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door mr. Rien van de Wetering 

Mr. R. van de Wetering is sedert I januari 1982 
directeur van de N. V. Aandelenbezit Streekvervoer. 
Voordien was hij werkzaam bij het ministerie van 
Verkeer en Waterstaat. 

Bezuinigen op het openbaar vervoer, 
maar:met welk perspectief? 

1. Inleiding 
De redactie vraagt zich af of op een aantal terreinen van overheidszorg- waaronder 
dat van verkeer en vervoer - de traditionele filosofie niet moet worden bijgesteld. 
Deze filosofie is gebaseerd op de ervaring dat er ieder jaar méér ~:,eld beschikbaar 
komt. Is het beschikbaar krijgen van steeds méér financiële middelen om een beleid 
te voeren nu werkelijk de hoogste wijsheid voor de jaren tachtig? Of moeten de 
problemen van deze jaren anders worden geformuleerd? Welk perspectief is er dat 
enthousiasme wekt en politieke steun kan verwerven'? 

Een dergelijke vraagstelling kan men niet 
afdoen met een bespreking van het ambte
lijke rapport 'Heroverweging tekorten 
openbaar vervoer' (Heroverweging collec
tieve uitgaven, Tweede Kamer 16625, nr. 
28). Het probleem reikt verder dan de 
vraag of met minder geld nog wel hetzelf
de beleid kan worden gevoerd en, als dat 
niet kan, voor welk ander beleid dan moet 
worden gekozen. Is de haalbaarheid van 
de doelstellingen van het verkeer- en ver
vervoersbeleid inderdaad afhankelijk van 
de groei van het daarvoor bestemde over
heidsbudget? Als die afhankelijkheid 
groot is, is dat dan het gevolg van een 
expliciete besluitvorming of van een im
pliciete randvoorwaarde, namelijk die van 
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voortgezette economische groei? Dit laat
ste zou niet verenigbaar zijn met uitgangs
punt nr. 46 van het CDA dat voorrang 
geeft aan een genormeerde economische 
ontwikkeling boven het streven naar een 
onbeperkt voortgaande inkomens- en 
consumptie-stijging. Het zou ook slecht 
passen in de economie van het genoeg die 
in 'Om een zinvol bestaan' in het voor
uitzicht wordt gesteld. 
In het navolgende zal ik trachten op deze 
vragen in te gaan. Omdat in mijn bijdrage 
verkeer en vervoer centraal staan, ga ik 
eerst proberen aan te geven hoe het hui
dige vervoerbeleid er in hoofdtrekken 
uitziet. Daarna komt meer in het bijzon
der de financiële factor aan de orde, en 
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de samenhang van het vervoerbeleid met 
andere beleidsterreinen, met name met het 
inkomensbeleid. 
Aandacht zal worden besteed aan het al 
eerder genoemde ambtelijke rapport 'Her
overweging tekorten openbaar vervoer'. 
Tenslotte zal worden teruggekomen op de 
algemene vragen die in het voorgaande 
zijn aangeduid. 

2. Het huidige verkeer- en ve1voersbeleid 
Het huidige beleid is vriendelijk voor het 
openbaar vervoer. Dat lijkt nogal vanzelf
sprekend. zeker na de energie-crises. Dat 
is het echter niet. Tot aan het einde van 
de zestiger jaren waren de openbaar-ver
voerbedrijven weliswaar geen groeicrs. 
maar zij konden toch hun kosten nog dek
ken met de opbrengsten van de door de 
reizigers betaalde tarieven. De grote groei 
van de mobiliteit werd veroorzaakt door 
- en opgevangen door - de mogelijkheden 
van de auto die door de stijgende welvaart 
binnen het bereik van velen kwam. en 
ook de suburbanisatie op grote schaal 
mogelijk maakte. 
Omdat de auto een symbool van welvaart 
en vrijheid werd. bleef het openbaar ver
voer zitten met het image van een arme
luis-vervoermiddel, vooral bedoeld voor 
de zogenaamde 'vervoersarmen'. Een ster
ke autolobby ontstond. terwijl wegenaan
leg de grote prioriteit kreeg. met een zeke
re garantie door het instituut van het 
Rijkswegenfonds. 
Onder deze omstandigheden is destijds 
gekozen voor een beleid dat uitging van de 
noodzaak van bevordering van het ge
bruik van het openbaar vervoer. vooral in 
het woon-werk-verkeer. waarbij de over
heid financieel bijsprong waar dat nodig 
bleek. Dat de afdekking van deze tekorten 
de grote omvang zou bereiken waarvan 
thans sprake is, zullen weinigen destijds 
hebben vermoed. (In 1970: 350 miljoen; 
1979: 2 miljard; prognose 1985: 2.5 mil
jard.) 
Even moeilijk is het waarschijnlijk zich 
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voor te stellen wat er van onze binnen
steden zou zijn terecht gekomen wanneer 
niet omstreeks 1970 deze keus zou zijn 
gedaan, en wanneer cle;::e niet met hoe 
langer hoe meer kracht zou zijn doorgezet. 
Tussen het ogenblik v:m deze keus en het 
begin van de tachtiecr jaren waarin de 
grondslagen van een tÜLgewerkt vcrkeer
en vcrvoersbeleid zijn gelegd. liggen niet 
alleen een tijdsverloep vaa ruim I 0 jaar 
en twee energie-uises, rnaar ook een enor
me ontwikkeling van rJe fi1eningsvorming, 
zowel politiek als bij het grote publiek. 
Van zeer groot belang is daarbij geweest 
de discussie over het Structuurschema 
Verkeer en Vervoer, dat als beleidsvoor
nemen in maart 1977 aan de Tweede Ka
mer werd voorgelegd, en dat werd afge
rond in een reeks van Pkb's (Planologi
sche kernbeslissingen) die tenslotte in mei 
1981 aan de Kamer als eindresultaat wer
den aangeboden. 

Ook politiek gezien is de discussie in de 
periode 1977-1981 van grote betekenis 
geweest. Vergelijkt men bijvoorbeeld de 
opstelling van het CDA in 1977 met die 
in 1981 dan kan li1en een wezenlijke evolu
tie constateren. Zowel in de opstelling van 
de fractie in de Tweede Kamer als in het 
programma van het CDA voor de periode 
1981-1985 is een positie gekozen die het 
CDA in snel tempo veel dichter in de 
buurt van de PvdA heeft gebracht. 
Deze evolutie in het beleid heeft zich vol
trokken ten tijde van het bewind van de 
heer Tuijnman (VVD) die samen met de 
heer Beelaerts van Blokland (CDA) voor 
de behandeling van het Structuurschema 
Verkeer en Vervoer vemnLwoordelijk was, 
nadat het door de heren Westerterp (CDA) 
en Gruyters (D'66) was ingediend. 
De 'kernbronnen' van het huidige vervoer
beleid zijn. voor het beleid op lange ter
mijn, de resultaten van de behandeling 
van het Structuurschema Verkeer en Ver
voer (Tweede Kamer zitting 76-77, 14390, 
nrs. 1-296; de Pkb's in 296). Dit wordt 
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aangevuld voor de middellange termijn in 
het Meerjarenplan personenvervoer 1980-
1984 (Tweede Kamer, zitting 79-80, 
15885). De verdere concretisering is in de 
jaarlijkse begroting van het departement 
van Verkeer en Waterstaat te vinden. Een 
zeer recente ontwikkeling is het onlangs 
openbaar gemaakte 'Tarievenplan open
baar vervoer 1984-1987' van minister 
Smit-Kroes. 
De hoofddoelstelling van het beleid is: 
tegemoet komen aan de vraag naar vcr
voer van personen, uitsluitend voorzover 
de bijdrage aan het welzijn van de ge
meenschap per saldo positief is. Dit dient 
zó te geschieden dat aan een aantal rand
voorwaarden wordt voldaan die betrek
king hebben op de gewenste ruimtelijke 
structuur, het milieu, de verkeersveilig
heid, de sociaal-culturele en de sociaal
economische ontwikkeling, en het gebruik 
van schaarse grondstoffen, terwijl het be
slag op de overheidsmiddelen wordt be
perkt tot een niveau dat verantwoord is 
binnen het totale regeringsbeleid. In een 
periode van financieringstekorten is dit 
uiteraard een belangrijke randvoorwaarde. 
Afweging van de elementen die hierboven 
zijn aangeduid heeft geleid tot een ge
nuanceerde uitwerking die afhankelijk is 
van de situatie die men aantreft en van 
datgene wat men zich voor de toekomst 
wenst, met name wat de ruimtelijke struc
tuur betreft. Zo is de maatschappelijke 
functie van het openbaar vervoer in de 
grote agglomeratie een geheel andere dan 
die op het platteland. 
Aan het beleid wordt voorts nog een aan
tal bijzondere eisen gesteld. In de eerste 
plaats moet het genuanceerd zijn met het 
oog op de uiteenlopende regionale en 
lokale karakteristieken. In de tweede 
plaats leert de ervaring dat de effecten van 
het beleid op het maatschappelijk gebeu
ren niet erg voorspelbaar zijn. Verande
ringen in het beleid dienen dan ook stap 
voor stap te geschieden; een flexibel beleid 
is eveneens een eis. Deze eisen zijn van 
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groot belang voor de beoordeling van het 
Tarievenplan 1984-1987! 
De eis van de integrale benadering moet 
daaraan worden toegevoegd; deze betreft 
niet alleen de samenhang met andere vel
den van overheidszorg maar ook alle wij
zen en soorten van vervoer die elk hun 
specifieke sterke en zwakke punten heb
ben. 
Het zou veel te ver voeren om alle doel
stellingen verder weer te geven en te be
spreken. Een beperkt aantal, welke vooral 
betrekking hebben op het openbaar ver
voer, zijn weergegeven in een bijlage bij 
het heroverwegingsrapport over het open
baar vervoer. 

3. Beleidsinstrumenten 
Een vervoerbeleid moet ook verwezenlijkt 
kunnen worden. Daarvoor zijn stuurmid
delen, beleidsinstrumenten nodig. De be
langrijkste daarvan zijn de volgende: 
Een instrument is de betrokkenheid van 
de overheid bij de aanleg van de infra
structuur (wegen, spoor-, bus- en tram
banen, kunstwerken, stations, etc.). Van 
belang is evenzeer de betrokkenheid van 
de overheid bij de voorzieningen voor de 
verkeersafwikkeling (verkeerslichten, 
voorrangsregelingen, etc.) en voor het par
keren. Beslissingen in deze sfeer zijn struc
tuurbepalend, op lange termijn, voor de 
ruimtelijke inrichting en voor de vervoers
voorziening, met name voor de totale 
omvang van het openbaar vervoer die on
verbrekelijk aan deze structuur verbonden 
is, en voor de relatieve aandelen van trein, 
tram, bus en personenauto. 

Een tweede instrument is de bepaling van 
de omvang en de kwaliteit van het aan
bod van het openbaar vervoer. Het is de 
overheid, de betaler van de soms exploi
tatie-tekorten genoemde maatschappelijke 
kosten, die het voorzieningenniveau vast
stelt. 
Een derde instrument is de vaststelling 
van de prijs van kaartje en abonnement; 
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ook hier treedt onvermijdelijk de over
heid op. 
Een vierde instrument is de beïnvloeding 
van het gebruik van de personenauto door 
beïnvloeding van de kosten en gebruiks
mogelijkheden daarvan. Principieel wordt 
de beïnvloeding van het autobezit als in
strument buiten beschouwing gelaten. 
Ook de brandstofprijs is tot dusverre niet 
als instrument gehanteerd (accijnzen) 
hoewel dit instrument vermoedelijk vrij 
effectief zou zijn. Het variabel maken van 
de (vaste) autokosten is, voorzover ik kan 
nagaan, nog steeds in overweging. 
Het derde en het vierde instrument hangen 
samen in die zin dat zij beide de relatieve 
voorkeur voor openbaar vervoer of eigen 
auto, mede bepalen. Zij kunnen elkaar 
versterken of tegenwerken. 

4. Huidige feitelijke situatie 
In de jaren zeventig is de mobiliteit aan
zienlijk gegroeid. Het aantal reizigers
kilometers met eigen auto groeide met 
ongeveer één derde naar circa 100 miljard. 
Het openbaar vervoer bleef op ongeveer 
hetzelfde peil, 14 à I 5 miljard reizigers
kilometers. Deze verhouding 100 : I 5 
levert nog wel eens het commentaar op 
dat zelfs verdubbeling van het openbaar 
vervoer nog maar betrekkelijk weinig rei
zigers uit de auto zou halen. Het beeld 
verandert wanneer men eens gaat kijken 
waar dikkere verkeersstromen optreden 
en hoe daar de verhoudingen liggen. 
Bij grote steden, in het woon-werk-ver
keer, is de verhouding openbaar vervoer/ 
eigen auto op afstanden tot 15 kilometer 
ongeveer 5 : 6, en boven die afstand 3 : 4. 
Daarnaast speelt vooral de (brom-)fiets 
een rol. Bij dit soort verhoudingen bete
kenen kleine verschuivingen al heel veel. 
Deze gegevens zijn ontleend aan blz. I I 
van het al vaker genoemde heroverwe
gingsrapport. Daar vindt men ook inte
ressante cijfers die de vervoersprestatie 
van NS op een aantal baanvakken verge
lijkt met het parallelle autovervoer. De 
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In reizigers-kilometers uitgedrukt preste
ren stadsvervoer, streekvervoer en NS in 
ronde getallen respectievelijk 2,5, 3,3 en 
9 miljard (in 1970: 2, 3,2 en 8 miljard). 

5. Kosten, opbrengsten en overheidsbij
dragen 
De volgende cijfers zijn eveneens aan het 
heroverwegingsrapport ontleend. 
De exploitatiekosten van het openbaar 
vervoer zijn in de zeventiger jaren gegroeid 
van circa 1,1 miljard tot circa 3,8 miljard 
per jaar. De opbrengsten (kaartjes, abon
nementen) stegen in die periode, in ronde 
getallen, van 750 naar 1.500 miljoen. De 
tekorten groeiden van circa 350 naar circa 
2.300 miljoen. Het percentage van de 
kostendekking nam af, van ongeveer 70 % 
naar ongeveer 40 %. Per vervoerstak is 
er echter verschil: de dekking bij stads
vervoer, streekvervoer en NS is, in ronde 
getallen, respectievelijk 25, 35 en 50 %. 
(fn 1970: 50, 90, en 70 % .) 
Welke zijn de oorzaken van het teruglopen 
van dit dekkingspercentage? Aangezien 
de omvang van het openbaar vervoer on
geveer gelijk bleef, zit de oorzaak in de 
ontwikkeling van kosten en/ of tarieven. 
De tarieven zijn jaarlijks gestegen met (iets 
meer dan) de stijging van de kosten van 
levensonderhoud. De ontwikkeling van de 
kosten is voornamelijk bepaald door de 
ontwikkeling van het loonpeil, waarbij het 
openbaar vervoer praktisch de overheid 
volgt. De loonkosten vormen ongeveer 
70 % van de totale exploitatiekosten van 
het openbaar vervoer. 
Op het tariefbeleid hebben veel factoren 
ingewerkt: de verhouding tot de (varia
bele) autokosten, betaalbare mobiliteit 
voor economisch zwakkeren, overwe
gingen van algemeen prijsbeleid, en, niet 
in de laatste plaats, de wens om het ge
bruik van het openbaar vervoer te be
vorderen. 
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Samenvattend komt het hier op neer dat 
de tarieven jaarlijks met minder dan de 
stijging van de kostprijs zijn verhoogd. 
Met als gevolg een voortdurend groter 
worden van het ongedekte deel van de 
kosten. 
Wat zouden, bij ongewijzigd beleid, de 
verwachtingen voor de toekomst zijn? 
Volgens de heroverwegingsnota een nog 
steeds geleidelijk toenemend tekort (van 
2.300 naar 2.600 miljoen in 1985). Dit 
tekort zou - althans in het stads- en 
streekvervoer - in elk geval toenemen, 
zowel bij een economische groei van 2 % 
als bij stilstand of een 'mingroei' van 2 %. 
De toename zou het grootst zijn in geval 
van 'mingroei', vanwege de combinatie 
van dalende koopkracht en stijgende vraag 
naar openbaar vervoer. 
Dit komt naar voren in het rapport van 
de KNVTO van maart 1981, getiteld 
'Scenario's en strategieën voor het open
baar vervoer in streek en stad' ('Scenstra
rapport'). Het is het resultaat van een on
derzoek naar de financiële problematiek 
van het stedelijke en regionale openbaar 
vervoer gedurende de kabinetsperiode 
I 98 I -1985 en het aangeven van alterna
tieve oplossingen daarvoor. 

6. 'Tekorten' en 'maatschappelijke kosten' 
Met 'tekorten' wordt het verschil tussen de 
exploitatie-kosten en de opbrengsten van 
het openbaar vervoer soms aangeduid. 
Het begrip 'tekort' suggereert dat de kos
ten te hoog of de opbrengsten te laag zijn. 
Aan de kosten zal zeker nog wel wat te 
doen zijn. In het Scenstra-rapport is een 
van de strategieën de BIEB-strategie 
(Hand in eigen boezem). Uit het herover
wegingsrapport blijkt een niet onaanzien
lijk verschil tussen de produktieve uren 
waarin het streekvervoer zich ongunstig 
van het stadsvervoer onderscheidt (blz. 
13, tabel2.9.). Opvoering van de doelma
tigheid in het kader van de vcrvoerbedrij
ven zal echter zeker niet een belangrijk 
deel van het 'tekort' kunnen compenseren. 
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Een voorbeeld van een 'tekort' dat moei
lijk weg te werken is, is het tekort dat in 
het spitsverkeer ontstaat, waar materieel 
moet worden ingezet dat grotendeels voor 
de rest van de dag niet wordt gebruikt. 
Aan de kostenkant mag men dus niet veel 
verwachten. Hoe ligt dat aan de opbreng
stenkant? Kunnen de tarieven worden ver
hoogd? De tarieven hebben nogal wat 
functies. Hier is van belang dat het tarief 
niet alleen een rol speelt als instrument 
om de verdeling van de reizigers over de 
vervoerwijzen, bijv. bus en auto, te beïn
vloeden, maar evenzeer als financierings
bron. Het hanteren van het tarief voor 
beide doeleinden tegelijk is niet altijd een 
ondubbelzinnige bezigheid. 
Het is juist op dit punt dat de brief van 
de ministers Tuijnman en Beelaerts van 
Blokland van 25 mei I 981, waarbij de 
tekst van de planologische kernbeslissing 
wordt aangeboden, een interessant licht 
werpt. In deze brief wordt gesteld dat het 
geenszins de bedoeling is om bij de open
baar-vervoerbedrijven te komen tot een 
uitsluitend bedrijfseconomische rentabili
teit, en dat het beleid is gericht op een 
aanvaard bare kostenopbrengstverhou
ding, waarbij aan de maatschappelijke be
tekenis van het openbaar vervoer een 
groot gewicht wordt toegekend. In een 
motie (motie 226) was gesteld dat de af
stemming van het (lange-termijn) beleid 
op de gewenste sociaal-economische ont
wikkeling, niet mag leiden tot wijziging 
van de bestaande tariefsverhoudingen in 
ongunstige zin voor de gebruikers van het 
openbaar vervoer. De ministers stellen 
hier tegenover dat de kosten van het open
baar vervoer en het aandeel dat de reizi
gers in rekening wordt gebracht, zich 
met name in de laatste jaren in het stads
en streekvervoer zodanig hebben ontwik
keld, dat het de Regering onjuist voor
komt opvolgende regeringen vast te leg
gen op de thans gegroeide tariefsverhou
dingen. Dit zou, aldus de ministers, im
mers betekenen dat voor de toekomst on-
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voldoende beleidsruimte wordt gelaten 
om tot een verantwoorde afweging te ko
men van het voorzieningenniveau en de 
tarieven, rekening houdende met de dan 
optredende ontwikkelingen van de ver
voerkosten en van de vraag naar openbaar 
vervoer. 
ln concreto zou een zodanige beperking 
van de beleidsruimte tot gevolg hebben, 
dat eventuele toekomstige bezuinigingen 
slechts realiseerbaar zouden zijn door 
middel van een (ongewenste) inkrimping 
van het voorzieningenniveau (Kamerstuk
ken zitting 1980-198 L 14390, nr. 295). 
Het is. uit de laatste zin, duidelijk dat de 
bewindslieden bij toenemende noodzaak 
tot bezuiniging zich niet graag genood
zaakt zouden zien tot inkrimping van het 
openbaar vervoer zolang dit nog zou 
kunnen worden voorkomen door de tarie
ven te verhogen (tarieven als financie
rings bron). 
Uit hetgeen daaraan voorafgaat blijkt 
evenwel tevens de zorg dat men zich de 
mogelijkheid om voorzieningenniveau en 
tarieven tegen elkaar af te wegen, niet uit 
handen willaten nemen (tarieven als be
leidsinstrument). Daarbij spelen de ver
voerskosten een rol. Ook die van de per
sonenauto! 

Het voorgaande laat tevens zien dat de 
uitdrukking 'tekorten' een vlag is die de 
lading niet dekt. De 'tekorten' zijn de prijs 
die de samenleving betaalt voor, onder 
andere, het behoud van leefbare binnen
steden. Het zijn 'maatschappelijke kos
ten'. 
Deze benadering is zeer wel te combine
ren met de gedachte dat ook de overheid 
'klant' is van de vervoerondernemers, en 
dat de overheid die vervoerdiensten be
stelt en betaalt waaraan de reiziger-con
sument, gegeven de kostprijs, weliswaar 
niet toekomt, maar die, maatschappelijk 
gezien, de voorkeur verdienen boven bijv. 
de alternatieve vervoerwijze waartoe de 
reiziger zijn toevlucht zou kunnen nemen. 
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Het is in deze optiek bovendien mogelijk 
de vervoerder weer als ondernemer te 
herkennen en hem als zodanig te behan
delen, en niet als een publieke dienst die 
in een maatschappelijke behoefte voorziet. 
Veel detailbemoeienis van de overheid 
met het reilen en zeilen van de bedrijven 
zou kunnen worden gereduceerd door af 
te stappen van vergoeding achteraf van 
gemaakte kosten en over te gaan op taak
stellende begrotingen, en het inbouwen 
van een eigen belang bij opvoering van 
de efficiency. Ook kan aan een constructie 
als die van aanneming van werk worden 
gedacht. Van vele zijden is hierop gewe
zen; recentelijk nog in de reacties van de 
Vereniging van Exploitanten van Streek
vervoer-ondernemingen en van de N.V. 
Aandelenbezit Streekvervoer op de con
sultatienota 'Op weg naar nieuwe bestuur
lijke verhoudingen in stads- en streekver
voer'. 

7. Heroverweging 'tekorten' openbaar 
vervoer 
In het heroverwegingsrapport is een aan
tal beleidsalternatieven voor het openbaar 
vervoer ontwikkeld die vermindering van 
de overheidsuitgaven ten behoeve van het 
openbaar vervoer beogen ten opzichte van 
de meerjarencijfers voor 1985. Het staatje 
op pag. 30 geeft een beeld van de ver
anderingen, in de alternatieven A tot en 
met D, ten opzichte van de trendsituatie in 
1985. 

Van de vier alternatieven beoogt A niet 
meer dan aanpassing van extrapolatie
cijfers aan de meerjarencijfers; het is geen 
alternatief, maar een aanwijzing dat zelfs 
voor het aanhouden van de meerjaren
cijfers al ombuiging nodig is. Alle alter
natieven gaan uit van bezuiniging van 100 
miljoen door efficiency-maatregelen. Voor 
het overige komen ze op het volgende 
neer: 

A: - reductie (0-5 %) op voorzieningen
niveau (70 miljoen); 
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A B c D 

Reizigerskm (mln) -70 -620 -1.300 à 1.600 -1.200 à 1.500 
idem in% 0,5% 4% 9 à 12% 8 à 11% 

Tekort 1 

in mln guldens -170 --470 -circa 700 -circa 700 
idem in% 6à7% 18% circa 26% circa 26% 

Arbeidsplaatsen -3.000 -5.000 -6.500 -6.200 
idem in% 8% 12% 15% 15% 

1 waarvan 100 miljoen als efficiency-verbetering. 

- geringe tariefverhoging (30 miljoen). 

B: - reductie (0-20 %) van voorzie
ningenniveau (250 miljoen); 
- tariefverhoging van 0 (lange afstand, 
dal) tot 25 % (spits); extra verhoging van 
40 % in de grote steden (120 miljoen). 

C: - reductie (0-20 %) van voorzie
ningenniveau (380 miljoen); 
- tariefverhoging van 0-20 % bij NS en 
30-120% stad- en streek (180 à 270 mil
joen). 

D: - zie C, met dien verstande dat de 
extra tariefverhoging in de grote steden 
achterwege blijft en vervangen wordt door 
een heffing per werkgever naar rato van 
aantal arbeidsplaatsen (1 10 miljoen: 
f 130,- per werknemer). 

Aangetekend zij dat de extra reductie van 
het voorzieningenniveau in alternatief C, 
vergeleken met B, zich alleen voordoet in 
het streekvervoer en in de 5 kleinere van 
de 9 gemeenten. Afgezien van extra re
ducties in de avond en in het weekend, 
wordt bovendien in het streekvervoer de 
spits met 10 % in plaats van met 5 % 
teruggebracht. 
Bij deze beleidsalternatieven valt veel 
meer op te merken, maar dat zou te ver 
voeren. Interessant is wel te noteren, als 
voorbeeld van de vele complicaties, dat 
het zogenaamde reiskostenforfait (inkom
stenbelasting) op de openbaar-vervoer
tarieven is gebaseerd. Dit geldt ook voor 
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autorijders. Voor een substantieel deel zal 
de opbrengst van de tariefverhoging weg
vallen tegen de gederfde belasting, tenzij 
het fiscale beleid zou worden gewijzigd. 
In deze alternatieven is niet met de moge
lijkheid gewerkt om via verhoging van de 
variabele autokosten, parallel aan de 
tariefontwikkeling van het openbaar ver
voer, het tekort van het openbaar vervoer 
te drukken. 
De effecten van de alternatieven C en D 
worden in het rapport 'nogal fors' ge
noemd. Dat is begrijpelijk als men in het 
bijzonder moet constateren dat ruimtelijke 
structuur en vervoersysteem in die alter
natieven niet meer op elkaar aansluiten. 
Het voorzieningenniveau wordt ook daar 
gereduceerd waar de structuur juist op 
het openbaar vervoer is aangewezen (bin
nensteden). Achteruitgang van frequenties 
en kwaliteit werkt in de hand dat op de 
auto wordt overgestapt in situaties waar 
de structuur dit niet toelaat. Dit illustreert 
bovendien dat vooral in de landelijke ge
bieden reducties moeten worden verwacht, 
omdat de benodigde vervoercapaciteit 
elders, in de grote agglomeraties en op de 
drukke streekvervoerlijnen weinig vermin
dering van frequenties toelaat. Dit laatste 
wordt in alle nuchterheid in het rapport 
genoteerd, dat niet onder stoelen of ban
ken steekt dat, indien geen compenserende 
voorzieningen worden geboden, al dege
nen worden getroffen die voor hun sociale 
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en culturele activiteiten op het openbaar 
vervoer zijn aangewezen. Ook mogelijk
heden voor woon-werk-verkeer zullen ver
dwijnen. De aansluiting op school- en 
werktijden zal in elk geval verslechteren. 
Dit impliceert tevens een minder goed 
functioneren van de arbeidsmarkt. 

8. Tariefbeleid 
Kwam in het voorgaande het tarief als 
beleidsinstrument al enige malen in meer 
algemene zin ter sprake, in het volgende 
zal nader moeten worden ingegaan op de 
eisen die onder de huidige omstandigheden 
(financieringstekort) aan het tarieven be
leid moeten worden gesteld. Hoe moeten 
de onlangs genomen beslissingen over de 
tarieven in 1983 worden beoordeeld; en 
hoe het recente Tarievenplan 1984-1987? 
En wat te zeggen van hetgeen het (nog 
recentere) bedrijfstakplan voor het streek
vervoer van de Vereniging ESO over het 
tariefbeleid in het midden brengt? 
Alleen onder zeer uitzonderlijke omstan
digheden mag het verantwoord worden 
geacht om het tarief als beleidsinstrument 
ondergeschikt te maken aan het tarief als 
financieringsbron. Immers, houdt men 
zich niet aan deze rangorde, dan zet men 
zijn beleid over boord. Er zal d2n immers 
een andere verhouding ontstaan tussen 
bijvoorbeeld openbaar vervoer en perso
nenauto dan waartoe men besloten had. 
Als men zulks zou wensen dan zou men 
rechtstreeks en niet impliciet tot die an
dere verhouding moeten besluiten, van
wege alle zware gevolgen daarvan met 
name voor het structurele beleid op lange 
termijn. 
Dat wil niet zeggen dat de hantering van 
het tarief als beleidsinstrument geen reke
ning zou behoeven te houden met het 
aspect van de financiering. Zo is de ge
wenste hoogte van de tarieven van het 
openbaar vervoer voor een deel afhanke
lijk van de (variabele) autokosten. Door 
deze autokosten te beïnvloeden kan de 
overheid er zelf toe bijdragen dat het 

CHRISTEN DEMOCRATISCHE VERKENNINGEN 1/83 

31 

openbaar vervoer zijn reizigers behoudt 
terwijl toch het tarief een groter deel van 
de kosten dekt. Deze benadering wordt 
soms afgedaan als 'autootje pesten', en 
roept grote weerstand op bij hen die blij 
zijn dat zij rijden. Ten onrechte zoals uit 
het bovenstaande moge zijn gebleken. 
Nog ingewikkelder wordt de zaak wanneer 
het anti-inflatiebeleid en het inkomensbe
leid mee gaan spelen. Zoals een dreigend 
financieringstekort werkt in de richting 
van verhoging van de vervoertarieven, zo 
werkt het anti-inflatiebeleid in omgekeer
de richting. Het inkomensbeleid wenst 
rekening te houden met het feit dat het 
autobezit bij de laagste inkomens het 
kleinst is, zodat deze op het openbaar 
vervoer zijn aangewezen. V oor hen moet 
openbaar vervoer er niet alleen zijn, maar 
het moet ook nog betaalbaar wezen. Dit 
element kan leiden tot een sterk drukkend 
effect op het tariefniveau, terwijl het 
eigenlijk de bedoeling is om een soms be
trekkelijk kleine groep financieel tegemoet 
te komen. Dit kan worden vermeden door 
niet het algemene tarief te drukken maar 
om de leden van die groep langs andere 
weg tegemoet te komen. 

Hoewel omtrent de elasticiteiten nog on
voldoende bekend is, is er een vermoeden 
dat méér tariefsverhoging dan overeen
komt met de kosten van levensonderhoud 
zonder onaanvaardbaar vervoerverlies 
slechts in beperkte mate mogelijk is mits 
men zorgt voor het niet achterblijven van 
de (variabele) autokosten. Het is de moei
te waard te proberen om dit experimen
teel, met kleine stapjes, te toetsen omdat 
het, mede gelet op de huidige ernstige be
grotingsproblemen, interessant genoeg is 
te proberen om de gestage - ingebouw
de! -groei van de 'tekorten' af te remmen 
of te stoppen. 
De beslissing inzake de verhoging van de 
tarieven van het openbaar vervoer met 
I 0 % per I april 1983 zou als zo'n ex peri
ment kunnen worden gehanteerd. Daar
voor is nodig dat de situatie voor en na 
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I april 1983 zorgvuldig wordt geregis
treerd en geanalyseerd. De bevindingen 
kunnen niet alleen bijdragen tot eventuele 
bijsturing van het beleid, maar ook tot 
meer inzicht in de elasticiteit van de 
vraag. 
Terwijl de tariefsverhoging van 10 % 
voor 1983 niet al te veel verzet heeft opge
roepen, krijgt het Tarievenplan 1983-1987 
een andere ontvangst. Ook groeperingen 
die bepaald wel oog hebben voor de wen
selijkheid om de overheidsbijdrage zo be
perkt mogelijk te houden - zoals het 
streekvervoer- zijn nu duidelijk bevreesd 
voor vervoerafval als gevolg van de om
vang van de tariefsverhoging. 
In het bedrijfstakplan van de ESO worden 
eveneens tariefsverhogingen voorgesteld 
die ver uitgaan boven de kosten van le
vensonderhoud, zij het niet zo ver als die 
van het Tarievenplan van de minister. 
Wat opvalt is dat het rendement van de 
voorstellen van ESO nauwelijks onder 
doet voor dat van de voorstellen van de 
minister, ondanks de geringere tariefsstij
ging. 

Ernstige kritiek moet worden uitgeoefend 
op het feit dat het Tarievenplan slechts 
schijnbaar rekening houdt met de eis van 
de stap-voor-stap-benadering neergelegd 
in de planologische kernbeslissing 2.4 van 
het Structuurschema Verkeer en Vervoer. 
Het ligt volgens § 5.3 van het Tarieven
plan weliswaar in de bedoeling om de con
sequenties van de tariefsverhogingen door 
middel van onderzoek zo goed mogelijk te 
volgen. maar daaraan wordt direct toe
gevoegd: 'Indien onderweg zou blijken 
dat ongewenste effecten optreden, moet 
aanpassing mogelijk zijn. Dit uiteraard 
met handhaving van de tariefsverhoging 
van gemiddeld 10 % '. Met andere woor
den, bijsturen is mogelijk, maar niet voor 
wat betreft de omvang van de tariefsver
hoging! 
Dat dit in strijd is met pkb 2.4 wordt on
derstreept door de brief van 25 mei 1981 
waarbij de tekst van de pkb's aan de Ka-
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mer wordt aangeboden, en waaraan ik 
in het voorstaande reeds aandacht heb 
besteed. 
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Samengent is mijn mening dat het Tarie
venplan zowel wat betreft de omvang van 
de jaarlijkse stijging van de tarieven als 
wat betreft de mogelijkheden om onder
weg bij te sturen kritisch moet worden 
bezien! :Meer inzicht in het beleid ten aan
zien van de autokosten is onmisbaar. 

9. Perspectief? 
Als eenmaal vastgesteld is dat op de col
lectieve uitgaven fors zal moeten worden 
bezuinigd, moet vervolgens worden be
paald in welke sectoren dat wel en in 
welke sectoren dat niet of in mindere mate 
moet gebeuren. V oor de sector verkeer en 
vervoer zijn nogal wat argumenten aan te 
voeren om daar zeer terughoudend te zijn. 
Ik ga daar nu niet verder op in. 
Laten we eens aannemen dat ook de sector 
verkeer en vervoer, en met name het open
baar vervoer, een bijdrage moet leveren, 
dan zijn er twee elementen van belang om 
te bepalen hoe de bezuiniging moet wor
den georganiseerd. Het eerste element is: 
wat voor karakter heeft de bezuinigings
operatie? Is het een tijdelijke, incidentele, 
zaak die weliswaar een paar jaar kan 
duren, maar die daarna weer ongedaan 
wordt gemaakt? Het tweede element is: 
hoe omvangrijk is de gevraagde bezuini
ging? Laat de bezuiniging, zij het met 
enige moeite, voldoende ruimte om op 
consistente wijze het voorziene beleid 
voort te zetten, of moet een ander beleid 
worden ontworpen? 
Het zal duidelijk zijn dat in geval van 
tijdelijke teruggang de behoefte aan een 
nieuw beleid niet groot zal zijn. Een tijde
lijke one?enwichtigheid is nog wel te aan
vaarden. Zo zal er geen behoefte zijn aan 
principiële aanpassing van het beleid ten 
aanzien van de ruimtelijke structuur en 
de daarmee samenhangende verdeling van 
de vervoerstromen over de vervoerdragers; 
de gevolgen van zo'n beleidswijziging 
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zouden zich immers pas op de hmge duur 
manifesteren, en dan niet meer nodig zijn. 
De verleiding voor de beleidsmakers is 
groot om dit allemaal maar in het midden 
te laten, en, zonder dit uit te spreken, van 
tijdelijkheid uit te gaan. Waarom verder 
dan 4 jaar vooruitzien? Bovend:en: wie 
durft de doemdenker te zijn die beweert 
dat de noodzaak tot bezuinigen structu
reel is? Hoe bewijs je dat? Hoe·.vel het 
omgekeerde evenmin te bewijzen is. is het 
als toekomstbeeld een stuk plezieriger. 
Daarmee is tevens een probleem aange
geven waar je eveneens tegenaan loopt als 
je over een economie van het genoeg gaat 
spreken. Je zult moeten aangeven wat ge
noeg is. Als je al zover kunt ko,nen dat 
een bepaald welvaartsniveau algemeen 
als 'genoeg' wordt aanvaard. dan zal dat 
naar alle waarschijnlijkheid niet een 
niveau zijn dat onder het huidige ligt; men 
doet nu eenmaal niet graag een stap terug. 
Op verkeer en vervoer toegepast: een 
voorstel voor een toekomstig verkeer- en 
vervoersbeleid dat zou uitgaan van een 
lager welvaartspeil en een geringere koop
kracht met daaraan vcrbonden een ge
ringer bezit en minder gebruik van de 
auto dan nu het geval is. zou naar mijn 
inschatting op dit ogenblik (nog) geen 
kans hebben. 
Toch brengt de logica mee dat bij een 
lager welvaartspeil minder mobiliteit past, 
en dat betekent: méér openbaar vervoer 
en minder auto, een openbaar vervoer dat 
duurder is dan thans het geval is. 
Waar is dan het perspectief dat enthou
siasme wekt en politieke steun kan ver
werven, om in de termen van de redactie 
te spreken? Ik vrees dat zo'n perspectief 
niet licht zal worden gevonden in plan
nen die leiden tot minder open baar ver
voer, hogere vervoertarieven en minder 
arbeidsplaatsen. Ook al is iemand mis
schien nog bereid aan zo'n plan politieke 
steun te verlenen indien er doodeenvoudig 
geen andere oplossing is, het zal teveel 
gevraagd zijn om er dan bovendien nog 
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enthousiasme voor op te brengen. 
Datzelfde verschijnsel maakt het zo moei
lijk om nu, in deze tijd waarin iedereen 
schreeuwt om herstel van de economische 
groei, aandacht te vragen voor een econo
mie van het genoeg. V oor velen is vooruit
gang ondenkbaar zonder steeds voort
gaande inkomens- en consumptie-ontwik
keling. De waardering die je krijgt in onze 
samenleving hangt bovendien grotendeels 
af van het succes dat je hebt en dat in 
persoonlijke welvaart tot uitdrukking 
komt en daaraan wordt afgemeten. En dan 
is er een CDA dat een politiek uitgangs
punt nr. 46 heeft aanvaard dat voorrang 
geeft aan een genormeerde economische 
ontwikkeling boven het streven naar een 
onbeperkt voortgaande inkomens- en con
sumptie-stijging. Theoretisch is er geen 
tegenspraak tussen dit uitgangspunt voor 
de collectiviteit en het zojuist geschetste 
waarderingspatroon, maar voor velen is 
het praktisch niet meer dan geestelijke 
acrobatiek als je de dingen zo uit elkaar 
weet te houden. V oor iedereen is wel 
duidelijk dat er van twee geheel verschil
lende mentaliteiten sprake is. 
Er zal nogal wat moeten gebeuren om, ook 
in het CDA, uitgangspunt nr. 46 tot werke
lijk leven te wekken. In het verlengde 
daarvan kan dan misschien weer van 
enthousiasme sprake zijn; wanneer name
lijk de overtuiging veld wint dat minder 
het welvaartsniveau de politieke aspiraties 
moet bepalen, maar veel meer de manier 
waarop je, bij een bepaald welvaartsni
veau, met die welvaart omspringt en ieder 
het zijne geeft. Noem het 'Niet bij brood 
alleen' of 'Eerlijk delen' of 'Om een zinvol 
bestaan'. Zou er enthousiasme ontleend 
kunnen worden aan het extra zware be
roep op de CDA-politicus om in een tijd 
van bezuinigen hieraan inhoud te geven? 
Behoud van een redelijk welvaartsniveau 
is belangrijk; wellicht is wat je er mee 
doet en hoe je het verdeelt toch belang
rijker. Er is moed voor nodig om dat aan 
de kiezer voor te houden. 


