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Het verkeersbeleid verkeert in een cruciale fase .
De discussie over rekening
rijden gaat uiteindelijk over
de vraag of de infrastructuur een collectief goed is,
of dat dit meer aan gebruikers toegerekend kan worden. Daarnaast is de vraag
hoe het openbaar vervoer
werkelijk een grotere rol
kan spelen dan nu het geval
is. In deze bijdrage zal ik
een aantal suggesties doen.

Exit
Oosteuropese
staatsplanning
in het
verkeersbeleid'

geachte investeringen vooral in het openbaar vervoer - zeer hoog in vergelijking tot de opbrengst in
termen van ftlebestrijding.
De behandeling van personenvervoer was op het moralistische af, in tegenstelling tot het goederenverPIETER BOOT
voer dat vrij baan kreeg.
Econoom, betrokken bij het verkeersbeleid van
Ondertussen werd de auto
het Ministerie van Verkeer en Waterstaat
steeds populairder, is het
aandeel openbaar vervoer
onveranderd laag en nemen reisafstanden toe.
Het is zinvol eerst enkele trends te memoreren.
Perspectieven en trends
Het autogebruik zal de komende twintig jaar met
Minister Netelenbos heeft, na overleg met provinzo'n 2) tot 3.)% kunnen toenemen, dat is een beduicies en gemeenten, een start gegeven aan de discusdende afzwakking van de groei in het verleden.3
sie over mobiliteitsbeleid met het uitbrengen van de Oorzaken van die afzwakking zijn een lagere bevolPerspectievennota 2 . In deze discussienota worden kingsgroei, een veel geringere toename van de weginfrastructuur (' 2 tot 2o% uitbreiding van snelwevijf perspectieven geschetst:
- de prijs kan ook bij verkeer en vervoer een gen tegen meer dan een verdubbeling in •970-95)
evenwicht brengen tussen vraag en aanbod;
en enige verzadiging van het autobezit. Voor het
- met benuttingsmaatregelen kan je snel en openbaar vervoer zijn de verwachtingen gemengd:
goedkoop meer capaciteit creëren;
in het algemeen gunstig voor de trein, onduidelijk
- als prijzen en benutten uitgewerkt zijn, moet tot negatief voor bus, tram en metro. Uitsluitend in
een scenario met een zeer grote nadruk op collecje overwegen extra te bouwen;
- er moet een nieuw evenwicht komen in de tieve waaràen stijgt de groei van autokilometers
verantwoordelijkheden tussen verschillende be- minder dan die van het openbaar vervoer en alleen in
stuurslagen (Rijk, Provincie, Gemeente);
een scenario met zeer lage economische groei is de
- we kunnen nog heel wat verwachten van komende decennia een stabilisatie van de totale mobiliteit te verwachten. 4 Dit is niet zonder meer benieuwe technologie.
vredigend.
Dat zijn zinvolle noties, maar ze zijn nog wermg
Het wordt tijd dat, na energie en telecom, ook in
scherp. De bedoeling is dat eind dit jaar een Natiohet vervoer de' Oosteuropese' staatsplanning wordt
naal Verkeer- en Vervoersplan verschijnt, waarin de afgeschaft. Ik gebruik de vergelijking niet zonder
perspectieven voor een jaar of tien in beleid zijn verreden. In de voormalige Oosteuropese planning
taald. Het vorige Meerjarenplan, s vv 2 geheten, was ontbrak elke relatie tussen opbrengst van produkten
wel erg mooi en internationaal toonaan9evend,
en investeringsrniddelen, waren prijzen geen stumaar is slechts ten dele uitgevoerd. Ook toen al ringsmiddelen, werd veel geïnvesteerd, maar was er
werd rekening rijden als belangrijk beleidsonderde perceptie van voortdurende tekorten aan kapideel gezien en na tien jaar is de kogel nog niet door taalgoederen. De parallel met onze verkeerssituatie
de kerk. Verder waren de kosten van noodzakelijk is opvallend. Het lijkt daarbij vooral een kwestie van
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smaak en gevoel of de voorkeur naar investeringen
in wegen of openbaar vervoer gaat. Zolang een
ander de rekening betaalt, zijn het gemakkelijk geuite wensen .
Door het introduceren van echte prijzen voor
vervoer komt hieraan een eind . Dergelijke prijzen
hebben drie functies>. De eerste is dat ze reguleren.
Door het kopen van diensten tegen werkelijke kosten laten burgers blijken wat ze echt willen. De
tweede functie is dat, als de zogenaamde externe effecten van hun handelen in de prijzen worden meegenomen, er door prijsvorming ook een maatschappelijk optimum tot stand komt. De derde is dat de
prijzen ook richting geven aan het infrastructuurbeleid: waar de prijzen hoog zijn is er kennelijk meer
behoefte aan uitbreiding dan waar dat niet het geval
is. Prijzen hebben zo een belangrijke informatieve
functie .
Nu is dat allemaal makkelijker gezegd dan gedaan.
Het verkeersbeleid heeft enige traditie in opgelaten
en weggedreven proefballonnetjes. Er moet ook
enig idee zijn hoe zoiets realiseerbaar is.
De eerste stap is de daadwerkelijke invoering van
rekening rijden: betalen om enkele grote steden in
het westen in de ochtendspits binnen te komen. In
het Regeerakkoord is overeengekomen dat de opbrengst daarvan in het kader van de algemene belastingherziening aan de burger wordt teruggegeven . 6
Rekening rijden is al door de vorige verkeersminister Jorritsma gepresenteerd als een element van het
vergroten van de bereikbaarheid van de betreffende
regio's. Maar er zit ook een meer principiële kant
aan: de 'Oosteuropese' wachtrij - want een file is
niets anders- wordt vervangen door een moderner
instrument. Het is opmerkelijk dat juist de vvo,
voor wie het marktmechanisme in gezondheidszorg
en sociale zekerheid niet ver genoeg kan gaan, dit
niet wil begrijpen.
In dat licht is de vraag naar 'garanties dat het
1 • Met dank aan Alphons Daniels en
Coen Teulings.
2. Ministerie van Verkeer en Waterstaat,
Perspecti evennota Vcrkeer en Vervoer,
Den Haag, februari ' 999·
3. Centraal Planbureau, Economie en
fysieke omgeving, Den Haag r 997.
4· Adviesdienst Verkeer en vervoer,
Mobiliteitsramingen op grond van de
Questa-scenario's, Rotterdam r 999·
_ç. Vgl. P.A. Boot, Betalen voor schaarste
in het verkeer: een stapsgewijze aanpak,

werkt' een heel ouderwetse. We vragen banken of
bakkers toch ook niet' of de prijsstelling werkt'? Het
gaat er immers om een economische sector die nog
puur aanbod-gestuurd is, ook elementen van vraagbeïnvloeding te geven. Weinigen zullen zich elke
keer als ze de waterkraan opendraaien afvragen hoeveel dat kost. Toch vinden we het heel normaal voor
water naar rato van gebruik betalen. ln enkele grote
steden is dat nog niet het geval, en er zijn indicaties
dat daar in vergelijkbare situaties het verbruik hoger
is dan elders. Zo leidt ook het ontbreken van prijzen
voor rijden tot overconsumptie. 7
Maar m et deze vorm van rekening rijden zijn we
er niet. Ook bij Arnhem en Eindhoven staan 's ochtends fil es en er worden cruciale milieudoelen niet
gehaald. Kan het prijsinstrument daar ook geen rol
in spelen? In theorie zonder meer. In de praktijk
kunnen we daarbij twee richtingen inslaan. In het
ene geval zoeken we niet naar een alomvattend instrument maar een combinatie: nog meer (verschillende plaatsen) en slimmer (verschillende tarieven)
rekening rijden, in combinatie met meer en slimmer
fiscaal beleid (zie hierna) . In het andere vinden we
dat onvoldoende. Dan is er de optie van de zogeaamde kilometerheffing. Afhankelijk van tijd, plaats,
voertuig en omgeving wordt autorijden belast, terwijl de vaste lasten (bij aanschaf en motorrijtuigenbelasting) dalen.
Het is opmerkelijk dat, nu de voorstellen voor
rekening rijden zo concreet worden, de kilometerheffing in populariteit toeneemt. Dat heeft enkele
oorzaken 8 . Voor de tegenstanders van prijsbel eid is
het een mooi alibi: een vlucht naar voren om later
opnieuw in verzet te komen .Toch lijkt men een punt
te hebben: welke concrete tegenprestatie wordt er
door de overheid geboden voor die s of 7 gulden?
Dat is uiteraard de tijdswinst. Ook zou de uitbreiding van infrastructuur, die veelal als alternatief voor
rekening rijden wordt genoemd, door de belastingbetaler moeten worden gefmancierd. Dat klinkt
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6. Uit oogpunt van draagvlak is deze
vorm van terugsluizing niet optimaal.
In enquetes geven burgers steevast aan
de opbrengst liever aan openbaar
vervoer ten goede te laten komen.
Het strikt regulerende karakter zou
hiermee verdwijnen, maar zolang er .
per saldo van lastenverlichting sprake
is, lijkt dat geen cruciaal punt.
7. Ik besef overigens dat rekening rijden
nog maar een 'half' marktinstrument is,

omdat het aanbod van infrastructuur er
nog niet op reageert. Dit komt verderop in het betoog ter sprake.
8. Rekening rijden is weer op de politieke agenda gekomen dankzij de toenmalige CDA-ministers Ruding en
Maij -Weggen, wat nu lang geleden
lijkt. De toenmalige VNO-voorzitter
Rinnooy Kan spoorde minister
Jorritsma 'aan op te schi eten met het
wetsvoorstel Rekening rijden. Ook
dat lijkt vergeten.
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echter erg abstract en wordt door velen niet vertrouwd. Daarbij kan de kilometerheffmg meerdere
beleidsmatige doelen dienen dan alleen congestiebestrijding. Vervuilende of lawaaierige voertuigen
kunnen meer belast worden dan andere. Ook in binnensteden is het gedrag zo te beïnvloeden. Technisch
is een gedifferentieerde kilometerheffing mogelijk,
maar het is nog nergens ter wereld op eruge schaal
ingevoerd. Voorbereidingen van experimenten zijn
voor het goederenvervoer in Duitsland en Zwitserland het verst gevorderd. Het is goed voorstelbaar
om naast de invoering van rekerung rijden in de
Randstad, een experimentele regeling die de invoering van een kilometerheffing mogelijk maakt in het
leven te roepen. Deze zou een gedragselement kunnen hebben, bijvoorbeeld leasebedrijven die bezien
wat het effect van zo'n heffmg op het rijgedrag van
hun klanten is. Ook een variant op de Engelse aanpak, waarin mede-overheden onder voorwaarden
kunnen inschrijven op een ' menu' van vormen van
prijsbeleid is denkbaar. Elementen in zo'n menu zijn
daar een lokale belasting op particuliere parkeerterreinen, regionale invoering van rekening rijden en
een kilometerheffing in binnensteden. Indien de
regionale overheid hetzij de opbrengst aan verkeersbeleid zou moeten besteden hetzij andere lokale belastingen zou moeten verlagen, zou werkelijk maatwerk mogelijk Het draagvlak dat er in abstracta voor
prijsbeleid is blijft daarbij behouden. Een stap verder
gaat het om, met rekerung rijden als eerste fase, toe
te werken naar één wettelijke regeling waarin de
vaste lasten van autobezit worden verlaagd en het
rijden zelf zwaarder wordt belast. Rekening rijden
tegen de congestie wordt dan snel gevolgd door een
kilometerheffmg voor het milieu en ten behoeven
van wegonderhoud.
Fiscaal stelsel
Zo ' n aanpak stelt des te meer eisen aan het fiscale
stelsel. Indien de reizigers hun extra kosten op de
fiscus afwentelen, is het effect van prijzen immers
gering. In de huidige fiscale behandeling van verkeer
zit een aantal curieuze elementen. Het ergst is het
met de zakenreiziger. Door de vaste heffing van de
9 Adviesdienst voor verkeer en
Vervoer, Trends in het woonwerkverkeer, Rotterdam 199 7 .
1 o Afhankelijk van de geschatte
omvang van de externe kosten was de
netto maatschappelijke 'winst' op de
personenauto in 1993 (overheids-

lease-auto (de zgn. autokosten fictie) in de inkomstenbelasting kan het voorkomen dat een zakenreiziger verdient aan meer kilometers rijden. Drastische
variahilisering van de belasting van zakenauto's is
vereist. Het Regeeraccoord heeft dat ook voorzichtig aangekondigd, maar het is zaak goed te bezien of
de uitwerking voldoende beantwoordt aan de eis dat
'de gebruiker betaalt'.
Hieraan gerelateerd is de kilometervergoeding.
Op dit moment mogen zakelijk reizigers 6o cent per
kilometer niet als inkomen opgeven voor de fiscus,
aanmerkelijk meer dan de variabele kosten. Bij gegeven vaste lasten - men heeft immers al een auto loont ook in dat opzicht veel rijden.
Een derde aspect is het woon- werkverkeer. Hier
zien we een opmerkelijke verlenging van de verplaatsingsafstand. Mensen gaan steeds verder van hun
werk wonen . In 1985 woonde nog 43% van de werkenden dichter dan 5 kilometer bij hun werk. In 1 99 5
was dat gedaald tot 3 8%9. De toename van de totale
kilometrage voor woon- werkverkeer wordt meer
door deze afstandsverlerung veroorzaakt dan door de
toename van de werkgelegenheid. Tegelijkertijd is het
aandeel werkenden dat een vorm van reiskostenvergoeding ontvangt in die periode gestegen van 48%
naar 67%. Zo een vergoeding is ook fiscaal aantrekkelijker dan alleen een aftrek. Op zichzelf is het heel
goed denkbaar dat mensen verder van hun werk willen wonen, maar er is toch weinig reden om deze
vorm van extra woongenot fiscaal te belonen .
Dit is een argument te meer voorzichtig te zijn
met een aanbod van meer infrastructuur zonder de
volledige prijs daarvan door te berekenen. Een Zui derzee-spoorlijn of roeuwe autoweg van de Randstad naar Groningen zal ertoe leiden dat de werkenden in de Randstad nog verder weg gaan wonen . We
moeten voorzichtig zijn dat zonder meer een 'maatschappelijk doel' te noemen.
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Anderzijds lijkt er geen reden te zijn de totale lasten
op personenauto's te verhogen. Grosso modo lijken
personenauto's het totaal van de 'externe kosten'
(milieu, veiligheid, congestie) via belastingen immers wel op te brengen 1 0 • Ze doen dat alleen op een

inkomsten minus uitgaven en externe
kosten) 1 ,4 tot 6, 1 miljard .
De nettq,subsidie aan het openbaar
vervoer bedroeg 4.3 tot 4,6 miljard,
de schatting van het wegtransport
varieerde van 2 oo miljoen maatschappelijke winst tot 3, 2 miljard

subsidie, terwijl goederen spoor en
binnenvaart voor 1 ,4 tot 2 miljard
werden gesubsidieerd. (Instituut voor
onderzoek van overheidsuitgaven.
De prijs van mobiliteit in 1993,
Den Haag 1996)

11

I

I!.

I·
s &.o 7/8 '999

!·
i

verkeerde manier: grotendeels via de vaste lasten.
Daadwerkelijk rijden op de - in maatschappelijk opzicht- verkeerde plaats en tijd wordt onvoldoende
ontmoedigd.
Openbaar vervoer

De Nederlandse politiek worstelt met het openbaar
vervoer. Het is een vorm van aanbod die bijna heilig
is verklaard. Het liefst zagen we in alle steden liaht
rail, hogesnelheidslijnen alle kanten op, zo mogelijk
ook tegen lage prijzen of voor niets. Tegelijk lijkt het
soms alsof het vooral het ideale aanbod is voor de
buurman of -vrouw, maar niet voor ons zelf.
Weinigen realiseren zich hoeveel de overheid aan
openbaar vervoer besteedt. In 1999 aan exploitatie
(subsidie aan bussen en trams; onderhoud rails; inkopen treindiensten) en investeringen meer dan 7, s
miljard, dus soo gulden per inwoner. Het Rijk spendeert aan alle inwoners van Amsterdam voor het
laten rijden van bus, metro en tram (exclusief trein
en aanleg van nieuwe infrastructuur) meer dan sso
gulden per jaar per inwoner. Dit is meer dan het
dubbele dan ze zelf aan kaartjes betalen!
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De kern van het probleem is dat het openbaar vervoer zo'n onduidelijke functie heeft.
Ten eerste een sociale; mensen die zich niet met
eigen vervoer kunnen bewegen, moeten een alternatief hebben. Hierin faalt het o v, wat vooral zichtbaar is aan de snelle toename van nog sterker gesubsidieerde alternatieven (leerlingenvervoer, gehandicaptenvervoer etc.). Op het platteland is de omvang
van deze alternatieven nu groter dan het 'gewone'
ov. Ook is onduidelijk of de ov-subsidie wel vooral
terecht komt bij mensen die een te laag inkomen
hebben om anderszins mobiel te kunnen zijn. Zeer
waarschijnlijk is dat niet langer het geval.
Vervolgens de bereikbaarheidsfunctie: een goed
ov moet zorgen voor minder files. Ook hierbij worden vraagtekens gezet. Het Centraal Planbureau
heeft laten zien dat zeker niet alle investeringen in
ov de files verkleinen (reEs-studie). Frans onderzoek naar ervaringen met hogesnelheidslijnen indiceert dat ze doorgaans zeer succesvol zijn in het aantrekken van meer reizigers, maar dat dat nauwelijks
ten koste van het autoverkeer gaat. En dit is natuurlijk de cruciale vraag: Is het werkelijk zinvol een be1 1 . In Frankrijk is de aanbesteding
sterk op verbetering van het aanbod
gericht, in Zweden en Denemarken
ging het primair op efficiency-

paalde vorm van vervoer in algemene zin structureel
te subsidiëren en leidt dat niet slechts tot meer mobiliteit? Is een mobiliteitstekort het grootste probleem van het vervoersbeleid?
Ten derde is er de milieu- en veiligheidskant. In
dat opzicht scoort het spoorvervoer veel beter dan
de auto, maar is de bus zijn voorsprong op de auto
aan het verliezen. Dat komt vooral door de lage bezettingsgraad. Een gemiddelde bus rijdt met vier van
de vijf stoelen onbezet.
Hoe moeten we verder? Om te beginnen wordt
de ov-markt anders geordend. Rijk en mede-over heden betalen straks alleen nog voor ingekochte
diensten en moeten zorgvuldig definiëren wat ze
willen, waarna meerdere bedrijven aanbiedingen
kunnen doen. Die bedrijven kunnen ook geprivatiseerd zijn en commerciële overwegingen hebben.
Opmerkelijk is dat juist de PvdA het zo moeilijk met
deze gewijzigde overheidsrol heeft, waar zij inzake
energie en telecom hiervan een groot voorstander
was. Er is ook helemaal niets tegen, mits de aanbestedende overheden goed in staat zijn verschillende
aanbiedingen te beoordelen, de feitelijke prestaties
te monitoren en er sancties staan op het niet naleven
van afspraken.Deze herordening zal kunnen leiden
tot hetzij meer ov voor hetzelfde geld (de Franse
weg) of hetzelfde ov voor minder geld (de Scandinavische weg) 1 1 • Maar het is niet voldoende. We
moeten meer in specialisatie en differentiatie denken. Aan de ene kant van het spectrum komen combinaties met leerlingen- of bejaardenvervoer, op
maat. Dat wordt sterker op de sociale functie toegesneden en kan goedkoper. Op delen van het platteland zullen we aanzienlijk minder lege gele bussen
zien, maar daar komen oproepbare kleine busjes
voor terug. Aan de andere kant biedt de regionalisering van het treinvervoer mogelijkheden om hoogwaardige netwerken op de middellange afstand te
creëren. Hier gaat het vooral om de bereikbaarheidsfunctie. Hierin wordt meer geinvesteeerd om
een goed aansluitend systeem met de auto te vormen. Uiteindelijk zullen we het niet meer over 'het'
openbaar vervoer hebben, maar om een weliswaar
geïntegreerd, maar op specifieke functies toegesneden aanbod. Als deze differentiatie gekoppeld kan
worden aan een overheidsfmanciering die in sterke
mate via de reiziger zelf loopt, ontstaat een sterke
verbetering. Dat leidde soms to~ een
dusdanige uitholling van kwaliteit, dat
ook dit aspect geleidelijk meer
aandacht kreeg.
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aanvulling op de individuele auto. Dit vereist een
chipkaartsysteem, vergelijkbaar met dat wat nu in
enkele grote nieuwbouwlocaties uitgeprobeerd
wordt. Op die chipkaart kan een regionale overheid
zelfs burgers verschillende bedragen geven, die verder de volledige kostprijs voor het vervoer betalen.
Naarmate de kilometerheffmg wordt ingevoerd kan
die subsidie ook verminderen.
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Ook het voorstel tot invoering van een gebruiksvergoeding voor het spoor (oplopend tot 400 mln. gulden bij jaarlijks door de overheid gedragen onderhouds-en beheerskosten aan infrastructuur van 1 ,5
mrd.) heeft hierin een functie. Dat lijkt in tegenspraak met een verstandig ov-beleid, maar dat is
schijn. Als iets kosten heeft, wordt dat altijd gedragen, door reizigers, bedrijven of de gemeenschap.
Nu is dat de gemeenschap, en dat kunnen beter belanghebbenden - reizigers en bedrijven - zijn. Die
hebben immers een groter belang afwegingen te
maken. Als tariefsverhogingen in de spits vooralsnog
ongewenst gevonden worden, staat minister Netelenbos in het nog te sluiten Prestatiecontract met N s
zo'n verhoging niet toe. De NS zal dat dan wellicht
op andere wijze willen compenseren - minder stoptreinen 's avonds bijvoorbeeld - maar de wijze
waarop dat gebeurt hangt ook af van de mate van
'mobiliteitskoopkracht' die provincies hun burgers
op de chipkaart willen verschaffen en van de vraag of
dezen werkelijk willen reizen of niet. In de nieuw te
vormen regionale netwerken is dat zelfs nog eenvoudiger voorstelbaar. In eerste instantie kunnen
opdrachtgevende overheden daar het accent meer of
minder op trein of bus leggen. Vervolgens kan met
behulp van 'mobiliteitskoopkracht' - zeg maar een
persoonsgebonden budget, zoals de individuele
huursubsidie in de woningsector - op de chipkaart
de reiziger daar zelf in meesturen.
Zolang er nog niet overal een congestieheffmg op
wegen is ingevoerd, blijft het met de bereikbaarheicisfunctie van het ov schipperen. Bij vormgeving
van de sociale functie kan de verbetering sneller.
Waar het om gaat is dat veel scherper gekeken wordt
naar wat de werkelijke functie van een nu zwaar en
ongedifferentieerd gesubsidieerd aanbod is, en of
het gedrag van de burger zelf daar een meer of minder sturende functie in kan vervullen. Het openbaar
vervoer zal niet het alternatief voor de auto ~orden.
12

Maar er is wel een kans een aanzienlijk grotere rol in
hetpersonenvervoer te spelen dan nu het geval is, en
voorzien wordt.
Met een verbetering van voor- en natransport (liberalisering taxi's, fietsenstallingen) zal zo'n aanpak
tot forse verbeteringen leiden. Indien het lukt meerjarenafspraken tussen Rijk en regio's over slimme financiering te sluiten, kunnen ook de geldstromen
op dit punt veel effectiever worden ingezet.
Ook een vergelijking tussen de aanpak van de
Noord-Zuidlijn in Amsterdam en een soortgelijk
project in Londen-Croyden leert hoeveel er mogelijk is. In Amsterdam laat de opdrachtgevende regio
het denkwerk door één bedrijf (eva) doen, die er
vanuit gaat dat zij gaat rijden. Investeringsgeld komt
vrijwel geheel van het Rijk, dus hierin zijn de rollen
ook simpel. Amsterdam probeert zoveel mogelijk
middelen te krijgen en het Rijk benadrukt steeds dat
het ook wel zuiniger kan 1 2 • Niemand maakt zich er
zorgen over hoeveel, als de metro rijdt, elke reiziger
in veelvoud van het kaartje aan subsidie kost: het is
immers geen Amsterdams geld en het Rijk heeft de
totale uitgaven geplafonneerd. Als het totale subsidiebedrag is uitgeput, wordt de mate van' opbrengstsuppletie' lager (niet meer 1 ,so bij een gulden aan
kaartjes, maar 1,4o ). Indirect is dus de reiziger uit
Groningen de dupe. Het Londense model is in dat
opzicht interessanter. De regionale overheid is er zelf
verantwoordelijk, dus wacht niet eerst op een centrale strooppot. Er is geen subsidie per rit, dus men
kan een eigen afweging maken gericht op de lange
termijn. Dat levert een situatie op waarin, na een
aanbesteding, een consortium van bedrijven bereid
was tot verbetering, onderhoud en exploitatie van de
lijn, voor en periode van 15 jaar. De overheid lapte
aan het begin van die periode bij, maar na verloop van
tijd was het vervoer zelffmancierend. Zo'n consortium moet daarbij uiteraard wel een vorm van commerciële zeggenschap hebben. Zo vergaand als dit
Engelse voorbeeld zal bij ons niet direct mogelijk
zijn . De combinatie van een bewuste opdrachtgevende overheid, aanbesteding, differentiatie en
meerjarig perspectief is toch erg interessant.
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Markt en overheid

Het huidig vervoersbeleid is erg aanbodgericht.
Overheden verrichten studies, menen op grond

Vgi.E.J. Bomhoff, Het belang van
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daarvan dat er al of niet behoeften zijn, en reserveren infrastructurele middelen. Sommige projecten
die een rendabele exploitatie hebben worden soms
niet uitgevoerd, andere daarentegen wel terwijl ook
de exploitatie een bodemloze put lijkt. Of er al of
niet rendabel gereden kan worden is secondair. Dit is
in tegenspraak met de procedure in het bedrijfsleven. Daar wordt primair bezien of een investering
rendabel is -dus vanuitexploitatieperspectief-en pas
daarna of de investeringsbehoefte gedekt kan worden. Iets is de moeite waard of niet. Zo zou ook de
overheid kunnen opereren, waarbij het maatschappelijk perspectief zich kan uiten in een lagere vereiste rendementsvoet, die natuurlijk wel door deugdelijke kosten/baten analyses onderbouwd moet
kunnen worden. In zo'n situatie zijn nog maar twee
soorten investeringen in wegen of spoorwegen de
moeite waard: op basis van een prijs, of als maatschappelijke investering.
Bij de vraag of en welke weg er uitgebreid moet
worden beslist de prijs die, als hiervoor betoogd,
wordt bepaald door de schaarste: waar het druk is
breid je eerder uit. Voor spoorwegen of vaarwegen
kan de schaarste- of kilometerprijs met een politiek
bepaalde vermenigvuldigingsfactor worden bepaald: we denken bijvoorbeeld, op grond van externe effecten die nog niet goed in de autoritten zijn
verdisconteerd, dat de gebruiksvergoeding voor
spoorwegen nog maar de helft is van de wegenbelasting. De directe overheidsbemoeienis met dit soort
infrastructuurbeleid kan sterk afnemen. Net zoals
bijvoorbeeld in de elektriciteitsvoorziening zou de
overheid kunnen volstaan met een 'verkeerswet',
waarin de rechten en plichten van aanbieder(s) van
infrastructuur zijn omschreven: de grondslag
waarop prijzen die gebruikers betalen zijn gebaseerd, de wijze waarop aan maatschappelijke doelen
bijgedragen moet worden, de overige condities
waaronder 'vragers naar infrastructuur' worden
toegelaten, de wijze waarop het toezicht wordt geregeld. De aanbieder(s) van infrastructuur kan zich
geheel richten op een zo efficiënt mogelijke exploitatie, de overheid bepaalt de maatschappelijke rand1 3. Hier lijkt een pervers effect op te
treden: de aanbieder heeft juist belang
bij een hoge prijs en zal niet willen
uitbreiden. Om dit soort redenen is de
verkeerswet nodig en blijft er van
regulering sprake. Een oplossing zou
bijvoorbeeld zijn dat de aanbieder van
infrastructuur aan bepaalde mjnjmale

voorwaarden, inclusief de inpassing in het ruimtelijke ordeningsbeleid. '3 Het klinkt misschien als een
utopie, maar laten we bedenken dat in telecom
en elektriciteitsvoorziening een vergelijkbare omslag in denken in een vijftal jaren heeft plaatsgevonden - met de PvdA als een van de grootste pleitvoerders.
Op zo'n wijze komen projecten als een Zuiderzee-spoorlijn waarschijnlijk nooit tot stand: het gaat
om een traject met nauwelijks files op weg of spoorweg, en het aandeel van de trein in de modal split is
al relatief hoog (meer dan 30% tegen 1 o% in de
Randstad). Zo'n spoorlijn is eigenlijk ook geen instrument van verkeersbeleid, maar van regionaal economische politiek. De vraag is dan niet langer of
zo'n lijn uit verkeerspolitiekoogpunt zinvol is -wat
niet het geval lijkt- maar of het de best mogelijke invulling is van een bedrag van bijvoorbeeld 5 miljard
voor regionale ondersteuning. Dat kan een weg of
spoorlijn opleveren, maar ook investeringen in kennisinfrastructuur of technologie die zou aansluiten
bij het potentieel van bijvoorbeeld de Groningse
Universiteit.
Decentralisatie
In het voorgaande ligt ook een veel volwassener relatie tussen het Rijk en mede-overheden besloten,
zowel in de besluitvorming als bij het investeringsbeleid. Niet langer zijn mede-overheden vooral in
het Rijk geïnteresseerd omdat daar geld te halen valt
en laat men de prioriteiten bepalen door wat in Den
Haag het fraaist scoort. Eigen verantwoordelijkheid
leidt tot zorgvuldiger afweging. Een begin hiermee
is gemaakt. In de exploitatie van het openbaar vervoer worden niet langer alle kosten vergoed maar
opbrengsten extra gesubsidieerd. Lege bussen worden vervangen door beter gevulde slimmere busjes
die dichter bij de huisdeur komen. Nadenken over
parkeerbeleid wordt meer de moeite waard, omdat
een autoluwe binnenstad openbaar vervoer aantrekt. Maar voor hoofdwegen, spoorwegen en grote
projecten zijn we nog niet zo ver. Sommigen vinden
ons land daar ook veel te klein voor: in Europa zijn
kwaüteitseisen moet voldoen. Dan zal
de overheid hem wteraard in het
ruimtelijk ordeningsbeleid ook de
rwmte moeten geven die waar te
maken. De verhoudingen verzakelijken
en er ontstaat een krachtig tegenwicht
tegen discussie die nu tientallen jàren
kunnen voortslepen.
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we toch slechts een regio? De w R Ren in zijn kielzog
de Perspectievennota heeft een begin van een oplossing gesuggereerd: centraliseer, maar dan ook echt,
de werkelijk grote projecten zoals Schiphol; decentraliseren waar daar eigenlijk geen nadeel van is, met
een tussenzone in het midden. Misschien is het het
verstandigst daar vooral pragmatisch mee om te
gaan. Zo is ook de decentralisatie van het openbaar
vervoer in hetNoorden begonnen, met eerst de bussen en later de treinen. Dat levert al veel integratievoordeel op. Zo zou dat ook met de wegen kunnen.
Als we geleerd hebben wat zo'n decentralisatie van
autowegen aan de 'einden van het net' (in termen
van onderhoud, prijsvorming, relatie met openbaar
vervoer in meer overzichtelijke locaties) oplevert,
bezie je het voor ingewikkelder situaties. Zo zouden
er 'regionale vervoersautoriteiten' kunnen ontstaan, zowellosser van Den Haag als op afstand van
de regionale overheid zelf. Ook bij de treinen is dat
het geval: eerst worden de wat eenvoudiger systemen omgevormd tot een in het regionaal net ingebed 'light rail' en als dat voordeel biedt, volgt de
rest. Binnen 1 o jaar hebben we dan eerst regionaal
'light rail' in Groningen, dan tussen Rotterdam en
Den Haag, of zelfs rond Amsterdam en Utrecht,
maar rijden er in Noord-Brabant misschien nog
vooral Intercity's.

Tenslotte
In een duurzaam beleid combineren we markt èn
overheid. De markt speelt een belangrijke rol: door
een grotere invloed van prijzen als reguleringsinstrument op wegen en als indicator voor de eventuele noodzaak van extra investeringen. En in de aanbestedingsmarkt van het openbaar vervoer, gesteund
door een subsidiesysteem dat directer aansluit bij behoeften van klanten en zich minder op het aanbod
richt. Maar ook de overheid komt beter aan zijn trekken omdat deze zich veel sterker kan richten op datgene wat bij uitstek haar taak is: heldere opdrachten
inzake openbaar vervoer, de grote afwegingen van
regionaal-economische politiek, een goed maatschappelijk kader. Provincies en (grote) steden zijn
zelf verantwoordelijk voor hun handelen, hebben
daar ook de middelen voor, maar hun oriëntatie op
Haagse strooppotten is beëindigd. In zo'n verkeersbeleid overheerst een integrale visie, er is niet op de
voorhand een reden om de ene modaliteit blijvend
boven de andere te bevoordelen, zoals nu met het
openbaar vervoer gebeurt. Er heerst een primaat van
de politiek, maar gevoed door mondige, betalende
burgers. Via het normale herverdelings-mechanisme
wordt gecorrigeerd daar waar dat qua koopkracht
nodig wordt geacht. En stapsgewijs, lerend van experimenten, wordt het doel naderbij gebracht.
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