55
41

82
84
83

24
26

47
52

2
4
-8
-1
16
-1
4
6
8

60
60

52
52
52
51

78

95
88
87

58

44

50

66

45

49
49

52

46

94
71

50

39

81

-6

-10
3
-11
-7
-5
-3
-10

48

72

48

92

45
45
43

54

90

-10

65

35
41

92

-4

54

36

83

-7

22

8
37
22

20

37
31
18
33
29
28

19
31

15

20

-2
7
1

36
27

29

Figuur 7.6

De bereikbaarheid voor het wegverkeer inclusief barrieres, gewogen
voor de bevolkingsomvang
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Pas wanneer de bereikbaarheid met 100 % toeneemt - zoals het geval is in
scenario 3 en 4 - is er sprake van een relevante verbetering van de bereikbaarheidsscores van de betreffende stedelijke agglomeraties.
Hieruit mag geconcludeerd worden dat een relatief grote verlaging van de
barriere noodzakelijk is alvorens enig effect voor de bereikbaarheid van de
agglomeraties aangetoond kan worden en het is nog maar de vraag of dergelijke
verlagingen inderdaad bewerkstelligd kunnen worden met alleen politieke
middelen.
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Tabel 7.11

Toekomstscenario's voor een afname van de baniere-efl'ecten

Verandering in score'
Scenario 1
4

t.o.V. basisvariant
Brussel

3
2

Rotterdam, Amsterdam

1

-1
-2

Scenario 2
1

Frankfurt, Milaan, Marseille
Parijs, Manchester, Berlijn, Birmingham, Liverpool, Düsseldorf, Essen,
Keulen, Hamburg, MÜDchen, Lyon, Genua, Turijn, Lissabon, Barcelona,
Napels, Kopenhagen, Dublin
Boedapest, Boekarest, Zürich, Zagreb
Istanbul
t.o.V. scenario 1
MÜDchen, Turijn, Boedapest, Boekarest, Belgrado, Lodz, Zagreb, Praag

Scenario 3

t.o.V. scenario 2

7

Zürich

5

Wenen
Stockholm
Istanbul
Düsseldorf, Keulen, Lyon, Kopenhagen, Brussel
Belgrado

3
2
1

-1
Scenario 4
4
1
-1

t.o.v. scenario 3
Boedapest
Essen
Lodz

• geen verandering in score (0) niet weergegeven

7.5 Conclusie
In dit artikel zijn drie deelaspecten van de relatie tussen infrastructuur en
stedelijke ontwikkeling aan bod gekomen. Daar waar het de intra-metropolitane
infrastructuur betreft blijft deze relatie tamelijk vaag. Het belang van infrastructuur bij stedelijke ontwikkeling mag dan wel aannemelijk zijn, het blijft lastig dit
kwantitatief te onderbouwen. Deze gebrekkige kwantitatieve onderbouwing valt
niet zo zeer te verwijten aan een gebrekkig theoretisch kader of methodologisch
instrumentarium alswel aan de schier onoverkomelijke problemen welke ontstaan bij de dataverzameling. Niet alleen ontbreken veelal grote delen van de
gewenste informatie, maar de gebrekkige informatie die wel beschikbaar is laat
veelal geen vergelijking toe. Het ontbreekt aan gestandaardiseerde internationale
databestanden ten aanzien van de kwaliteit van infrastructuur op lokaal of
regionaal schaalniveau. Juist deze periode van toenemende internationalisering
en de integratie van de Europese markt maakt de noodzaak van zulke gestandaardiseerde databestanden, veelal speciaal op lager schaalniveau, onontbeerlijk.
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Het onderzoek naar de inter-metropolitane infrastructuur wordt niet gehinderd
door dergelijke dataproblemen. In het onderzoek zijn alle 42 metropolitane
regio's met meer dan 1 miljoen inwoners in Europa opgenomen. Met behulp van
een graviteitsmodel is de relatieve ligging van de agglomeraties in het Europese
lucht-, spoor- en weginfrastructuurnetwerk bepaald. In de ongewogen situatie waarin alleen de reistijden van belang zijn - blijken twee factoren de relatieve
ligging te bepalen, namelijk: de geografische ligging in Europa en de ligging ten
opzichte van de andere agglomeraties. Midden-Duitsland scoort, met name voor
rail- en wegverkeer, voor beide aspecten hoog, het ligt centraal in Europa en
heeft tal van agglomeraties op relatief korte afstand liggen. Andere relatief
centrale regio's bleken de Alpenregio en Midden-Engeland.
Gekozen is voor een bereikbaarheidsindex van een bepaalde lokatie waarbij het
belang van de diverse bestemmingen gewogen is met behulp van de bevolkingsomvang, inclusief die van de locatie zelf. De bereikbaarheidsindex wordt dan
bepaald door een interne component (het interne interactie potentieel) en een
externe component (bepaald door geografische ligging, nabijheid tot overige
agglomeraties en omvang bestemmingslocaties).
In deze voor bevolking gewogen indices blijken de grote agglomeraties een
vooraanstaande plaats in te nemen, dankzij het aandeel van het interne interactie potentieel. Londen en Parijs zijn voor alle transportmodaliteiten duidelijk
dominant in Europa aanwezig.
Met behulp van enige toekomstscenario's is gekeken wat het effect op de
bereikbaarheid zou zijn indien enkele grote infrastructurele verbeteringen
aangebracht zouden worden. Het bleek dat met name Oost-Europa en in
mindere mate Zuid-Europa en Scandinavië zouden kunnen profiteren van
verbeteringen in het lucht- en wegennetwerk. Op zich is dit niet vreemd, immers
in deze landen is het infrastructuumetwerk inferieur aan het West-Europese.
Opvallender is dat een eventuele mainportontwikkeling binnen Europa en de in
gebruik name van de Kanaaltunnel niet tot echt omvangrijke wijzigingen van de
scores leiden. Aanleg van het hoge snelheidstreinen netwerk in Europa heeft
met name effecten voor Noordwest-Europa alwaar dit netwerk hoofdzakelijk
gerealiseerd wordt. Een interessante uitkomst is dat niet Parijs maar Brussel centraal gelegen tussen Parijs, Londen en het Ruhrgebied - relatief het meeste
baat heeft bjj een dergelijk netwerk.
In het derde deel is gekeken naar de barrieres welke landsgrenzen vormen in de
interactie stromen. De rol van nationale economieën komt nu dominanter naar
voren. Duitse en Engelse steden profiteren in sterke mate van het feit dat
meerdere grote stedelijke agglomeraties binnen hun landsgrenzen liggen. Uit
enige simulaties is gebleken dat de barrierewerking van de landsgrenzen sterk
gereduceerd moet worden alvorens enig substantieel effect betreffende de
bereikbaarheid van agglomeraties waargenomen kan worden.
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