
Verkeer en vervoer 

Openbaar vervoer: 
behouden voor de 
buurman of ook zelf 
gebruiken? 
door dr. T. Tieleman 

De auto neemt in deze tijd een grate p/aats in, maar aan 
(sommige vormen van) autogebruik kleven oak nadelen. 
Een afstemming van openbaar en particulier vervoer op 
e/kaar is geboden. Oak de consequenties hiervan voor 
het prijsbeleid komen in dit artikel aan de orde. 

Dr. T. Tieleman (1935) studeerde eco
nomie aan de VriJe Univers1teit in Am
sterdam en promoveerde in 1977 aan 
de Techn1sche Hogeschool Twente. 
H1j is lid van de begeleidingscommissie 
van de Tweede Kamerfractie van het 
CDA voor verkeer en vervoer. 

lnleiding en probleemstelling 
Mobiliteit is een groot goed. Vooral mobiliteit 
per auto. Een auto geeft een stuk vrijheid. 
Vrijheid, die we niet graag willen missen. 
Maar moeten we voor aile verplaatsingen de 
auto gebruiken? 
Een stuk van het Nederlandse vervoerssys
teem bestaat uit openbaar vervoer: bussen, 
trams, metro's en treinen. Onmisbaar voor 
mensen, die geen auto willen, kunnen of 
mogen besturen. Maar voor hen aileen? Of 
zijn ze ook een beetje onmisbaar voor 
autobezitters? 

Als het openbaar vervoer het aileen van 
autoloze huishoudens zou moeten hebben 
is het een aflopende zaak. Want er zijn 
steeds minder hu1shoudens zonder auto. 
Bussen, trams, metro's en treinen zouden 
steeds Ieger worden. En geleidelijk zou het 
voorz1eningenniveau worden afgebroken. 
Stukjes van die afbraak zijn nu al zichtbaar. 
In de Verenigde Staten en Canada is te zien, 
hoe weinig er tenslotte van het openbaar 
vervoer zou overblijven. 
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Openbaar vervoer: aileen voor de 
buurman? 
In het dichtbevolkte Nederland wil vrijwel 
iedereen het openbaar vervoer behouden. 
Ook de politici. Het openbaar vervoer, daar
over bestaat geen verschil van mening, be
perkt de nadelige bijverschijnselen van het 
autoverkeer. Met name in dichtbevolkte ge
bieden nemen deze negatieve effecten zo 
langzamerhand onaanvaardbare vormen 
aan. Voorbeelden daarvan zijn de luchtver
vuiling door de uitworp van schadelijke stof
fen en het aantal doden en gewonden in het 
wegverkeer. 
Realiseren de Nederlandse autogebruikers 
zich dat zij een groot deel van hun automobi
liteit te danken hebben aan het openbaar 
vervoer? Wanneer de 80.000 reizigers die 
NS elke dag naar en van Amsterdam CS 
vervoert, allemaal per auto zouden gaan, 
zouden de huidige autoreizigers de grootste 
moeite hebben om Amsterdam per auto nog 
binnen te komen. Om maar niet te spreken 
over de honderdduizenden reizigers, die ge
meentevervoerbedrijf en streekvervoerbe-
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drijven dagelijks vervoeren en de tienduizen
den, die dagelijks naar of van de stations 
Amstel, Sloterdijk, Muiderpoort, RAI, Zuid en 
Bijlmer reizen. Zelfs autoreiz1gers, die nooit 
van het openbaar vervoer gebruik maken, 
profiteren zo van het openbaar vervoer, indi
rect. En dat geldt niet aileen voor Am
sterdam! 
Hoe meer gebruik wordt gemaakt van het 
openbaar vervoer, hoe kleiner de negatieve 
effecten van het autogebruik. Het is daarom 
noodzakelijk dat niet aileen mensen zonder 
auto, maar ook mensen met een auto voor 
bepaalde verplaatsingen het openbaar ver
voer nemen. Het openbaar vervoer is er dan 
niet aileen voor de buurman! 

Negatieve effecten niet geprijsd 
Een toeneming van het autoverkeer leidt tot 
de volgende negatieve externe effecten: 
- tragere verkeersafwikkeling voor andere 

reizigers, 
- verrnindering van de leefbaarheid in ste

delijke gebieden, 
- vergroting van de kans op verkeersonge

vallen, 
- toenemende belasting van het milieu, 
- stijgend energie- en rnateriaalgebruik. 

Die negatieve effecten zijn niet in de prijs van 
het autorijden begrepen. Zeker niet in de per 
rit voelbare prijs. Oat leidt tot maatschappe
lijke concurrentievervalsing in vergelijking tot 
het openbaar vervoer. 
De negatieve externe effecten van een extra 
verplaatsing (de zogenaarnde marginale ver
plaatsing) zijn groter naarmate de al be
staande vervoersomvang groter is. Dit geldt 
vooral in dichtbevolkte gebieden. In de eer
ste plaats is daar het aantal autoritten per 
vierkante kilometer groter; in de tweede 
plaats zijn er (door de dichte bevolking) meer 
mensen die van een extra verplaatsing last 
CinJervinden. Beide factoren versterken el
kaar. 
Nadelige externe effecten·doen zich vooral 
voor bij autoverkeer. Met name in stedelijke 
gebieden wordt door rijdende en geparkeer
de auto's een geweldige congestie veroor-

486 

Verkeer en vervoer 

zaakt. Die maken het Ieven voor de daar 
wonende, winkelende en spelende mede
mensen bepaald niet gemakkelijk. Maar ook 
het massale autoverkeer tussen grote ste
den onderling Ievert een grote bijdrage aan 
de luchtvervuiling. Bovendien, de meeste 
van die auto's vertrekken uit of komen uitein
delijk terecht in een stedelijk gebied. 

Externe effecten opnemen in de prijs 
De automobilist houdt over het algemeen 
geen rekening met de negatieve bijverschijn
selen van zijn autorit als hij moet beslissen al 
dan niet per auto te gaan. Oat is geen won
der: hij hoeft niet te betalen voor deze nega
tieve effecten. Ze zijn voor hem per rit niet 
voelbaar. Om hem bewust te maken van de 
overlast die hij aan samenleving en milieu 
veroorzaakt, moeten deze effecten in de prijs 
van zijn autorit worden opgenomen. De ex
terne effecten worden dan interne effecten. 
In termen van kosten: de externe kosten 
worden ge1nternaliseerd (in de prijs opge
nomen). 
Als vaststaand kan worden aangenomen dat 
het autoverkeer per reizigerskilometer om
vangrijker nadelige gevolgen voor samenle
ving en milieu met zich meebrengt dan het 
openbaar vervoer. Voor een juiste keuze 
tussen auto en openbaar vervoer voor een 
bepaalde verplaatsing moet dit versch1l in 
nadelige gevolgen tot uitdrukking komen in 
de prijs per rit. Oat is dan de prijs, die betaald 
moet worden voor een autorit, resp. een reis 
met het openbaar vervoer. Hierop wordt in 
de volgende paragraaf nader ingegaan. 

De norm uit de welvaartstheorie 
De welvaartstheorie houdt zich bezig met de 
vraag op welke wijze een maximale welvaart 
in een samenleving kan worden bereikt. Een 
van de voorwaarden voor een zo hoog mo
gelijk welvaartspeil heeft betrekking op de 
prijzen van goederen en diensten. Deze 
'norm' zegt dat de prijs van een produkt 
precies zo hoog moet zijn als de kosten van 
de produktie van het laatste exemplaar er
van: de kosten heten dan ook rnarginale 
rxoduktiekosten. 

Christen Democrat1sche Verkenn1ngen 1 0/85 

Ve 

-
Tc 
di1 
m' 
dE 
dE 
zij1 
ze 
or: 
ee 
m; 
ne 
we 
WE 

du 
ter 
de 
DE 
ge 
sci 
Sa 
p, 

PI 

De 
op 
me 
au 
ve1 
uiti 
va1 
De 
pe 
cie 
afv 
me 
aui 
I on 
gel 
ne 

Va1 
vol 
A Is 
me 
VOE 

(bij• 
ver 
ga< 

Chno 



Verkeer en vervoer 

Toegespitst op de vervoerssector betekent 
dit dat de prijs die de automobilist per kilo
meter autorijden betaalt, gelijk moet zijn aan 
de kosten van de laatste kilometer autorij
den; de prijs per autokilometer moet gelijk 
zijn aan de marginale produktiekosten. Het
zelfde geldt natuurlijk voor een reis met het 
openbaar vervoer: ook deze reiziger dient 
een prijs te betalen, overeenkomend met de 
marginale produktiekosten. Als ook nog de 
negatieve externe effecten in de prijs moeten 
worden opgenomen, wordt deze volgens de 
welvaartstheorie gelijk aan de marginale pro
duktiekosten plus de marginale externe kos
ten. Dit totaal van kosten wordt genoemd: 
de marginale maatschappelijke kosten. 
De conclusie is dat de prijs voor verplaatsing 
gelijk moet zijn aan de marginale maat
schappelijke kosten van die verplaatsing. 
Samenvattend: 
P auto = marginale produkt1ekosten auto 

+ marginale externe kosten auto. 
P OV = marginale produktiekosten OV + 

marginale externe kosten OV. 
De marginale produktiekosten van auto en 
openbaar vervoer stellen we gelijk. Dan 
moet in de pnjzen van de verplaatsing per 
auto resp. met het openbaar vervoer het 
verschil in de marginale externe kosten tot 
u1t1ng komen. Daar is thans geen sprake 
van. lntegendeel. 
De gemiddelde bezett1ng van een auto is 1 ,6 
personen. Het bovenstaande kan nu pre
ciezer worden geformuleerd: voor een juiste 
afweging tussen auto en openbaar vervoer 
moet het verschil tussen de prijs van een 
autokilometer en de prijs van 1 ,6 reizigerski
lometer in het openbaar vervoer in principe 
gel1jk zijn aan het verschil in marginale exter
ne kosten. 

Variabilisatie van autokosten: elke reis de 
voile prijs 
Als een automobilist voor een verplaatsing 
moet kiezen tussen auto en openbaar ver
voer zal naast een aantal andere elementen 
(bijv. kwaliteit, snelheid) de prijs van de beide 
vervoerwijzen een rol spelen. In het voor
gaande bleek dat 1n die prijs niet aileen de 
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produktiekosten maar ook de kosten van 
negatieve bijverschijnselen zouden moeten 
worden verdisconteerd. 
In de huidige situatie zal de automobilist de 
prijs van het openbaar vervoer afwegen te
gen de benzinekosten. Aileen het benzine
verbruik varieert immers naar de beleving 
van de automobilist met het aantal verplaat
singen c.q. de afgelegde afstand; de ovenge 
kosten (aanschaf, onderhoud, belasting en 
verzekering) worden grotendeels als vaste 
kosten beschouwd. Wil de automobilist per 
rit geconfronteerd worden met het totaal van 
de met die rit verbonden kosten, dan moe
ten die kosten zoveel mogelijk variabel ge
maakt worden: gevariabiliseerd. In deze ge
variabiliseerde kosten moeten ook zijn opge
nomen de externe kosten. De automobilist 
kan dan voorafgaand aan zijn verplaatsing, 
een keuze maken tussen auto en openbaar 
vervoer, die voor wat betreft het prijsaspect 
gebaseerd is op de vergelijking van de mar
ginale maatschappelijke kosten van de ver
plaatsing per auto en met het openbaar 
vervoer. 
Van belang is dat onlangs uit een enquete is 
gebleken dat 75% van de bevolking wei 
voelt voor het variabiliseren van de 
autokosten. 

lntegraal prijsbeleid 
In het voorgaande zijn de prijzen van auto en 
openbaar vervoer met elkaar in verband ge
bracht. Er is daarmee gepleit voor een inte
graal prijsbeleid. Tegen een integraal prijsbe
leid voor openbaar en particulier vervoer te
zamen wordt vaak ingebracht, dat autobezit
ters daarbij verplicht zouden worden mee te 
betalen aan het openbaar vervoer, zelfs 
wanneer zij daarvan nooit gebruik maken. 
Oat is dan ook de reden, waarom een inte
graal prijsbeleid voor het personenvervoer in 
de politiek zo moeilijk ligt. 
Deze redenatie bevat echter een drogreden. 
Vast staat immers, dat particulier vervoer in 
ons dichtbevolkte land aileen bevredigend 
kan functioneren als er ook openbaar ver
voer aanwezig is. Zonder openbaar vervoer 
zou de filevorming op de hoofdwegen en de 
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congestie in de stedelijke gebieden zoveel 
omvangrijker zijn, dat de kwaliteit van parti
culier vervoer sterk zou teruglopen. De kwa
liteit van particulier vervoer is in ons land 
immers in niet geringe mate afhankelijk van 
de aanwezigheid van goed functionerend 
openbaar vervoer. Dit argument is van groot 
belang als rechtvaardiging voor een integraal 
prijsbeleid. 
Volgens de welvaartseconomie staat vast, 
dat het verschil in nadelige externe effecten 
bij particulier en openbaar vervoer in ieder 
geval weerspiegeld moet worden in de per 
rit voelbare variabele kosten per reizigerski
lometer van particulier respectievelijk open
baar vervoer. 
Oat betekent, dat de als variabel ervaren 
ritprijs van particulier vervoer minus de 
vrachtprijs voor het openbaar vervoer - bij 
gelijke marginale (interne) produktiekosten 
per reizigerskilometer voor openbaar en par
ticulier vervoer - tenminste gelijk moet zijn 
aan het verschil in nadelige externe effecten. 
Is dit niet het geval, dan zijn er twee mogelijk
heden: 
a: benzinekosten, parkeergelden en tolgel
den omhoog, eventueel gepaard gaande 
met vermindering van de motorrijtuigenbe
lasting; 
b: openbaar-vervoer tarieven voor automo
bilisten (en daarmee ook voor aile anderen) 
omlaag. 
Wanneer a niet in voldoende mate mogelijk 
is (bijv. door gebrek aan medewerking van 
Belgie en Duitsland) zal tot b rnoeten worden 
besloten. En dat laatste kan in uiterste con
sequentie betekenen het afschaffen van de 
motorrijtuigenbelasting en het instellen van 
een rnobiliteitsbelasting. Deze geeft toegang 
tot de weginfrastructuur, maar biedt tegelij
kertijd zodanige prijsfaciliteiten met betrek
king tot het openbaar vervoer dat een rit per 
openbaar vervoer qua variabele kosten 
g1edkoper uitvalt dan een autorit over 
dezelfde afstand. 

Het verschijnsel auto; een nabeschou
wing 
Het vorenstaande lijkt een onversneden plei-
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dooi ten gunste van het openbaar vervoer. 
Een dergelijke conclusie zou echter zeer 
voorbarig zijn. Het is veeleer zo, dat juist de 
geweldige plaats, die de auto in ons sociaal, 
economisch en rnaatschappelijk Ieven in
neemt, de directe aanleiding is geweest tot 
voorgaande beschouwingen. 
Die grote plaats van de auto wordt terdege 
erkend, ja, zelfs tot uitgangspunt van de 
beschouwingen gemaakt. Toch is daarmee 
niet alles gezegd. Voor aile nieuwe produk
ten geldt immers de cyclus opgaan- blinken 
- verzinken. 

De auto is in zijn blinkende fase. Letterlijk. 
Overgangen van de eQ_e naar de andere fase 
zijn nooit scherp te markeren. Maar als ver
antwoordelijke mensen mogen we de ogen 
niet sluiten voor enkele erosieverschijnselen 
rondom het verschijnsel auto. Daar is in de 
eerste plaats het snelle verbruik van de- per 
definitie eindige- fossiele brandstoffenvoor
raad. In de jaren zeventig kwam het twee
maal tot een crisis rondom de aardolie. Het 
snelle verbruik gaat echter intussen onver
minderd verder. 
In de tweede plaats moet de grote belasting 
van het milieu met schadelijke stoffen wor
den genoemd. In januari 1985 kwam het in 
het Ruhrgebied enkele malen tot smog
alarm. De beperkende maatregelen - ook 
met betrekking tot het autoverkeer- werden 
door de bevolking zonder morren aanvaard. 
Maar al het water van de zee wast niet af, dat 
bij andere weersgesteldheden dan mist en 
windstilte de uitworp van schadelijke stoffen 
vooralsnog onverminderd doorgaat. Die 
stoffen blijven dan niet in het Ruhrgebied 
hangen, maar ze waaien weg. Naar de Thu
ringse bossen. Of naar de Zweedse meren. 
In de derde plaats is er de geweldige con
gestie in de stedelijke gebieden, veroorzaakt 
door rijdende en geparkeerde auto's. In het 
voorgaande werd hierop reeds gewezen. 
Ten slotte - last but not least - is er de 
verkeersongevallenstatistiek. Bij de meeste 
verkeersongelukken, waarbij doden of 
zwaargewonden vallen, zijn auto's betrok
ken. De meeste slachtoffers zijn bovendien 
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geen inzittenden van een auto, maar wande
laars, fietsers of bromfietsers. 
De grote plaats van de auto in het huidig 
tijdsgewricht erkennend is er toch aanlei
ding, vraagtekens te zetten bij enkele vor
men van autogebruik. Bijvoorbeeld: 
- het gebruik van de auto in ritten naar en 

van stedelijke gebieden, met name in de 
spitsuren, 

- het gebruik van de auto door een persoon 
over lange afstanden, 

- het gebruik van de auto in de eigen woon
plaats over zeer korte afstanden, met na
me op tiidstippen van grote drukte. 

Niet dat die ritten achterwege zouden moe
ten blijven. Maar het is wei gewenst, dat we 
met elkaar regelingen treffen, die bevorderen 
dat voor die situaties alternatieven in stand 
gehouden worden (openbaar vervoer of 
fiets). Belangrijker is nog, dat het gebruik van 
die alternatieven - ook financieel - aantrek
kelijker gemaakt wordt, JUist voor bezitters 
van een eigen auto en hun huisgenoten. 
In dit verband kan gewezen worden op de 
resultaten van een recent onderzoek door 
de Nederlandse Spoorwegen, waarbij bleek 
dat bij 60% van de autobezittende huishou
dens treingebru1k nimmer voorkomt. Juist in 
de afgelopen jaren van forse tariefstijgingen 
1n het openbaar vervoer IS dat percentage 
onrustbarend gestegen. Het is nauwelijks 
aan te nemen, dat b1j een zo omvangrijk 
percentage van autobezittende huishou
dens nimmer verplaatsingen zouden voor
komen, waarvoor de trein een redeliJk alter
natief zou kunnen z1jn. Niet aileen de kwali
telt, maar zeker ook de prijs speelt biJ de 
vervoersw1jzekeuze kennelijk een belangrijke 
rol. 

Drie conclusies 
Uit het vorenstaande ZIJn drie conclusies te 
trekken: 
- Laten de autobezitters in ons dlchtbevolk

te land het openbaar vervoer gebruiken 
voor die verplaatsingen, waarvoor een 
goede openbaar-vervoer verbinding be
staat. Voor sommigen is dat woon-werk-
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verkeer. Voor anderen zal dit een reis over 
lange afstand kunnen zijn. 

- Laten de openbaar-vervoer bedrijven zor
gen voor een goede kwaliteit van hun 
produkt. 

- Laten de politici ervoor zorgen dat het 
openbaar vervoer in Nederland betaalbaar 
is, ook voor autobezitters. Openbaar ver
voer moet uitdrukkelijk minder gaan kos
ten dan overeenkomt met de benzinekos
ten van de eigen auto. Dan wordt gebruik 
van openbaar vervoer ook voor automobi
listen aantrekkelijker. 

Dit laatste lijkt mij typisch een taak voor het 
CDA. Het past in onze opvattingen over de 
zorg voor de medemens en voor de schep
ping, waarin we mogen Ieven. En het kan 
ook, zonder dat er extra overheidsgeld aan 
te pas komt. Het kan zelfs met veel minder 
subsidies dan nu. Mits het integrale vervoer
beleid, dat we nastreven, ook een integraal 
prijsbeleid impl1ceert. We kunnen rustig onze 
auto blijven gebruiken. Maar op tijden en 

' Een rit per openbaar 
vervoer moet goedkoper 
worden dan de variabele 
kosten van dezelfde rit 
per auto. ' 

plaatsen, waar een goede openbaar-ver
voerverbinding is, zouden we voor de laatste 
kunnen kiezen. Oat moet dan - ook voor 
autobezitters - financieel aantrekkelijk zijn. 
Zo kunnen we de nadelige gevolgen van het 
autorijden voor milieu en samenleving be
perken. Op deze wijze kunnen tevens de 
beste garanties worden verkregen voor 
handhaving van een kwantitatief en kwalita
tief hoogwaardig voorzieningenniveau van 
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het openbaar vervoer ten behoeve van de
genen, die niet, tijdelijk niet, nog niet of niet 
meer over een eigen auto beschikken. 

Politieke invulling in de praktijk 
De hamvraag is eigenlijk: Hoe kunnen we de 
vrijheid van vervoermiddelkeuze behouden 
en toch bereiken dat milieu en samenleving 
minder last ondervinden van het massale 
autoverkeer? 
De oplossing is in wezen eenvoudig. Een rit 
per openbaar vervoer moet goedkoper wor
den dan de variabele kosten van dezelfde rit 
per auto. Dit zal ertoe leiden dat meer dan 
nu voor verplaatsingen van het openbaar 
vervoer gebruik gemaakt zal worden. Dit 
laatste zal met name gelden voor verplaat
singen, waarvoor een goede openbaar-ver
voerverbinding beschikbaar is. 
Het is niet voldoende wanneer de politiCi 
ervoor zorgen dat het openbaar vervoer in 
stand blijft. Oat is slechts een halve beslis
sing. De politici moeten er tevens voor zor-
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gen dat het gebruik van openbaar vervoer
ook en vooral voor autobezitters die per rit 
aileen met benzinekosten rekenen - financi
eel aantrekkelijk is. Dan pas is er sprake van 
een complete beslissing. 

Het politieke sleutelwoord is een integraal 
vervoerbeleid, gecombineerd met een inte
graal prijsbeleid. Oat is een prijsbeleid, waar
bij de prijzen van openbaar en particulier 
vervoer op elkaar afgestemd worden. Zo'n 
beleid hoeft de overheid geen cent te kos
ten. Het kan zelfs geld opleveren. Ook kun
nen de tekorten van de openbaar-vervoer
bedrijven langs deze weg worden geredu
ceerd en op den duur wellicht geelimineerd. 
Het resultaat zal zijn dat het openbaar ver
voer weer binnen het bereik komt van aile 
Nederlanders. Ook van hen met een modaal 
inkomen en een auto. Het selectief autoge
bruik zal er ontegenzeggelijk door toenemen, 
niet aileen bij de buurman maar ook bij ons
zelf. 
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