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Betaalstrol{en: 

de weg naar 

bereil{baarheid 

JACOB REITSMA EN 

R.M. GREMMEN 

Rekeningrijden pakt de oorzaken van files niet aan. Tocb beeft bet kabinet 

zijn kaarten daarop gezet. Iedereen moet tijdens de spits betalen. Weggebrui

kers komen bierdoor ongevraagd betaald in de file te staan. Het CDA en de 

ANWB geloven niet dat dit de oplossing is voor bet fileprobleem. Weggebrui

kers moeten een keuze kunnen maken uit bet sterk te verbeteren stads gewes

telijk openbaar vervoer, gratis in de file staan of beta! en voor de betaalstrook 

zonder file. 

Gegeven de inrichting van de ruimte bepalen individualisering, demografische 

ontwikkelingen en economische groei in hoge mate de vraag naar mobiliteit. 

Ook de toename van het woon-werkverkeer en daarmee het fileprobleem kun

nen met deze ontwikkelingen worden verklaard. Momenteel zoeken dagelijks 

zo'n Soo.ooo mensen meer hun weg naar 'het werk' dan in 1990 het geval was en 

voor het jaar 2000 zal de grens van 1 miljoen extra werkers, voltijds of deeltijds, 

worden gepasseerd. Steeds meer mensen gaan op weg naar hun werk en gemid

deld genomen groeit het aantal kilometers per rit dat ermee gemoeid is. Wonen 

en werken zijn steeds verder uit elkaar komen te liggen. Door onder andere toe

nemend tweeverdienerschap is het minder vanzelfsprekend 'richting het werk te 

verhuizen'. 

De files nemen toe en een kreet die daarbij wei wordt geslaakt is dat 'Nederland 

dreigt vast te !open'. Een dergelij ke stellingname misken t naar onze mening bet 

aanpassingsvermogen van burgers en bedrijven die op een gegeven moment 'eie

ren voor hun tijd' zullen kiezen. Vee! weggebruikers mijden nu reeds de spits. 

Oplossingen die het bedrijfsleven zoekt om het aantal fileuren van de werkne

mers te verminderen zijn niet altijd in alle opzichten wenselijk. Zo kleven aan 

het ontstaan van bedrijventerreinen buiten de stad ook aanzienlijke nadelen 

vanuit ruimtelijk en sociaal oogpunt. Voor de Nederlandse situatie mag gecon

stateerd worden dat juist deze gebieden aan de randen van de steden slecht met 

openbaar vervoer te bereiken zijn. 
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De vraag is of een dergelijke verschuiving van bedrijvigheid van de centra naar 

de 'suburbs' op haar be loop moet worden gelaten of dat enig tegenwicht moet 

worden geboden door het beter bereikbaar maken van locaties die nu onder 

druk staan. Die sturing lijkt ons kart gezegd geboden omwille van ruimtelijk

economische doelstellingen: het handhaven van centra van werkgelegenheid 

met een differentia tie naar bijvoorbeeld internationaal, nationaal, regionaal ves

tigingsklimaat. Zander dit tegenwicht, door verbetering van infrastructuur, 

wordt Nederland ons inziens teveel tot een eenheidsworst. Bovendien is het de 

vraag of spreiding van activiteiten werkelijk soelaas biedt in termen van bereik

baarheid. Los Angeles geldt als schoolvoorbeeld van de stelling dat dit niet het 

geval zal zijn. 
Bij verbetering van de bereikbaarheid door uitbreiding van infrastructuur moet 

hoge prioriteit worden gegeven aan het versterken van openbaar vervoer. 

Gedacht kan worden aan vormen van light-rail, die niet zozeer de centra, maar 

vooral de woon- en werklocaties moeten ontsluiten en verbinden. Tach zal ook 

moeten worden ge'investeerd in knelpunten in het wegennetwerk. Deze zijn vaak 

te verlichten door de wegen te verbreden van tweemaal twee naar tweemaal drie 

banen. 

Van 'filebestrijding' naar 'verbetering van bereil{baarheid' 

Het volledig willen 'oplossen van files' is een prijzenswaardig, maar vooralsnog 

niet erg realistisch streven. Als de filedruk belangrijk minder wordt zal het eer

der genoemde zoeken naar andere reistijden bijvoorbeeld weer omslaan in het 

terugvallen naar de oude vertrouwde 'spitstijden'. Ons inziens blijft: het verkeer

en vervoerbeleid zoeken naar een wankel evenwicht tussen investeren en facilite

ren enerzijds en het accepteren van files anderzijds. Nergens in cle westerse we

reid heeft men immers 'de oplossing' voor de files voorhanden. Dat wij in onze 

inschatting niet aileen staan leert een recente enquete onder ANWB-leden: 75% 

van hen meent clat de filehinder in het komende decennium aileen maar zal 

toenemen. Als 'de oplossing' niet kan worden geboden en het ideaal 'een onbe

lemmerde doorstroming' altijd, overal voor iedereen buiten bereik blijft, lijkt 

het verstandig het beleid te richten op het 'hanteerbaar' maken van de conges

tie, in plaats van het 'oplossen' ervan. Pas dan ontstaat er ruimte voor een open 

benadering van de vraag naar de gewenste 'bereikbaarheid'. 

Differentiatie in vraag en aanbod 

Verschillende mensen stellen verschillende eisen aan het verkeer- en vervoersy

steem. Die eisen, in termen van tijd, geld en comfort verschillen ook per persoon 

per situatie. Als 'de auto' als norm wordt verlaten, kan die verscheidenheid be-

29 

z 
< 
'" " < 
c 



30 

II 

~/- Ook met 

rel<eningrijden 

laat het beleid de 

oorzal<en van de 

file ongemoeid. 

nut worden door ook te difterentieren in aanbod zodat de reiziger keuzemoge

lijkheden krijgt. Die keuzemogelijkheden moeten mensen in staat stellen zelf 

vorm te geven aan de individuele vraag naar bereikbaarheid. 

Keuzemogelijkheden via extra overstapmogelijkheden op het met grate prioriteit 

te verbeteren stadsgewestelijk openbaar vervoer, het stiefl<indje van de a(gelopen 

decennia. Keuzemogelijkheden ook door naast het huidige aanbod van weg

infrastructuur, waarvan zonder extra betaling gebruik kan worden gemaakt, het 

'betaald rijden' te intraduceren. Als de techniek ons de mogelijkheid biedt om 

langs elektranische weg van passerende automobilisten een extra betaling te in

nen, dan moet die worden ingezet om deze differentiatie in het wegaanbod te 

realiseren. De regering heeft een wetsvoorstel op het rekeningrijden aan het par

lement aangeboden, waarin wordt voorgesteld dat iedereen tijdens de spits moet 

betalen. Deze toepassing van het elektranisch betalen leidt wederam tot een uni

form product 'weg', met een extra onderstreping van het verschil in kwaliteit 

tussen 'spits' en 'dal'. Ons inziens onderkennen de weggebruikers dit onder

scheid echter allang. 'Rekeningrijden' onderstreept dit onderscheid, maar voegt 

niets toe. Ook met rekeningrijden laat het verkeer- en vervoerbeleid de oorzaken 

van de file ongemoeid. Oat is de reden waaram wij niet in dit instrument gelo

ven. 

Wanneer de oplossing voor de files, die niet erger is dan de kwaal, zich niet aan

dient, verdwijnt tevens de grand voor de uniforme heffing die onderdeel van die 

oplossing zou moeten zijn. Die uniforme heffing past niet in het keuzemodel 

dat wij voorstaan. Immers als de reiziger keuzemogelijkheden krijgt aangereikt 

in termen van openbaar vervoer naast 'betaald rijden, naast 'onbetaald rijden' 

dan vervalt een reden om- met behulp van een generieke vorm van rekeningrij

den - een lastenverzwaring op te leggen aan diegenen die de kans op file voor 

liefnemen. 

Wetsvoorstel rel<eningrijden 

Volgens het kabinetsvoorstel 'rekeningrijden' moeten automobilisten in de spits 

een bedrag betalen, elke keer dat ze een bepaald punt rand een van de vier grate 

steden in de Randstad passeren. Het gaat dus om een generieke heffing op een 

bepaalde tijd en een bepaalde plek. Die heffing wordt geacht te reguleren en zou 

moeten leiden tot een betere spreiding van het verkeer over de dag en tot ver

mindering van het fileprobleem. De bedragen die van weggebruikers worden ge

vraagd liegen er niet om: 5 gulden per passage ofwel1ooo tot zooo gulden per 

jaar. Met dergelijke bedragen draagt de maatregel de ambitie in zich het filepro

bleem op te lassen. De indieners van het voorstel komen zelf echter tot een re

ductie van het aantal fileuren van 30% tot 40%. In onze ogen een optimistische 

schatting. Voor velen die nu in de file staan is het openbaar vervoer immers 
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geen reeel alternatief en evenmin is voor automobilisten die voor de file 'kiezen' 

het reizen op andere tijdstippen een haalbare zaak. Uit onderzoek van het 

Ministerie van Verkeer en Waterstaat (De filerijder getypeerd) blijkt dat de filerij

ders niet anders kunnen dan zich op dat tijdstip (tijdens de file) met dat vervoer

middel (de auto) verplaatsen Dit heeft volgens het rapport vooral te maken met 

de hiervoor reeds aangestipte problemen met de werktijden. Kortom: het 

gevraagde bedrag zal 'gewoon' worden betaald, al dan niet vergoed door de 

werkgever. Dat betekent niet alleen een lastenverzwaring voor de automobilist, 

maar voor consumenten in het algemeen. 

Als rekeningrijden in het begin al een eenmalig effect heeft zal dat niet meer 

zijn dan een dipje in de trend, een trend die vooral wordt bepaald door ontwik

kelingen die buiten het beleidsterrein van de minister van Verkeer en Waterstaat 

liggen, zoals groei van economie en werkgelegenheid. Die ontwikkelingen wor

den hopelijk door rekeningrijden ongemoeid gelaten. Per saldo komen wegge

bruikers zodoende betaald in de file te staan. 

Vanuit verschillende 'soorten' weggebruikers wordt daarom de roep om vrijstel

Jing van betaling in geval van generiek rekeningrijden gehoord. Dit betreft bij

voorbeeld de goederentransportsector, bussen en taxi's en veiligheidsdiensten 

(ambulance, brandweer, politie). Dit is een extra complicerende factor voor het 

generiek rekeningrijden: doelgroepen kunnen zich niet onderscheiden. In geval 

van 'betaald rijden' onderscheiden de doelgroepen zichzelf, door te kiezen voor 

een andere verhouding tussen prijs en kwaliteit. 

Ruimtelijl<e gevolgen 

Ook wanneer onderscheid wordt gemaakt in betaald en onbetaald rijden zal de 

fileproblematiek niet worden opgelost. Het doe! van de maatregel is veeleer een 

bepaalde mate van zekerheid en bereikbaarheid te garanderen en daarmee het 

fileprobleem in ieder geval beheersbaarder te maken. Het systeem van betaal

stroken biedt burgers immers een meer gedifferentieerd aanbod. Die differentia

tie werkt niet alleen in de richting van burgers, maar heeft ook consequenties 

voor gemeenten en locaties. Betaalstroken zullen immers om praktische redenen 

een beperkt aantal op-en afritten kennen. Er zal dus bepaald moeten worden 

welke locaties wel en welke niet een aansluiting krijgen op de betaalstrook. Wat 

een 'handicap' lijkt, blijkt een kans als we beseffen dat op die manier wordt bij

gedragen aan de ruimtelijke en economische differentiatie in ons land. Een oor

zaak van de verkeersproblematiek is juist dat ons hoofdwegennet is gezegend 

met tal van op-en afritten. Het wordt zodoende niet alleen door het lange

afstandsverkeer gebruikt, maar ook door lokaal verkeer. Niet alleen raakt het 

hoofdwegennet om die reden overbelast, het draagt evenmin bij aan differentia

tie in het vestigingsklimaat in ons land. Door 'noodgedwongen' spaarzaam te 
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zijn met aansluitingen op het netwerk 'betaald rijden' kan die differentiatie een 

nieuwe impuls krijgen. Het is dan ook van belang dat de ruimtelijke effecten van 

het 'betaald rijden' betrokken wordt bij de vijfde nota Ruimtelijke Ordening. 

Publiek Private Samenwerking (rrs) 

Het idee achter generiek rekeningrijden is altijd geweest dat het niet mag leiden 

tot een lastenverzwaring. De opbrengsten moeten dan ook worden teruggesluisd 

naar de weggebruikers. Daarover is inmiddels discussie ontstaan omdat in het 

regeerakkoord is opgenomen dat de opbrengst van het generiek rekeningrijden 

wordt ingezet voor algemene lastenverlichting. Dit staat haaks op de filebrief 

van minister Jorritsma uit 1996. Daarin wil de minister van Verkeer en Water

staat gerichte compensatie voor de betalende autorijder. In de Tweede Kamer 

gaan nu stemmen op om de opbrengst te reserveren voor investeringen in open

baar vervoer, waarmee het financieringselement zelfs wordt geintroduceerd. Na 

invoering van rekeningrijden zal dan ongetwijfeld de vraag opkomen of het ta

rief niet moet worden verhoogd of verlaagd omwille van de opbrengst. Het doel 

'reguleren' raakt dan buiten beeld, terwijl het daar toch om begonnen was. 

Terugsluizen van de opbrengst is bij invoering van 'betaald rijden' niet aan de 

orde, omdat de automobilist geen belasting, maar een prijs betaalt voor snellere 

doorstroming op de weg. De opbrengst vloeit naar de leverancier van de dienst 

die daarmee zijn bedrijfsvoering (mede) kan onderhouden. Betaalstroken lijken 

zich daarom bij uitstek te lenen voor inschakeling van private partijen. Oat er

kent ook het ministerie van Financien in het rapport Meer Waanle door Samen

werken, waar betaalstroken op een aantal specifieke trajecten (onder de noemer 

'laaghangend fruit') geschikt worden geacht als een van de startprojecten voor 

PPS. Zo hebben, volgens genoemd rapport, private partijen voorstellen gedaan 

voor het realiseren van de A4-Noord en een 'Rotterdam by-pass' die de A16 met de 

A13 moet verbinden. 

Private partijen leveren een bijdrage aan de investeringskosten en halen vervol

gens een deel van het rendement uit het heffen van tol op de betaalstrook. 

Desondanks ontslaat rrs de overheid niet van haar verantwoordelijkheid voor de 

infrastructuur. PPS-constructies moeten aanvullend zijn op de activiteiten van 

de overheid. PPS is daarom niet alleen een bran van inkomsten, maar vooral een 

mogelijkheid tot effectieve en innovatieve aanleg van infrastructuur. 

Stand van zaken 'betaald rijden' 

Een aantal studies is uitgevoerd naar de mogelijkheden van betaalstroken. Een 

eerste onderzoek beperkt zich tot de Stadsregio Rotterdam.' De conclusie van dit 

rapport luidt: 'Invoering van betaalroutes is, mits aan een aantal randvoorwaar-
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den wordt voldaan, vanuit verschillende invalshoeken bekeken en haalbaar ge

bleken. Nadere studie naar de randvoorwaarden is noodzakelijk. Tevens client er

varing met het systeem te worden opgedaan, onder meer door het starten van 

een proefproject. Daarna zou een gefaseerde invoering van betaalstroken kun

nen plaatsvinden op daartoe bij uitstek geschikte locaties.' 

Een tweede onderzoek betreft een eerste verkenning naar de mogelijkheden van 

betaalstroken op het hoofdwegennet in de Randstad.' Deze studie is verricht in 

opdracht van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat en een f1ink aantal maat

schappelijk organisaties (VNO-NCW, MKB, KVK'S, Bovag/Rai, ANWB, EVO, TLN, 

KNV, N DL). Het rapport richt zich in hoofdzaak op de problema tiel< om trent de 

infrastructurele inpassing van betaalstroken. 

Tenslotte mag niet onvermeld blijven dat ook de Tweede Kamer zelf zich reeds 

in 1996, middels de motie Reitsma, heeft uitgesproken voor experimenten met 

betaalstroken, naar aanleiding van de studies van de Stadsregio Rotterdam. Het 

lijkt er helaas op dat de uitwerking van een systeem van betaald rijden op het 

Ministerie Verkeer en Waterstaat traag verloopt. De begroting Verkeer en Water

staat voor 1999 komt opnieuw niet vee! verder dan het aankondigen van onder

zoe!<, op het terrein van betaalstroken en uitwerking van PPS. Naar verwachting 

zal de minister dit voorjaar met een rapportage komen. 

Het wachten is op de nodige wetgeving en tegelijkertijd aanwijzing en uitvoe

ring van een aantal concrete (proef)projecten. Vervolgens zou dan gekeken moe

ten worden naar verdere invoering van betaalstroken in de gehele Randstad. 

Ondanks deze onderzoeken en de steun in de Kamer voor de motie Reitsma, is 

minister van Verkeer en Waterstaat de afgelopen jaren terughoudend gebleven 

in het ontwikkelen van initiatieven. De vraag rijst of er voldoende bereidheid is 

op het departement, bij Rijkswaterstaat en de minister om de mogelijkheden 

serieus uit te werken en verder te kijken dan een experiment en een wetgevings

kader voor te bereiden. Wellicht bestaat de angst dat het generiek rekeningrij

den van tafel verdwijnt en clat Rijkswaterstaat vee! uit hanclen moet geven. 

Hopelijk werkt de serieuze aandacht vanuit een ander departement in de vorm 

van 'het laaghangencl fruit' uit het rapport Meer Waardc door Samenwcrken als een 

beslissende stimulans. Daarom heeft de CDA-fractie tijclens de begrotingsbehan

cleling Verkeer en Waterstaat in november 1998 opnieuw aandacht gevraagd voor 

de betaalstroken. Een hernieuwde motie Reitsma, waarin gevraagd wordt om 

een wettelijk kader en om het ontwikkelen van een aantal concrete projecten op 

het terrein van betaalstroken, is op de laatste dag voor het Kerstreces in de 

Tweecle Kamer aanvaard, waarmee de Kamer zich opnieuw heeft uitgesproken 

voor een systeem van betaald en onbetaald rijden. 

Hopelijk realiseert de minister zich clat er, in tegenstelling tot het generiek reke

ningrijden, voor betaalstroken wel voldoende draagvlak te ontwikkelen is. De 

politick zou clat positieve gevoel moeten verzilveren. Het heeft weinig zin om 
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maatregelen te introduceren die maatschappelijk zeer omstreden zijn en waar

van de kosten- tot 2010 nu begroot op 1,5 miljard- in geen verhouding tot de 

effecten staan. 

Drs.]. Reitsma is woordvoerder Verkeer en Waterstaat, van de CDA-Tweede Kamerfractie. 

Drs. R.M. Gremmen is senior beleidsmedewerker, algemeen ledenbelang ASWH. 

Noten 

I. Betaald rijdcn Stadsregio Rotterdam- Haalbaarheiclsstudie betaalroutes. 

2. Retaalstroken verkend- Indicatief onclerzoek van DHV naar de mogelijkhe

den en beperkingen van betaalstroken op het hoofdwegennet in de rancl

stad. 


