
Op twee punten zijn er tijdens 
het kabinet Kok-I fouten ge
maakt in de spelregels van de be
sluitvorming over de infrastruc
tuur. In de eerste plaats is de 
mogelijke rol van private finan
ciers veel te veel naar de achter
grond verschoven. Daarnaast 
volgde het Rijk een wel erg naïe
ve procedure in het omgaan met 
infrastructurele wensen van ge
meenten. In deze bijdrage ga ik 
op beide punten in. 

Bedrijfsleven en injrastructu ur 

Nederland kent concrete voor
beelden van de financiering van 
tunnels door de private sector. In 
andere Europese landen zijn ver
keersbruggen of tolwegen met 
succes gefinancierd zonder dat 
het nodig was daarvoor een be
roep te doen op de belastingbeta
lers. Waarom kan dan de private 
sector niet ook bijvoorbeeld de 
Betuwelijn voor haar rekening 
nemen of de aanleg van een nieu
we landingsbaan op Schiphol? En 
waarom kan ook niet een eventu
ele uitbreiding van de Maasvlakte 
voor rekening komen van het 
bedrijfsleven? Is het niet omineus 
voor de rentabiliteit van zulke 
projecten dat particuliere beleg
gers niet in de rij staan om zich 
aan te bieden als toekomstig 
eigenaar? 

Er zijn twee verklaringen: de één 
lijkt van toepassing op situaties 
als de Betuwelijn of de uitbrei
ding van Schiphol, terwijl de 
tweede analyse van toepassing is 
op een project als de uitbreiding 
van de Maasvlakte. Grote infra
structurele projecten zoals de 
Betuwelijn of de uitbreiding van 
Schiphol hebben majeure en niet 
altijd plezierige consequenties 
voor omwonenden. Veel burgers 
zullen in beginsel openstaan voor 
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het argument dat zulke projecten 
een bijdrage kunnen leveren aan 
de versterking van Nederland als 
vestigingsplaats, maar zien de 
aanleg toch liever niet te dicht in 
de buurt, bijvoorbeeld omdat 
een denderende goederentrein 
lawaaierig is, en een startend 
vliegtuig evenzeer. 'Not in my 
backyard' (NIMBY) is de kern
achtige samenvatting van die 
begrijpelijke opvatting. 

De politiek kan in zo'n situatie 
niettemin een consensus berei
ken waarbij een voldoende 
meerderheid van de kiezers be
sluit tot de aanleg. Maar politici 
kunnen niet van tevoren beloven 
om daarna niet opnieuw gevoelig 
te zijn voor noodkreten van de
genen wier achtertuin toch wel 
erg dicht tegen het project aan
ligt. Veronderstel daarom dat de 
aanleg van de Betuwelijn goed 
vordert, maar dat verontruste 
Betuwenaren afreizen naar het 
Binnenhof om te klagen over het 
nieuws dat de lijn waarschijnlijk 
zo'n succes wordt dat er iedere 
twintig minuten een goederen
trein zal passeren. Al gauw kun
nen politici dan bezwijken voor 
de verleiding om treinverkeer 
tussen bijvoorbeeld tien uur 's 
avonds en zeven uur 's morgens 
alsnog te verbieden. Maar wan
neer de aanleg plaatsvindt voor 
risico en rekening van private in
vesteerders, kan zo'n hypotheti
sche inperking van hun recht op 
toekomstige exploitatie een fa
taal gevolg hebben voor de renta
biliteit van het project. Zo ook in 
het geval van Schiphol. Stel dat 
de betonmolens malen en de eer
ste paar miljard gulden al is gede
poneerd in de Haarlemmermeer. 
Vervolgens maakt de politiek een 
vredelievend gebaar naar de om
wonenden en onderwerpt het 
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aantal vliegbewegingen aan een nieuw, nog lager 
plafond. Wég is het rendement van de nieuwe lan
dingsbaan. 

Gaat het om zuiver commerciële onzekerheden 
gedurende de exploitatie na voltooiing van de aan
leg, dan zouden particuliere beleggers in beginsel in 
staat moeten zijn om voor een van tevoren in te 
schatten vergoeding die risico's te accepteren. 
Maar de twee hypothetische voorbeelden hebben 
geen betrekking op onzekerheden in de toekomsti
ge vraag naar transport per rail of door de lucht, 
maar slaan op politieke onzekerheden al tijdens de 
aanleg en het risico dat de politiek nieuwe restric
ties aan de exploitatie gaat opleggen met ruïneuze 
gevolgen voor de toekomstige rentabiliteit. Bij tun
nels, bruggen of tolwegen spelen die risico's veel 
minder. Is de Drechttunnel eenmaal aangelegd, 
waarom zouden dan niet zoveel mogelijk automo
bilisten er gebruik van maken om zo andere verbin
dingen te ontlasten? En is er eenmaal een tolweg 
tussen Lyon en Nice, dan is het evident dat de 
Franse autoriteiten zoveel mogelijk verkeer over 
die nieuwe, veilige weg willen leiden om zo de 
oude 'routes des morts' te ontlasten . Ze hoeven 
niet bang te zijn dat politici tijdens de aanleg opeens 
restricties zullen willen invoeren op het gebruik. 

Voor een mogelijke uitbreiding van de Maas
vlakte gaat dit argument niet op. De beoogde 
Maasvlakte I I bevindt zich nu nog in de Noordzee 
en wanneer eenmaal mocht zijn besloten tot aanleg, 
dan is het niet waarschijnlijk dat alsnog pressiegroe

·pen naar het Binnenhof zullen gaan. Hier is echter 
de complicerende factor dat een aahtal voordelen 
zich niet zo gemakkelijk laten 'vangen' door het 
Gemeentelijk Havenbedrijf Rotterdam . Er zijn 
externe effecten die het aantrekkelijk kunnen 
maken vanuit het perspectief van Nederland als 
geheel om tot aanleg over te gaan, maar die niet 
eenvoudig kunnen toevallen aan de eigenaar van de 
voorgestelde landuitbreiding. Zo kan een oplossing 
voor het thans dreigende ruimtegebrek in de 
Rotterdamse haven leiden tot meer beslissingen van 
internationale ondernemingen om distributiecentra 
of andere logistieke operaties te vestigen in Neder
land, maar niet noodzakelijkerwijs binnen de ge
meentegrenzen van Rotterdam. Een goed functio
nerende haven heeft zo tal van gevolgen voor het 

'achterland', wat kan leiden tot extra belastingont
vangsten voor Nederland als geheel, maar ook dat 
geld vloeit niet in de kas van het Gemeentelijk 
Havenbedrijf Rotterdam. vandaar dat het niet zon
der meer geboden is om aan zo'n project de eis te 
stellen dat de eigenaar van de nieuwe grond in staat 
moet zijn de landwinning en inrichting te financie
ren . Daarvoor kunnen de externe effecten te om
vangrijk zijn. Nog steeds geldt dan wel de eis dat 
een meer macro-economische analyse van het pro
ject moet wijzen in de richting van baten voor 
Nederland als geheel die uitgaan boven de kosten, 
maar zo'n analyse heeft een veel breder bereik dan 
een afweging van kosten en baten voor uitsluitend 
het Gemeentelijk Havenbedrijf. 

Zowel vanwege politieke risico's tijdens de aanleg
fase als vanwege moeilijk te 'vangen' externe effec
ten, kan dus een investering in de infrastructuur 
aantrekkelijk zijn voor Nederland als geheel, zon
der toch in aanmerking te komen voor private 
financiering. Een macro-analyse moet uitwijzen of 
aanleg van een nieuwe spoorlijn, uitbreiding van 
een luchthaven of expansie van een haven aantrek
kelijk zijn voor de natie in termen van werkgele
genheid en economische groei. zo'n analyse moet 
zo goed mogelijk alle externe effecten incorporeren 
en vooral ook rekening houden met de internatio
nale concurrentiepositie van Nederland: hoe kan 
ons land aantrekkelijk blijven voor internationale 
ondernemingen die zoeken naar een vestiging in 
Noordwest-Europa. Daarna hangt het vooral af van 
de micro-economische en managementkarakteris
tieken van het project of financiering ten laste kan 
komen van de private sector dan wel een beroep 
moet doen op belastinggelden. 

Irifrastructuur tussen Rijk en gemeenten 
In essentie zei het Rijk bijvoorbeeld tegen de 
Gemeente Amsterdam : 'Denk na over een tweede 
metrolijn. Is die gewenst, dan betalen wij 90 pro
cent. Dat is een open uitnodiging tot enthousiast 
lobbywerk omdat een project met slechts 1 o pro
cent van de kosten voor Amsterdam maar wel alle 
baten, al heel gauw aantrekkelijk wordt. Zo ook 
met de geplande ondergrondse trambaan in Den 
Haag en de uitbreiding van de Rotterdamse metro: 

* Deze bijdrage is grotendeels gebaseerd 
op twee NYFER-rapporten, Jaarverslag 
Nederland, September t 996 en Jaarvisie 
'98. 
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zodra het Rijk bijna alles betaalt wordt wel haast 
ieder project aantrekkelijk voor de toekomstige 
lokale gebruikers. Die zullen besluiten om veel geld 
en energie te besteden aan pleidooien in de 
Residentie, met als gevolg dat een verkeerd even
wicht ontstaat waarbij nut en noodzaak van derge
lijke projecten verstoord worden voorgesteld. 

Tegenstanders van een tweede metrolijn voor 
Amsterdam wijzen op het ontbreken van vervoers
prognoses die hard de noodzaak voor zo'n dure 
ondergrondse kunnen aantonen. Buitenlands on
derzoek laat zien dat een metrolijn 'ongeveer 
Bo.ooo passagiers per dag van en naar hun werk 
moet brengen om efficiënter te zijn dan tram of 
bus. Twee metrolijnen in Amsterdam zouden dus 
het woon-werkverkeer moeten verzorgen voor 
16o.ooo mensen. Maar in heel Amsterdam werken 
ongeveer 3oo.ooo personen inclusief parttimers en 
het lijkt niet waarschijnlijk dat iedere dag meer dan 
de helft van hen de metro gaat gebruiken. De twee
de metrolijn voor Amsterdam is een luxeproject 
dat uitsluitend aantrekkelijk is voor de hoofdstad 
omdat de belastingbetalers buiten Amsterdam er 90 
procent van gaan betalen. 

In dit concrete geval had het Rijk, gezien de 
ellendige voorgeschiedenis bij het Gemeentelijk 
Vervoerbedrijf, eisen moeten stellen: een defini
tieve audit van alles wat daar de laatste jaren is mis
gegaan, een nieuw managementteam, en wellicht 
een nieuwe bestuurlijke organisatie. Bovendien zou 
het helpen wanneer de Gemeente Amsterdam kon 
aangeven welke gemeentelijke belastingen zij denkt 
te verhogen om tenminste de exploitatie van een 
tweede metrolijn te kunnen dekken en liefst ook 
ten behoeve van een deel van de aanlegkosten. Dan 
is er eventueel een aanvullende rol voor het Rijk als 
co-financier van een ander deel van de aanlegkos
ten. Een aanbod vooraf om 90 procent van de kos
ten van aanleg te schenken is hoe dan ook absurd. 

Een derde handicap in het huidiae debat over de 

irifrastructuur is de opstellino van het Centraal 

Planbureau 

Het Athena-rekenmodel waarmee het Planbureau 
prognoses maakt voor de grote infrastructurele 
projecten laat geen ruimte voor duurzame effecten 

op de werkgelegenheid. Het rekenmodel is name
lijk ten ene male ongeschikt voor een lange termijn 
analyse van kosten en baten van nieuwe infrastruc
tuur, ten eerste omdat het geen variabelen bevat 
die de infrastructuur meten, en ten tweede omdat 
de aanbodzijde van de economie er niet goed in is 
verwerkt. De aanleg van infrastructuur - aldus het 
Planbureau - verandert niets aan de aantrekkelijk
heid van Nederland als locatie voor ondernemin
gen. De economische bijdrage van Betuwelijn, 
H s L, uitbreiding van Schiphol of willekeurig welk 
ander infrastructureel project is dus niet dat bedrij 
ven sneller en tegen lagere kosten hun afnemers in 
binnen- en buitenland kunnen bedienen, maar is in 
deze visie verschraald tot de toegevoegde waarde in 
en om het project bij een gelijkblijvende structuur 
van de Nederlandse economie. Vanzelf is die gele
verde toegevoegde waarde dan in eerste instantie 
gunstig voor de nationale bestedingen en ook voor 
de werkgelegenheid maar blijft die zonder duurza
me effecten op de werkgelegenheid, omdat een en 
ander leidt tot een hoaer binnenlands prijspeil en 
dus op termijn tot verlies van marktaandeel aan de 
omringende landen gegeven de vaste wisselkoers 
c.q. de gemeenschappelijke munt. 

Een meer zinvolle analyse van overheidsinfrastruc
tuur zou erop wijzen dat die wordt aangelegd om 
laaere kosten te bereiken voor bedrijven, burgers en 
toeristen, zodat ondernemingen met behulp van 
betere transportmogelijkheden hun afnemers goed
koper kunnen bedienen. Is de nieuwe infrastruc
tuur héél kostenverlagend, dan kan die er toe bij
dragen dat meer buitenlandse ondernemingen kie
zen voor Nederland als vestigingsplaats. Al zulke 
voor de hand liggende effecten op de aanbodzijde 
van de economie zijn geheel afwezig in het huidige 
rekenmodel van het Planbureau, dat daarom zon
der waarde is voor de macro-economische analyse 
van additionele infrastructuur. Een recent nummer 
van Economisch Statistische Berichten (4 juni 1997) 1 

gaat nader in op deze problematiek, waarbij de 
hoofdredacteur van ESB concludeert dat NYFER's 
kritiek op het Planbureau voor wat betreft dit 
onderwerp ter zake is en niet door het CPB is weer
legd. 

1. E.J. Bomhoff, 'Het Centraal Plan
bureau en de infrastructuur', ESB, 4 
juni 1997, 82ejaargang, nr. 4109, 
pp.449-452. 
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De arote cifweainB 
Een formule die kan aangeven hoeveel miljard gul
den de Nederlandse belastingbetalers de komende 
jaren opzij moeten zetten voor infrastructuur 
bestaat natuurlijk niet. Ieder project heeft recht op 
een beoordeling op eigen merites. Hieronder geef 
ik een zuiver persoonlijke afweging voor wat 
betreft de grote projecten die aan de orde kwamen 
tijdens het Kabinet Kok-I, en één voor de hand lig
gend project dat nog niet op de rol staat. 

I. De Betuwelijn 
Rotterdam verliest al vele jaren marktaandeel 
in de containers. Tegelijkertijd willen de 
Alpenlanden en ook Duitsland meer vrachtver
voer per spoor in plaats van over de weg. Ik zie 
dan de Betuwelijn hoofdzakelijk als een verze
keringspremie tegen nog verder afglijden van 
Rotterdam als containerhaven. 

2. De H s L-verbindinB Amsterdam-Parijs 
De Vermeer-tentoonstelling in I 996 is naar 
schatting bezocht door I 5o .ooo Franse bezoe
kers . Dat geeft een indicatie van het potentieel 
voor toerisme vanuit Frankrijk naar ons land. 
Bovendien kan met een HsL-verbinding het 
vliegverkeer tussen Amsterdam, Brussel en 
Parijs vervallen, en dat is weer goed voor de 
geluidsoverlast bij Schiphol. 

3. Uitbreidino van Schiphol op de bestaande locatie 
De cruciale afweging lijkt mij hier tussen ener
zijds de kosten om woningen die lijden onder 
geluidsoverlast van Schiphol beter te isoleren 
c.q. de bewoners vervangende woonruimte aan 
te bieden, versus de gemiste kansen voor 
Nederland als uitbreiding van de capaciteit van 
Schiphol wordt beperkt. De winst van Schiphol 
bestaat natuurlijk niet uit de revenuen van de 
luchthaven persé want die moet ook in de tarie
ven concurreren met Parijs, Frankfurt en 
Londen, maar uit de afgeleide werkgelegenheid 
en de aantrekkingskracht van de unieke combi
natie Schiphol-Rotterdam op locatiebeslissin
gen van bijvoorbeeld internationale distributie
centra. Nederland is heel succesvol geweest in 
het aantrekken van Europese distributie- en 
servicecentra en zou dat moeten blijven. In ver
gelijking tot wat daar op het spel staat zijn de 
kosten van het isoleren c.q. verplaatsen van 
enige tienduizenden woningen van een veel 
geringere orde van grootte. 

4· Maasvlakte I I 

Succesvolle havensteden in het buitenland 
geven de havenfunctie vrij baan dichter bij de 
zee en herontwikkelen de waardevolle terrei
nen dicht bij het stadscentrum. Zo kan ook in 
Rotterdam veel waardevolle grond beschikbaar 
komen wanneer de haven zich verder verplaatst 
naar het westen. Dát is het belangrijkste gunsti
ge effect van een Tweede Maasvlakte op 
Rotterdam, niet de werkgelegenheid in en om 
een mogelijke Nafta-kraker. Omdat grondprij
zen voor vrije sector woningbouw in de Rotter
damse regio al zijn gestegen tot J 5oo per vier
kante meter en meer, lijkt het mij waarschijn
lijk dat er een groot potentieel is om centraal in 
Rotterdam gelegen gebieden opnieuw te ont
wikkelen voor een combinatie van vrije sector 

. woningbouw en andere grootstedelijke func
ties. Zo kan Rotterdam ook werken aan het 
corrigeren van de griezelig verkeerde samen
stelling van de woonvoorraad waarin sociale 
huurwoningen veel sterker domineren dan 
overal elders in Nederland. Maasvlakte I I is dus 
niet primair bedoeld voor extra werkgelegen
heid in de chemische industrie, maar voor een 
renaissance van het centrum van Rotterdam. 

5. Bovendien zou ik aandacht willen vragen voor 
nog één gedurfd project, namelijk een hoge 
snelheidslijn van Amsterdam via Friesland naar 
Groningen. Op dit moment moeten de I ,6 mil
joen inwoners van de drie noordelijke provin
cies wel meebetalen aan het I I miljard gulden 
belastinggeld kostende vIN Ex beleid en aan tal 
van andere dure projecten in de Randstad, ter
wijl hun eigen noordelijk regio significant ach
terblijft. Een HsLdie Heerenveen en Groning
en op 3 o-45 minuten afstand brengt van 
Amsterdam zou het noorden veel aantrekkelij
ker maken voor gezinnen én ondernemingen. 
De daarvoor vereiste 3,5 miljard gulden (schat
ting van prof. Gosterhaven uit Groningen) is 
slechts een deel van de Rijkssubsidie aan het 
vIN Ex beleid, en kan de gevaarlijke trend 
keren dat vrije sectorwoningbouw in de Rand
stad plaatsvindt op al maar kleinere en duurde
re kavels. In Friesland nemen woningen op dit 
moment nog geen 3 procent van de grond in 
beslag, zodat er ruimte is voor een tweede 
Wassenaar of Bussum bij Heerenveen. 
Als managers in New York, Londen ofTokyo 
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3 o minuten kunnen reizen met het openbaar 
vervoer naar hun werk, zou dat in Nederland 
ook mogelijk moeten zijn . Op de landkaart ligt 
Bussum dichter bij Amsterdam dan 
Heerenveen; met files op de A I en de techni
sche mogelijkheden van een H s L -verbinding 
kan de feitelijke reistijd weleens in het voordeel 
van een Friese locatie uitvallen . 

Het is economisch zinvoller om het wonen in het 
noorden goedkoper te maken dan om investeringen 
in machines te subsidiëren, zoals via onder andere 
de Noordelijke Ontwikkelings Maatschappij. 
Subsidies voor machines moedigen ondernemers 
aan om te kiezen voor steeds verder geautomati
seerde productie en dat is bizar gegeven de hoge 
werkloosheid als motief voor het instellen van de 
subsidies. Aantrekkelijke woonlokaties met goede 
verbindingen verlagen de kosten van het (hoger) 
personeel en zijn dus een zinvoller recept voor 
meer werkgelegenheid. 

De hier besproken vijf infrastructurele projecten 
kosten tezamen meer dan j 30 miljard die waar
schijnlijk voor een heel groot deel moeten worden 
geleverd door de belastingbetalers. Is dat teveel in 
relatie tot het eveneens noodzakelijke arbeids
marktbeleid? Aan het al genoemde argument dat de 
meeste projecten gewenst zijn als waarborg tegen 
verlies van marktaandeel van Nederland in West
Europa valt nog toe te voegen dat veel nuttig 
arbeidsmarktbeleid in feite netto niet of nauwelijks 
beslag legt op de collectieve middelen. De door 
N Y FE R bepleite combinatie van nog lagere werkge
verslasten voor laagbetaalde functies met een sub
stantiële teruggaaf door de belastingdienst aan de 
werknemers, zal netto nauwelijks geld kosten van
wege uitgespaarde uitkeringen en grotere nationale 
productie. Ook de Engelse arbeidsmarktspecialist 
prof. Dennis Snower en de Amerikaan prof. 

Edmund Phelps komen tot die conclusie. En beter 
sanctiebeleid in de Bijstandswet en bij de Uvi's, 
waar Nederland nu toch werkelijk rijp voor is, kost 
geen geld, maar levert geld op aan bespaarde uitke
ringen en extra productie door meer werkgelegen
heid. 

De twee grote stappen die in Nederland im 
moeten worden gezet na de introductie van de 
Melkertbanen tijdens het Kabinet Kok-I leiden niet 
of nauwelijks tot extra overheidsuitgaven. De echte 
afweging is dus niet - hoewel dat vaak wordt gesug
gereerd - tussen infrastructuur en arbeidsmarktbe
leid, maar tussen overheidsinvesteringen en lagere 
belastingen. Allebei waardevol voor de economi
sche dynamiek, maar dan lijkt mij goed te verdedi
gen dat de komende tien/vijftien jaar het accent 
zeker ook moet liggen op verrijking van de infrast
ructuur. Nederland profiteert naar het zich laat aan
zien van een langdurig kostenvoordeel door het 
bevriezen van de concurrentieverhouding met 
Duitsland middels de ene munt. Onze bedrijven 
zijn I o/ I 5 procent goedkoper dan de Duitse con
currentie en dat voordeel blijft langdurig bestaan 
omdat de wisselkoers niet meer zal veranderen en 
straks zelfs verdwijnt. Vooral daarom is onze eco
nomische groei al enige tijd voortdurend hoger dan 
in Duitsland en dreigt in Nederland het gevaar van 
oververhitting en oplopende inflatie. Onder die 
omstandigheden is uitbreiding van de aanbodstruc
tuur van de economie logischer dan het door mid
del van lagere belastingen vooral stimuleren van de 
consumptie- en de vraagzijde. Omdat ik verwacht 
dat Nederland zich in verhouding tot Duitsland nog 
lange tijd in deze comfortabele positie zal bevinden, 
lijkt het mij goed te verdedigen om tijdens de 
komende kabinetten ruim baan te maken voor zin
volle uitbreiding van de transport-infrastructuur. 
De Tweede Maasvlakte valt daar niet onder maar 
lijkt cruciaal om het centrum van Rotterdam een 
nieuwe kans te geven. 
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