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De grote infrastructurele 
projecten~ veel meer 

van hetzelfde 
Door Michel van Hulten 

H
et enthousiasme voor de leiden

. de rol van Nederland op het 
terrein van het goederenver

voer in Europa is een nogal opgeklopte 
zaak. Speelt Nederland wel een leidende 
rol? Het antwoord moet luiden: Neen, wij 
zijn wel goed in het verslepen van goede
ren, maar minder goed in het verdiénen 
aan transport. Ik steun voor dit antwoord 
mede op het Centraal Planbureau: 

Een pleidooi tot heroriëntatie 

als het gaat om het denken 

zou wensen, dan staan wij er economisch 
slecht voor. De vervoerssector levert im
mers uiterst marginale opbrengsten. Het 
personen- en goederenvervoer over de rail 
wordt al jaren gesubsidieerd. Het 
luchtvervoer dekt zijn kosten niet. Het 
goederenvervoer over de weg zou zonder 
ontduiking van de rij- en rusttijd-regelin
gen en van de chauffeurs-CAO ook ver
liesgevend zijn. Het is nu slechts margi
naal winstgevend, maar geen vervoerder 
staat hierbij te juichen. En de binnen-

over infrastructuur. 

AUeen al op economische 

gronden berust het huidige 

beleid op los zand. 
r 

"Beschouwt men de fysieke internationale 
transportstromen dan blijkt Nederland 
transportland van Europa bij uitstek te 

• 

zijn; als de economische kengetallen in beschouwing worden ge
nomen dan is de bijdrage van de transportsector aan de economie 
in Nederland slechts marginaal groter dan gemiddeld. Er is spra
ke van een paradox: Nederland Distributieland is groot in tonnen 
maar klein in guldens". (Gert Jan Koopman, Onderzoeksmemo
randum no.97, Nederland Distributieland, p.14, CPB, ISBN 
90.346.2921X). 
Ook al verdienen we er niet echt aan, toch worden grote infrastr
ucturele projecten gebouwd of aangelegd opdat het verplaatsen 
van mensen, dieren en goederen, kan plaatsvinden. De rechtvaar
diging hiervoor is dat deze activiteit op zich genomen niet renda
bel hoeft te zijn, omdat ze dienstverlenend is voor andere econo
mische activiteiten, waarop dan wèl weer wordt verdiend. 
Sommigen verdedigen de stelling dat 'de vervoers- en distribu
tiesector als een belangrijk economisch speerpunt van de 
Nederlandse economie kan worden beschouwd. De vervoerslobby 
gebruikt deze idee zelfs als propaganda-slogan. In mijn ogen is 
dit onzin. Het moet toch uiteindelijk gaan om de guldens die je 
verdient met een economische activiteit, óók bij verkeer en ver
voer. Deze guldens bepalen onze welvaart. Het 'groot zijn in ton
nen' draagt voornamelijk bij aan milieuvervuiling en congestie en 
dat is niet ons eerste belang. 
Zou Nederland dus werkelijk een distributieland worden, zoals de 
stichting die zich siert met de naam "Nederland Distributieland" 
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• 
vaart overleeft, dank zij de Evenredige 

Vrachtverdeling die ook wel de evenredige armoedeverdeling 
wordt genoemd. 

Toerekening van de kosten 

Gezien de grote bezwaren die kleven aan de massaliteit van ver
keer en vervoer binnen onze economie en in ons maatschappelijk 
leven, is het 'zichtbaar' maken van die bezwaren, door toereke
ning van de werkelijke kosten, het overwegen waard. Het gevolg 
hiervan zal zijn dat we er anders over kunnen gaan denken. 
Anders kunnen besluiten over de omvang van onze infrastructu
rele voorzieningen. 
De werkelijke bedrijfs- en maatschappelijke kosten van het 
vervoeren van mensen, dieren en goederen, moeten in de markt 
tot gelding komen om een zuivere afweging van de waarde voor 
onze economie te kunnen bepalen. De kilometer-prijs per vervoer
de persoon, dier of goed zal daardoor ongetwijfeld stijgen. De door 
vervoer bediende economische activiteiten worden met die hogere 
prijzen in de vorm van kosten geconfronteerd. Dit zal in eerste in
stantie leiden tot hogere prijzen voor de produkten van die ande
re economische activiteiten. In tweede instantie leidt het echter 
tot 'vervoers-ontwijkend gedrag' door aanpassingen in de produk
tie-processen die een minimalisering van de vervoerskosten met 
zich meebrengen. En die aanpassingen leiden dan weer tot gerin
gere groei van het vervoer en, eventueel, tot vermindering van de 
vervoersbehoefte in absolute zin. Dàt is nu precies wat we nodig 
hebben: een aansporing in alle produktieprocessen, gericht op het 
minimaliseren van de vervoersbehoefte. 
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Zulk een omkering zou héél welkom zijn gezien de milieukosten 
en het ruimtebeslag die het vervoer oproept. Bovendien zou het 
wegvallen van overheidssubsidies of het afschaffen van belasting
privileges en het leggen van milieu-heffingen op het vervoer op de 
rijksbegroting geld vrijmaken enlof extra geld genereren (het 
gaat hierbij om miljarden guldens per jaar). Dit kan dan op een 
andere wijze worden besteed of worden aangewend om de loon
en inkomsten-belastingen te verlagen. 

Meer kosten zuUen worden toegerekend 

De verwachting is er dat de overheid minder terughoudend zal 
worden in het opleggen van vervoers-belastingen en -heffingen. 
Maar wat komt hiervoor dan in de éérste plaats in aanmerking: 
de opheffing van de accijnsvrijstelling van diesel-stookolie voor de 
binnenvaart en van kerosine voor het vliegverkeer, invoering van 
BTW-heffing op vliegtickets en toename van milieuheffingen op 
auto- en vliegverkeer. Bovendien zal de overheid méér dan tot nu 
toe de milieukosten moeten doorberekenen, die met name het 
wegvervoer veroorzaakt. Het geleidelijk verminderen van de 
overheidssubsidies op het openbaar personen vervoer is reeds be
gonnen en heeft de bedoeling geheel te worden beëindigd. Het 
rail-vrachtvervoer zal dus marktconform moeten gaan werken en 
het in de naaste toekomst zonder overheidssubsidie moeten doen. 
Dat zal mede mogelijk worden door hoge heffingen per kilometer 
in het vrachtautovervoer van goederen, zoals bepleit door de 
Commissie Hermans in het Betuwelijn-rapport. 
De voor de particulier gestegen vervoerskosten (zowel van de ei
gen auto als van het openbaar vervoer) kunnen dan weer ver
haald worden via verhoogde looneisen in verband met de kosten 
van woon-werk verkeer, wat de ondernemers ertoe zal brengen, 
méér dan tot nu toe, te verlangen dat werknemers hen in ver
voersopzicht niet te veel gaan kosten. Ook dit leidt weer tot ver
voers-minimaliserend gedrag. 

Goederenproduktie: miniaturisering en dematerialise
ring 

Een tweede plausibele verwachtirig kan worden uitgesproken. In 
de produktie van industriële goederen zal de tendens doorzetten 
naar miniaturisering (het kleiner worden 

Nederland dienstenverlenend land 

Geen verwachting, maar realiteit is de verschuiving geworden 
van onze industriële produktie naar zogenaamde lage lonenlan
den. Dit is al zozeer het geval dat nu reeds (CBS,1989) 65% van 
ons arbeidsvolume zich bevindt in de bedrijfstak van diensten en 
overige bedrijvigheid, die 64% van ons netto binnenlands produkt 
maakt. Voor de industrie luiden deze cijfers respectievelijk 19% 
en 20%. De resterende 16% van ons arbeidsvolume bevindt zich 
in de sector bouwnijverheid (8%), transport (5%) en landbouw 
(3%). 
Het is dus onjuist Nederland (dit geldt overigens voor geheel 
West-Europa) nog te betitelen als geïndustrialiseerd land. We 
zijn een dienstenverlenend land geworden. De Europese eenwor
ding en de globalisering van de economie stimuleren een ontwik
keling waarin Nederland de dienstverlening aantrekt die door de 
industrie wordt gegenereerd, terwijl de industriële produktie zich 
elders vestigt. Deze ontwikkeling kan nog verder voortschrijden. 
Kijken we naar de VS, dan zien we dat daar de werkgelegenheid 
in de industrie tussen 1989 en 1993 daalde met 6,5%, zodat ze nu 
nog maar 14,7% van alle werkenden omvat. De dienstverlenende 
sector groeide in dezelfde jaren met 5,2% en omvat nu 70,0% van 
alle werkenden. Opvallend als nieuwe sector is de informatie geo
riënteerde dienstverlening, zoals adverteren, publiceren, compu
ter-software, hoger onderwijs, medische diagnostiek enzovoort. 
Deze groeide met 3,2% en die nu 15,3% van alle werkenden 
omvat. Ook de lange termijn ontwikkeling van verplaatsing van 
industriële werkgelegenheid, leidt in Nederland en in Noord
West Europa (ook in ons Duitse achterland) tot een verminderen
de massa van te vervoeren goederen. Deze verschuiving vertaalt 
zich op het vlak van de werkgelegenheid in het toenemen van 
functies in organisatie, management, controle, onderzoek en scho
ling/onderwijs. Anders gezegd: vertaalt zich in de vestiging van 
hoofdzetels van wereldomspannende bedrijvigheid hiér en van 
uitvoerende produktiebedrijven elders. Van de VS kunnen we le-

. ren dat nog een andere opmerkelijke verschuiving optreedt; dáár 
overtreft nu de totale export aan geregistreerde muziek (records), 
films en boeken, de jaarlijkse export aan vliegtuigen (waarvoor 
Amerika overigens toch nog 'world leader' is). Deze verschuiving 
komt tot uiting in veranderingen die in de Dow Jones index wor
den aangebracht. Recent zijn daarin opgenomen de hamburger-

keten McDonalds, het bankiershuis 
van produkten) en dematerialisering van 
de produkten, dat wil zeggen produkten 
worden gemaakt met geringer verbruik 
van grondstoffen en energie. Beide ont
wikkelingen leidim in principe ook tot 
minder vervoer van grondstoffen en van 
eindprodukten en daarmee tot verminde
rend goederenvervoer. 

Het is onjuist Nederland 

J .P.Morgan en het amusementsconcern 
Walt Disney. Het staalconcern USX, en 
de landbouwmachines fabrikant Internat
ional Harvester zijn er uit gehaald. Wat 
Nederland betreft valt te denken aan het 

nog te betitelen als succes van het Nederlandse lied (denk . 
aan Marco Borsato's 'Dromen zijn be
drog') en de verkoop van beroepsvoetbal
lers. Beide zijn belangrijke exportartike
len die economische groei stimuleren zon
der milieubelastend te werken. Ook de 

geïndustrialiseerd land 
Een hieraan verwante ontwikkeling is de 
daling in het gebruik van kunstmest en 
bestrijdingsmiddelen in de landbouw en 
verminderende import van veevoeders en 
granen door veranderingen in de gewoonten van de Westeuropese 
consumenten en in het Europese landbouwbeleid. Vervoer in bulk 
van deze grondstoffen zal hierdoor aanzienlijk dalen. Dit bete
kent weer minder bulklading voor de haven van Rotterdam en 
voor de typische bulkvervoerders, de trein en het binnenschip. 

Amsterdamse effectenbeurs heeft op 20 
februari 1995 de samenstelling van zijn graadmeter, de Amster
damse EOE-index, veranderd door het industriële Fokker te ver
vangen door het communicatiebedrijfKPN. 
Over al deze diep ingrijpende lange termijn ontwikkelingen en 
veranderingen die in de wereldeconomie gaande zijn, lezen we 
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Werken aan infrastructuur 

vrijwel niets in de verkiezingsprogramma's van de grote politieke 
partijen. De consequenties ervan voor de inrichting van ons land 
zijn evenwel ~norm, want het verkeerd inschatten van wat er te 
gebeuren staat, kan ons miljarden kosten aan 'foute' investerin
gen. 

Illfrastructuurkosten van 100 miljard gulden 

De minder groeiende of afnemende omvang van het vervoer, de 
verschuiving van industrie naar dienstverlening, de verminderen
de vraag naar in bulk aan te voeren grondstoffen ten gunste van 
kleinere en minder grondstoffen vragende produkten in de indus
trie, en de toenemende vervoerskosten per tonlkm zijn van grote 
betekenis voor de beantwoording van de vraag: of wij nog wel ons 
heil moeten zoeken in de bouw van 'grote infrastructurele pro
jecten'. Het gaat dan met name om het hoofdwegennet, de 
Betuwelijn, de HSllHST (Hoge Snelheids Lijn respectievelijk · 
Hoge Snelheids Trein), Schiphol en de ·uitbreiding van de 
vervoers- en overlaad-capaciteit in het Rotterdamse havengebied. 
De organisaties en bedrijven die er belang bij hebben hiernaar te 
blijven streven, verenigd in "Nederland Distributieland" (NDL), 
becijferden in 1992 de totale kosten van een zogenaamd 'inhaal
plan' voor infrastructuur op 55 miljard gulden, daarnaast zouden 
de 'normale' investeringen door moeten gaan. Omdat NDL voor al-

lerlei werken nogal lage bedragen in zijn lijst opnam, gaat het -
met correcties - alles bijeen genomen, . om een totaàlbedrag van 
rond de 100 miljard gulden, uit te geven tussen nu en 2015. 
Dat is inderdaad een bedrag waarover wij ons druk mogen maken, 
teméér omdat zovelen op zovele plaatsen door die infrastructurele 
werken groot persoonlijk leed zal worden toegebracht, waarvan de 
kosten nog niet in die 100 miljard gulden verwerkt zijn. Zou die 
100 miljard gulden niet even zo goed, zo niet beter, op andere ter
reinen van ontwikkeling en produktie kunnen worden besteed en 
dan wellicht méér bijdragen tot onze welvaart en welzijn? Het is 
bepaald niet alleen de vervoersinfrastuctuur die een factor is in de 
vestiging van bedrijven. 
Overdacht moet worden een Nederlandse industrie-politiek die 
zich richt op het scheppen van goede vestigingsplaatsfactoren in 
de sfeer van onderwijs en onderzoek, een gezond en vriendelijk 
milieu, belastingen, arbeidsrust, veiligheid, gezondheidszorg en 
vrijetijdsbesteding. Om maar één van die factoren wat nader te 
omschrijven: fiscale troefkaarten kunnen een buitenlands bedrijf 
éérder over de grens trekken om hier werkgelegenheid te schep
pen dan een verkorting van de reistijd naar Parijs of een verdub
beling van het aantal vertrekmogelijkheden van Schiphol. 
Die industrie-politiek zou zich ook meer kunnen richten op tele
communicatie, robots en computers, regeltechniek, milieutechno
logie (wind- en zonne-energie, recycling, inzamelen, verwerking), 
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logistieke organisatie en om nog eens iets heel anders te noemen: 
op de produktie van kunstogen, dan op het storten van honder
den miljoenen in industriële produktiebedrijven als Fokker. 
De 'kordate beslissers' komen graag tot fysieke oplossingen, 'de 
schop erin'. Willen we echter géén dichtgeslibd Nederland, geas
falteerd en onbewoonbaar geworden door een overproduktie aan 
rails, wegen en landingsbanen met het bijhorende lawaai, milieu
vervuiling en onveiligheid, dan moeten we oplossingen zoeken in 
gedràgsverandering en niet in uitbreiding van infrastructuur. 
Dat kan onder meer door de vervoerders van goederen de werke
lijke kosten te laten betalen, zodat die kosten hun invloed zullen 
uitoefenen op het kiezen van vestigingsplaatsen. Dat kan óók, 
door een stringenter parkeerbeleid in te voeren, waardoor je niet 
meer vrijwel overal je auto gratis kunt stallen op de openbare 
weg die betaald en onderhouden wordt door de overheid (D66 is 
de enige grote politieke partij die in het Verkiezingsprogramma 
94-98 hierover een duidelijke mening heeft). 
Kosten toerekenen brengt mensen tot verandering van gedrag en 
legt de kosten dáár waar ze horen, namelijk bij de individuele 
verkeersdeelnemer of verlader/ontvanger van goederen en haalt 
ze weg uit de rijksbegroting. De Minister van Verkeer en Water
staat is niet degene die moet uitmaken welk verkeer en vervoer 
economisch gezien de voorrang moet krijgen. Als, daarbovenop, 
een bepaald verkeer of vervoer maatschappelijk gezien wordt 
gewenst, dan is dat eventueel een taak voor de Minister ter rege
ling, maar dat zal een veel geringer rijksbudget vereisen dan er 
thans staat voor het verkeers- en vervoersbeleid. 

De Betuwelijn 

Een enkel woord nu over één van de grote infrastructurele wer
ken waarover binnenkort een besluit zal worden genomen (of bij 
het verschijnen van dit nummer van Idee reeds genomen is). 
Niemand schijnt zich te realiseren dat we in Nederland vrijheid 
van vervoerskeuze hebben voor verladers. Dat wil zeggen dat ie
dere verlader op elk moment opnieuw mag kiezen voor de ver
voersmodaliteit (weg, water of rail) die hem het beste uitkomt. 
Deze keuze wordt steeds opnieuw gemaakt en is gebaseerd op 
overwegingen van efficiency, vervoerskwaliteit, snelheid en prijs 
van het vervoer. Ook als de Betuwelijn er eenmaal ligt, wil dat 
nog niet zeggen dat die altijd gebruikt zal worden. Dat maken 
dus de verladers uit. En die kunnen en zullen de NS, de binnen
schippers en de vrachtrijders tegen elkaar uitspelen in het toe
wijzen van de vracht om het onderste uit de kan te halen. Ver
voer is altijd marginaal in zijn opbrengsten en daarom mag een 
vervoerder al heel blij zijn als hij er met de kostprijs uitspringt. 
Op een moment dat de rijksoverheid er zelfs niet voor kan zorgen 
dat het postvervoer op de rail blijft, maar om bedrijfseconomische 
redenen van het PTT-bedrijf naar het wegvervoer wordt overge
heveld, denkt de overheid wel te kunnen garanderen dat straks 
30 miljoen ton goederen of méér over de Betuwelijn zal rijden? 
Als dat via een lage ton/km prijs moet, zal die lijn altijd verlies
gevend zijn en de rijksbegroting dus bezwaren. Als het via 
'toewijzing' van laadruimte op de lijn moet (wat regelgevingen en 
dwang impliceert) is dat volstrekt in strijd met het Nederlandse 
vervoersbeleid. Ik zie niet zie hoe een Minister van Verkeer en 
Waterstaat dat voor haar of zijn rekening kan nemen, noch hoe 
D66 zo'n beleid zou kunnen steunen. 
Geen van de grote politieke partijen wil de vrijheid van de verla-
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ders aantasten. Daar is ook veel voor te zeggen. Niettemin, de 
prijs die we ervoor betalen, is dat we niet kunnen garanderen dat 
de met publiek geld aangelegde infrastructuur ook door particu
lier opererende ondernemers zal worden gebruikt. Dat de 
Betuwelijn het goederenvervoer zal aantrekken, wat nu wordt 
verwacht, moet als een slag in de lucht worden beschouwd .• 

Fondslijst Stichting 
Wetenschappelijk Bureau D66 

• Brochures in de reeks Ideeën 

De veranderende rol van de politieke partijen, 
Den Haag, 1991, 115,-
Duurzame Ontwikkeling, Den Haag, 1992, 119,50 
Referenda en politiek, Den Haag, 1993, 119,50 
De ruimte waarin wij leven, Den Haag, 1993, f19,50 
Bestuurlijke Dilemma 's, Den Haag, 1994, f19,50 

• Brochures in de reeks SWB Cahier 

Relatie en huwelijk, Den Haag, 1991, f8,-
Denken over Democratie, van forum naar partnerschap 
Den Haag, 1993, flO,-
In Goede Banen, een analyse van het verschijnsel migratie 
Den Haag, 1993, f10,
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Ingrijpen in menselijk leven, Den Haag, f12,50 I '-./ ( • Nota's ~ 
Drugs. Kiezen tussen twee kwaden, Den Haag, 1990, f5,-
Op zoek naar publiek, Den Haag, 1993, f5,-
De waarde van de democratie, Den Haag, 1994, f2,50 
Inzet voor vrede, Den Haag, 1994, f12,50 ( 

• Abonnementen op Idee (tijdschrift) 

Een jaarabonnement op Idee (6 nummers, verschijnt twee
maandelijks) kost f74,-. Inlichtingen en bestellingen: Weten
schappelijk Bureau D66, Noordwal 10, 2513 EA Den Haag. 
Tel. 070-362.15.15. Ma-do: 09.00 - 17.00 uur. 

IDEE - MEI '95 

B 

Deze 
vereui 

~~ vo 

ook i~ 
ge~ 
hetm 

Geen 
maar 
de br9 
Endu 
Deb 
manie 
maar 

Beste 

van I 
tegen 

Ac 

Dek 
na 

VOOl 

hele 
tenno 
fens: 
Def. 

n 


