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0.  Samenvatting 

Keerpunt in Europa
De Europese integratie manifesteert zich in de sectoren van het ministerie
van Verkeer en Waterstaat (V&W) in de introductie van marktwerking
en concurrentie. Nu de interne markt haar voltooiing nadert, staat
Nederland -en V&W in het bijzonder- in Europa voor een tweesprong:
wordt doorgegaan op de ingeslagen liberaliseringsweg of moet bijge-
stuurd worden om de beoogde welvaarts- en welzijnsontwikkeling te
bereiken, het eigenlijke einddoel van de Europese integratie. 
Op dit moment in het integratieproces wil het ministerie zich ten 
principale bezinnen op het takenpakket. Dit Advies inzake Europa van 
de Raad voor verkeer en waterstaat geeft de resultaten van een poging
zicht te krijgen op die toekomstige rol van het ministerie in het licht van
de Europese ontwikkelingen. 

De Raad is op grond van analyses en gesprekken tot de conclusie geko-
men dat in Europa de interne markt de richtingbepalende factor blijft
voor de veranderingen. Met al zijn voors èn zijn tegens. En het zijn vooral
de nadelen die vragen om een pro-actieve aanpak vanuit V&W.  
De door het departement in de adviesaanvraag gesignaleerde ontwikke-
lingen, zoals de uitbreiding van de EU en de versterkte rol van het
Europarlement,  zijn weliswaar belangrijk, maar met name ten aanzien
van het tempo van richtingsveranderingen.
De titel van het advies geeft de consequentie van de richtingswijziging 
al aan: als gevolg van de Europese ontwikkelingen valt het toekomstige
takenpakket van het ministerie grofweg uiteen in een ‘eindig’ en een
‘blijvend’ deel.

Eindige taken 
Als gevolg van de invoering van liberalisering en marktwerking zullen de
uitvoerende taken van V&W (telecom, post, spoor) op afzienbare termijn
worden geëlimineerd. V&W moet, op basis van wederkerigheid ten
opzichte van het buitenland, actief meewerken aan de liquidatie van 
deze eindige taken. Ondertussen worstelt het ministerie met op het oog
strijdige taken: het loslaten van de staatsmonopolies, en het beschermen
van de maatschappelijke belangen, het beschermen van belangen van de
individuele burger én die van de bedrijven tegen marktimperfecties. 
Zo zullen privatiserende bedrijven kunnen worden beschermd door het
hanteren het wederkerigheidsprincipe, zodat die zich kunnen prepareren
op de vrije markt. Andere bedrijven worden juist bevoordeeld om vrije
concurrentie in die sector ten opzichte van de voormalige staatsmonopo-
list op gang te brengen. Uiteindelijk echter verschuift de taak van de over-
heid van monopolist en ‘beschermheer’ naar ‘waakhond’ en vormgever
van beleid-op-afstand. Vormgeving en uitvoering van beleid hoeft niet
per se bij V&W te blijven; dat is soms al zo {bv. toezicht telecommarkt
(OPTA) en mededinging algemeen (NMa)}. V&W dient ook bereid te
zijn om desnoods taken over te dragen als de ontwikkelingen in de markt
dat vragen of mogelijk maken.
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....en blijvende zaken
De Raad verwacht niet alle heil van de Europese eenheidsmarkt. Als de
markt doet wat zij kan doen en het toezicht daarop is ‘uitgeplaatst’, 
resteert een aantal publieke taken als tegenhanger van de geliberaliseerde
interne markt. Bestaanskwaliteit en welzijn van de burger, maar ook 
veiligheid en waterstaat kunnen niet worden overgelaten aan de werking
van de markt. In het verkeers- en vervoerbeleid vereisen meer groei en
hogere mobiliteit blijvend preventief en curatief ingrijpen uit naam van
een duurzaam leefbare toekomst. Nederland, als dichtbevolkt doorvoer-
land, weet dit als geen ander. Dit maakt Nederland  bij uitstek geschikt
om deze niet-commerciële dimensie in een ‘integrale’ aanpak in te 
brengen in EU-verband. 
Dit integrale beleid kan alleen tot stand komen in nauwe samenwerking
met andere betrokkenen (marktpartners, departementen). Uit de secto-
rale organisatie van de Europese besluitvorming vloeit een belangrijke rol
voort voor het ministerie van Verkeer en Waterstaat. Wil V&W in het
toekomstige Europa een factor van betekenis blijven, dan liggen hier bij
uitstek de kansen voor de toekomst. 

Voor enkele capita selecta -V&W sectoren of dossiers-  heeft de Raad 
de bovenstaande benadering van het dossier ‘Europa’ toegepast. 
De resultaten worden in de tabel op de rechterpagina weergegeven.

De missie voor het toekomstige V&W omvat dan in ieder geval de 
volgende elementen: 
• V&W is waakhond van maatschappelijke belangen en van belangen

van de individuele burger en stelt randvoorwaarden in de beleids-
vorming op terreinen van waterstaat, veiligheid, milieu en ruimtelijke
kwaliteit die in het vrije spel van marktkrachten niet tot stand zouden
komen. 
De monitorfunctie is essentieel, de Permanente Vertegenwoordiging 
in Brussel speelt daarin een belangrijke rol. 

• V&W ontwikkelt met andere departementen een integrale visie op
concrete beleidsdossiers op de samenhangende terreinen van verkeer,
vervoer, veiligheid, milieu, ruimtelijke ordening en dienstverlening. 

• V&W stimuleert vanuit de Nederlandse positie als vóórloper de 
totstandkoming van integraal beleid in Europees kader. Concrete
beleidsinitiatieven kunnen flexibel, in multi- of bilateraal verband 
met gelijkgestemde lidstaten, worden aangepakt.

Een integrale benadering van verkeers- en vervoerbeleid lijkt in EU-kader
voorlopig onwaarschijnlijk. Maar een vaste koers op de strategische 
doelen maatschappelijk welzijn èn economische integratie sluit een 
pragmatische en flexibele benadering geenszins uit. Zo’n aanpak vraagt
om een tactisch spel van wisselende coalities met gelijkgezinde lidstaten.
Dit impliceert voor de Europese werkwijze van V&W dat het ministerie
al in een vroeg stadium dossiergericht te werk moet gaan bij het smeden
van allianties in Brussel of in de hoofdsteden. 
In het laatste hoofdstuk worden verdere procesmatige suggesties gedaan
voor het optreden van V&W in Brussel.  
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‘Eindige’ taken overheid ‘Blijvende’ taken overheid *

vanuit interne markt bezien

Telecom Na privatiseren monopolies Waarborgen aspecten zoals:

opstellen/invoeren van: • privacy; veiligheid;

• overgangsregelingen t.b.v. • informatietoegang;

totale concurrentie; • vrijheid meningsuiting;

• mededingingsregelings • frequentieverdelingen

(uitvoering OPTA, NMa)

Lucht- en Afbouw staatsbemoeienis Waarborgen Trans Europese  

zeescheepvaart met sectoren; Netwerken (TENs);

Ontvlechten Waarborgen maatschappelijke

verantwoordelijkheden. aspecten milieu, veiligheid, 

sociaal beleid

Personenvervoer Opstellen/invoeren (minimum) Waarborgen TENs;

per spoor harmonisatierichtlijnen zodat Monitoren ontwikkelingen

interne markt in principe tot om beperkingen t.a.v. subsidiair

stand kan komen handelen te voorkomen

Veiligheid op Invoeren harmonisatie- Inbrengen taakstellende inzet;

de weg richtlijnen i.v.m. voorkomen Versterken effectiviteit via 

concurrentie-voordelen. kennisoverdracht en ‘peer 

Verder: subsidiair werken in pressure’, ‘bench-marking’,

lidstaten ‘best practices’.

Waterbeheer N.v.t. (geen onderdeel (Blijven) werken volgens 

interne markt) stroomgebiedenbenadering;

Opstellen milieurichtlijnen.

Versterken kennisoverdracht.

Duurzame Opstellen/ invoeren Opstellen/invoeren richtlijnen;

ontwikkeling in harmonisatierichtlijnen Flexibiliseren aanpak;

verkeer en vervoer Versterken effectiviteit 

(zie veiligheid). 

* Het benoemen tot een blijvende zorg voor de overheid zegt nog weinig over de omvang van

de inspanningen van die overheid, noch of die door V&W verricht moeten blijven worden.

Vooralsnog pleit het bestaan van de EU-Transportraad voor handhaving van de status quo.
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1.  Naar een nieuwe benadering 

1.1 Inleiding
In haar adviesaanvraag (bijlage 2) constateert de Minister van Verkeer en
Waterstaat dat het proces van Europese samenwerking zich op een breuk-
vlak bevindt. ‘Na een periode waarin de voltooiing van de interne markt
een duidelijke leidraad voor acties/regelgeving vormde, is de agenda voor
de toekomst veel diffuser’. 
De Raad deelt dit gevoelen. Het onderhavige advies presenteert de resul-
taten van een systematische poging om zicht te krijgen op de toekomstige
taken van het ministerie van Verkeer en Waterstaat in het licht van het
voortgaande proces van Europese integratie.

De Raad heeft in de analyses met name stilgestaan bij de vraag welke nu
de drijvende krachten zijn ten aanzien van de bemoeienis van V&W 
met de EU, zonder meteen op de vraagstellingen van de adviesbrief of
van politieke wenselijkheden uit te gaan. Dan blijkt toch dat in Europa
de interne markt de bepalende factor blijft voor de richting van de
veranderingen. Met al zijn voors èn zijn tegens. Om dat laatste draait 
het: het gaat voortaan niet alleen om het verder vervolmaken van het
functioneren van die vrije markt, maar ook om het afslijpen van de
onaantrekkelijke kanten ervan.De aandacht moet verlegd worden naar 
de opstelling van de randvoorwaarden waaronder die vrije markt kan en
mag functioneren. 
Ontwikkelingen zoals de uitbreiding van de EU en de versterkte rol van
het Europarlement zijn wel belangrijk, maar met name ten aanzien van
het tempo van de richtingsveranderingen binnen de EU.

De titel van het advies geeft de consequentie van de richtingswijziging al
aan: als gevolg van de Europese ontwikkelingen valt het toekomstige
takenpakket van het ministerie grofweg uiteen in een ‘eindig’ en een
‘blijvend’ deel. 
Deels zal dat een onafwendbare ontwikkeling zijn ten gevolge van de al
ingeslagen (liberale) weg binnen het ‘instituut’ Europa, deels een bewuste
keuze vanuit opvattingen over het bereiken van de eigen beleidsdoelen.
De onderlinge link blijft de markt. 

De eindige zaken vloeien voort uit de totstandkoming van de Europese
interne markt*. 
Deze liberale Europese marktoptiek heeft V&W al genoodzaakt tot het
afstoten van presterende taken, via de verzelfstandiging en (toekomstige)
privatisering van voormalige staatsmonopolies. Daarnaast verandert de 
-vaak traditioneel gegroeide- marktsturende taak (interventie) in markt-
ordening. 
De Europese vrije markt is weliswaar al voor een groot deel ingevuld,
maar de voltooiing en verdere uitwerking ervan vormt één van de belang-
rijkste Europese beleidsprioriteiten voor de komende jaren. Liberalisering
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en de invoering van concurrentie hebben grote gevolgen voor de verhou-
ding tussen privaat en publiek in de lidstaten. Op deze veranderende 
relatie zal de Raad uitgebreid ingaan in haar komende advies ‘Markt en
Overheid’. 

Hier past de constatering dat het ministerie van Verkeer & Waterstaat zich
momenteel bevindt in een overgangsperiode, waarin vooralsnog sprake is
van ‘twee petten’. Het ministerie is (nog) de behartiger van de belangen
van voormalige staatsbedrijven als de KLM, KPN en de Nederlandse
Spoorwegen. Daarnaast moet het echter de bredere maatschappelijke
belangen en die van de individuele burger bewaken. Uiteindelijk zal de
uitvoerende rol van het ministerie in beleidssectoren als weg- en water-
bouw, post en telecommunicatie veranderen van monopolist en
‘beschermheer’ naar ‘waakhond’ en vormgever van beleid-op-afstand.

Er zijn in de ogen van de Raad nadrukkelijk blijvende overheidstaken:
• ten aanzien van marktordening; 
• voor wat betreft maatschappelijke doelen. 
Het gaat bij marktordenende activiteiten met name om het wegnemen
van marktimperfecties, bijvoorbeeld wanneer sprake is van imperfecte
concurrentie en/of informatie, of wanneer markten niet uit zichzelf 
ontstaan. De ‘markt’ is immers een streven, perfecte concurrentie een
theoretische situatie, geen realiteit. Voor het (creëren en) instandhouden
van een goed werkende markt is de overheid onmisbaar. Daarbij heeft de
overheid bij uitstek de taak om vanuit de behartiging van het algemene
belang waar nodig ten aanzien van de marktontwikkelingen corrigerend
op te treden. 

De Raad verwacht niet alle heil van de Europese interne markt. Voor het
bereiken van de beoogde welvaarts- en welzijnsontwikkeling, volgens 
de Europese verdragen einddoel van het integratieproces, zal gewerkt
moeten worden aan méér dan aan het verzekeren van economische 
voorspoed. Maatschappelijke doelstellingen als het verzekeren van de
milieu- en ruimtelijke kwaliteit, leefbaarheid en het welzijn van de 
burger, maar ook beleidsterreinen als veiligheid en waterstaat kunnen 
niet geheel worden overgelaten aan de werking van de markt. 

Een verenigd Europa vergt een overheid die waakt over maatschappelijke
waarden en het functioneren van de markt en die op verschillende
niveaus met andere -in eerste instantie- gelijkgezinde partijen samenwerkt
om deze doelen te bereiken. Op de terreinen van het ministerie betekent
dit: in nauwe samenwerking met de marktpartners werken aan de tot-
standkoming van een verkeers- en vervoerbeleid met ruime aandacht voor
sociale en maatschappelijke waarden als duurzaamheid en leefbaarheid. 

Een dergelijke benadering van een verkeers- en vervoerbeleid lijkt in het
kader van de Europese Unie (EU) als gevolg van forse belangentegenstel-
lingen tussen de lidstaten voorlopig onwaarschijnlijk, zeker na de op 
handen zijnde uitbreiding van de Unie naar Midden- en Oost-Europa.
Maar een vaste koers op de strategische doelen maatschappelijk welzijn 
én economische integratie sluit een pragmatische en flexibele benadering
geenszins uit, en de EU geeft hiervoor ook alle ruimte. Zo’n benadering
op basis van flexibiliteit vraagt om een tactisch spel van tijdelijke coalities
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of allianties met gelijkgezinde lidstaten, die van beleidsterrein tot dossier
kunnen wisselen. Wil Verkeer & Waterstaat in het toekomstige Europa
een factor van betekenis blijven, zoals het ministerie in de adviesaanvraag
schrijft, dan liggen bij uitstek kansen in de export van de specifiek
Nederlandse expertise in integrale beleidsvorming. 

De invloed die van de Europese eenwording op Nederland uitgaat is
immens. Wat is de dynamiek, de drijvende kracht, die ons na een halve
eeuw heeft gebracht waar we nu zijn?         

1.2 De Europese Unie: open markten en gelijke rechten
Het Europese domein is bij uitstek dat van de grensoverschrijdende 
handel, het vrije verkeer van personen, goederen, diensten en kapitaal
tussen de lidstaten. De grondleggers van de Europese samenwerking 
deelden een nog steeds actueel liberaal gedachtengoed, met gescheiden
domeinen van markt en overheid. Dus zetten de regeringen van de lid-
staten in op het wegnemen van handelsbelemmeringen en stellen zij paal
en perk aan ongebreidelde overheidssteun en stimuleringsmaatregelen. 
De voortschrijdende liberalisering maakt tevens technische, fiscale en
sociale harmonisatie van de regelgeving nodig. Om scheve verhoudingen
recht te trekken ontwikkelt de Europese Commissie bovendien een mede-
dingingsbeleid. Mede als verlengde arm van Europa is de Nederlandse
Mededingingsautoriteit (NMa) in Nederland het waakzame oog voor
kartelvorming, (misbruik van) machtsposities en concentraties. 
Als smeerolie voor liberalisering en harmonisatie van de nationale econo-
mieën schiepen de lidstaten Europese fondsen en geldstromen, gevoed 
uit de nationale begrotingen. De eenwording heeft een nieuwe impuls
gekregen met de introductie van de Economische en Monetaire Unie
(EMU) en de ene Europese munt, de Euro. 

Maar schijn mag niet bedriegen: die interne markt is anno 1999 verre van
volmaakt. In alle hoeken van de markt schuilen imperfecties. Nationaal
sentiment kan leiden tot protectionistische bevliegingen en concurrentie-
vervalsing. In het bijzonder is dit het geval in sectoren die vanouds wer-
den gedomineerd door de al genoemde staatsmonopolies, meer in het
algemeen: alle bedrijvigheid met een openbaar nutskarakter. 
Het actuele beeld is verwarrend, vooral ook omdat de situaties in de 
sectoren van Verkeer en Waterstaat zowel in het bedrijfsleven als in het
beleid van lidstaat tot lidstaat verschillen. Daarom is het des te noodzake-
lijker te voorkomen dat er in de komende tijd op onderdelen keuzes 
worden gemaakt die de nationale economie en de belangen van
Nederlanders kunnen schaden, zonder dat dit als discriminatie, markt-
afscherming of verkapte steunverlening kan worden aangemerkt. 

Zulke schade is niet ondenkbaar. Ze hangt samen met een nationale
karaktertrek. Nederland staat er in Brussel om bekend recht in de leer te
zijn. In de EU komt dat neer op: Europeser dan Europees. Nederland is
van meet af aan pleitbezorger van Europese integratie geweest, vanuit het
welbegrepen eigenbelang van een kleine en welvarende economie bij een
grote en open markt. Terugblikkend kan men niet anders dan constateren
dat deze positie een juiste is geweest. De Nederlandse economie had en
heeft veel baat bij de Europese liberalisatie. 
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Dit wettigt de verwachting dat perfectionering van de interne markt in
het belang is van de nationale economie en de individuele burger. 
Zo zullen ook in de toekomst veel activiteiten op vervoergebied naar
Europees niveau getild moeten worden. Maatschappelijk is het vaak beter
zaken met een institutioneel karakter via wetgeving te regelen en dit in
Europa af te stemmen:
• zonder internationale coördinatie zullen landen vaak niet bereid zijn

bepaalde maatregelen (zowel economische als sociale, milieu, veilig-
heidsmaatregelen) te nemen omdat ze gerelateerde economische 
activiteiten niet willen kwijtraken aan landen die geen c.q. minimale
maatregelen nemen.

• als land afzonderlijk kan geen vuist worden gemaakt richting landen
buiten Europa (USA, Japan); gezamenlijk als Europa wel.

Distributie, vervoer, infrastructuur zijn niet alleen economisch van
belang. Voor een qua oppervlakte klein land als Nederland vormen zij 
een extra belasting (milieu, veiligheid). Uit oogpunt van liberalisatie-
overwegingen heeft Nederland vaak voor de muziek uitgelopen. 
Eigen marktbelangen en leefbaarheidsbelastingen zijn daarmee soms
teveel verwaarloosd. Nederland zal nu in Europa sterk mee moeten 
blijven spelen, juist om op die laatste maatschappelijke velden voortgang
te boeken. 

1.3 Schaalniveau: de bestuurlijke greep varieert
Om de situatie nog ingewikkelder te maken speelt door de diversiteit 
tussen de lidstaten heen de kwestie van het schaalniveau waarop zich 
relevante ontwikkelingen voltrekken. 
Neem nu de informatie- en communicatietechnologie, die heel het 
terrein van de tele-communicatie doordrenkt. De personal computer 
is nog maar nauwelijks gemeengoed, of mobiele telefonie en e-business
veroveren de wereld al stormenderhand. Het gaat hier om een technologi-
sche revolutie met een eigen dynamiek, waarop overheden geen greep
hebben. Het doorslaggevende schaalniveau is daarbij overduidelijk 
mondiaal. 
In vergelijking met deze revolutie luistert de spoorwegtechniek of het
wegennet naar heel andere ontwikkelingswetten. Eenmaal gemaakte 
keuzes uit het nationale verleden zijn niet zomaar ongedaan gemaakt.
Europese richtlijnen zetten echter tegenwoordig nadrukkelijk hun stem-
pel op het spoor, terwijl het ministerie als uitvoerder van het nationaal
verkeers- en vervoerbeleid de spoorwegen een bijzondere rol toedicht bij
de oplossing van de bereikbaarheidsproblematiek in met name de
Randstad. Hier spelen dus drie schaalniveaus door elkaar heen: Europa,
Nederland en binnen Nederland een regio. 

Zoveel maken beide voorbeelden wel duidelijk: elk geval is andersoortig
en lastig om greep op te krijgen. Bovendien, zo blijkt, niet op alle beleids-
terreinen kunnen politiek en bestuur evenveel greep hebben. Dit roept de
vraag op wat overheden -op welk niveau - kunnen doen om eventuele
ongewenste effecten van zulke autonome marktontwikkelingen binnen
de perken te houden.
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1.4 Eindige zaken en toekomstvaste taken
Intussen staat het ministerie van Verkeer en Waterstaat voor de dubbel
lastige taak om de privatisering van de voormalige staatsmonopolies 
(telecombedrijven, luchtvaartmaatschappijen, spoor- en busbedrijven) 
te volbrengen, hun markten te liberaliseren, maar ze tegelijkertijd in de
overgangssituatie tegen oneigenlijke concurrentie te blijven beschermen.
Een balanceeract tussen loslaten en overeind houden, indachtig het
motto ‘markt waar mogelijk, overheid waar nodig’. Maar hoe lang ook
die tussenkomst nog nodig zal zijn, uiteindelijk is dit een eindige zaak.

Gaande door dit spanningsveld zal het ministerie de existentiële vraag
moeten beantwoorden of het straks, als de vrije binnenmarkt eenmaal is
geperfectioneerd (en als dat ooit in het verschiet ligt), aan de genoemde
taken bestaansrecht kan ontlenen. Het ligt voor de hand te veronderstel-
len dat dit laatste voor wat betreft de ‘traditionele taken’ van marktstuur-
der en monopolist maar zeer ten dele het geval zal zijn. Als alles wat de
markt kan doen aan de markt is overgedragen en het toezicht op het spel
is uitbesteed aan organen als de OPTA of de NMa, resteert echter in de
visie van de Raad een aantal specifieke kerntaken voor het ministerie.
Deze publieke kerntaken vormen de noodzakelijke tegenhanger van de
geliberaliseerde binnenmarkt. Een treffend beeld is dat van mal, de
markt, en contramal, overheidstaken. Op de vraag naar de samenstel-
lende delen van die contramal, naar de blijvende, toekomstvaste over-
heidstaken in het licht van de snelle Europese ontwikkelingen, gaat dit
advies in. 

1.5 Naar een nieuwe benadering
In het tweede hoofdstuk van dit advies toetst de Raad aan de hand van
enkele capita selecta de benadering van ‘het dossier Europa’ die in het
voorgaande is uiteengezet: een systematische kwalificatie van de toekom-
stige taken van het ministerie in ‘eindige taken’ en ‘blijvende zaken’. 
De voorbeelddossiers zijn niet willekeurig gekozen; tevoren was in te
schatten dat de ontwikkelingsfasen waarin deze beleidsvelden zich in 
EU-kader bevinden onderling sterk zouden verschillen. De dossiers 
illustreren als een rijk geschakeerd palet de complexe Europese actualiteit
waarmee het ministerie wordt geconfronteerd. Maar alle gevallen die 
de Raad aan de orde stelt, manifesteren zich tegen de achtergrond van 
de lange termijn ontwikkeling, de politiek gemotiveerde en vormgegeven
liberalisering van de markt. 
De volgorde van de te behandelen capita selecta, sectoren of dossiers is
niet willekeurig. De greep van de nationale overheid en het gewicht van
de blijvende taken nemen per terrein toe. Aldus worden achtereenvolgens
behandeld: telecommunicatie, zee- en luchtvaart, personenvervoer per
spoor, verkeersveiligheid op de weg, water en tenslotte het cluster verkeer,
vervoer, en duurzame ontwikkeling.
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De benadering leidt tot een afweging aan de hand van enkele aandachts-
punten.
• Allereerst wordt aandacht besteed aan het schaalniveau waarop zich 

de marktontwikkelingen voltrekken. Bezien wordt hoe de dominante
ontwikkelingen in een specifieke sector zich verhouden tot de nage-
streefde integratie van Europa’s economieën. Daaruit blijkt op welk
bestuurlijk niveau (nog) greep op die ontwikkeling mogelijk is en
welke overheid het voortouw moet nemen - als ingrijpen nodig wordt
geacht. 

• Vervolgens wordt een uitspraak gedaan over de ‘eindigheid’ versus de
‘toekomstvastheid’ van de overheidstaken binnen een bepaalde sector.
Dit tegen de achtergrond van het gegeven dat de economische integra-
tie van Europa op termijn zal zijn vervolmaakt.

• Vervolgens gaat het om de inspanningen die de nationale overheid zich
kan en/of moet getroosten om de geformuleerde maatschappelijke
doelstellingen te realiseren en om de bestaande marktimperfecties uit
de wereld te helpen. Het gaat dan om de vraag hoe het ministerie de
juiste balans kan vinden tussen het faciliteren van vrije marktwerking
en behartiging van maatschappelijke belangen, gebruik makend van de
kansen die de Europese integratie biedt.

• Met deze inspanningen hangen tenslotte tactische kwesties samen: wat
is de beste manier om in een specifieke sector soepele Europese integra-
tie te bewerkstelligen?  De Raad doet daartoe enige aanbevelingen.
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2.  De benadering getoetst op dossierniveau

2.1 Inleiding: integraal versus sectoraal
Het ‘nieuws’ van de benadering die de Raad in dit advies voorstaat betreft
de toegepaste systematiek: een geëxpliciteerde, methodische manier van
kijken om het zicht op de toekomstige taakverdeling te verhelderen. 
De benadering beoogt bovendien een brug te slaan tussen twee uiteen-
lopende praktijken: de Nederlandse aanpak van beleidsontwikkeling 
versus de Europese werkwijze. Waar Brussel met name dossiergericht te
werk gaat, is het departement sterk in brede, integrale beleidsplannen als
SVV en NVVP. Deze aanpak van de planvorming heeft in het verleden
zijn diensten bewezen, ook al blijft de uitvoering in Nederland een 
(politiek) zorgpunt. De aanpak mag ook in de toekomst niet verloren
gaan. 
Integrale, gecoördineerde beleidsvoorstellen, met ruime aandacht voor
maatschappelijke doelstellingen als leefbaarheid, bereikbaarheid en veilig-
heid, stellen Nederland in het Europese circuit in staat onevenredig grote
invloed uit te oefenen. Voorwaarde is wel dat de voorstellen aansluiten bij
de Europese ‘dossierpraktijk’. Dat betekent voor het departement dat het
zich de vaardigheid eigen maakt om de vertaalslag te plegen van integraal
beleid naar concrete, sectorspecifieke maatregelen. Deze opvatting van de
Raad klinkt door in de procesmatige aanbevelingen in het derde hoofd-
stuk van dit advies. 

Dit hoofdstuk past de ‘nieuwe’ manier van kijken toe op de capita selecta,
op dossierniveau, aan de hand van de hiervoor genoemde aandachts-
punten. Het is een vingeroefening met twee doelen: demonstreren dat de
aansluiting tussen nationale aanpak en Europese werkwijze goed mogelijk
is en dat de grenzen van de Europese bemoeienis per sector duidelijker
gemarkeerd kunnen worden. 

2.2 Telecommunicatie
Schaalniveau

De telecommunicatiesector is een bij uitstek mondiale bedrijfstak 
gedreven door snelle ontwikkelingen in de informatie- en communicatie-
technologie. De internationale markt heeft als gevolg van de grenzeloze
technische mogelijkheden in deze sector het voortouw. De economische
en maatschappelijke consequenties van deze ontwikkelingen zijn
immens. De door monopolistische aanbieders gedomineerde telecommu-
nicatiesector in Europa is in de jaren negentig geliberaliseerd. Ook de
Nederlandse wet en -regelgeving is in de afgelopen jaren ontdaan van
concurrentiebeperkende voorwaarden, waarbij het Europese mededin-
gingsbeleid een sleutelpositie inneemt. De Nederlandse telecommarkt is
momenteel een van de meest geliberaliseerde van Europa. 

Liberalisering: weldra afgerond 
De huidige missie van het ministerie van Verkeer & Waterstaat op het
terrein van de telecommunicatie is het versterken van de Nederlandse
concurrentiepositie en het bevorderen van de positie voor het in en vanuit
Nederland opererende bedrijfsleven, in het licht van maatschappelijke
doelstellingen. 
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Het toezicht op de marktwerking is ‘uitgeplaatst’  bij de onafhankelijke
post en telecom-autoriteit (OPTA). Op de nationale markten moet
Europese regelgeving worden doorgevoerd, bijvoorbeeld ten aanzien 
van markttoegang, interconnectie en interoperabiliteit, vergunningen,
norm- en prijsstelling en technische harmonisatie. De geliberaliseerde
markt wordt zo nader ingevuld en uitgebreid met sectoren als audio-
visuele media en mobiele communicatie. Deze overheidstaken zijn 
eindig: de betreffende bepalingen kunnen worden ingetrokken als een
concurrerende markt is ontstaan. Daarmee houdt de marktscheppende
bemoeienis van de overheid op. Zover is het echter nog niet. 

Vooralsnog is het belangrijk dat het beleid in Europa gericht blijft op 
het einddoel van de vrije telecommarkt. Momenteel lopen de situaties 
in de lidstaten uiteen, een gevolg van ongelijke uitgangsposities en een
verschillende marktoptiek. Deze faseverschillen op de weg naar liberalise-
ring veroorzaken spanningen. De voor ons land in Europees kader 
kenmerkende voortvarendheid bij het ‘loslaten’ kan ertoe leiden dat de
eigen bedrijven reeds worden uitverkocht aan buitenlandse (nog wel
staatsgesteunde) bedrijven, zonder dat er sprake is van wederkerigheid.
Deze veelal oncontroleerbare buitenlandse invloed op de Nederlandse
markt vormt een probleem, wanneer publieke zorgtaken uiteindelijk in
de verdrukking komen. Nederland kan zich aldus in eigen vingers snijden
door afstand te doen van sectorale belangen voordat de discussies in de
Europese Unie met succes zijn afgerond. 

Blijvende taken
Naar de mening van de Raad moeten met name de maatschappelijke effec-
ten van de telecom-ontwikkelingen een onderwerp van publieke zorg zijn.
Het is niet ondenkbaar dat aspecten van de telecommunicatietechniek 
een bedreiging vormen voor het privé-domein van de burger. De digitale
revolutie heeft ontegenzeglijk ook consequenties voor de vrijheid van
meningsuiting en informatievoorziening.  Het toezicht op de marktwer-
king mag dan zijn uitbesteed, zaken als de monitoring van de markt, het
bewaken van de nutsfunctie en de bescherming van de individuele burger
en ondernemer tegen marktimperfecties zijn en blijven overheidstaken. 
Deze aspecten van het brede terrein ‘telecommunicatie’ hebben ook een
infrastructurele component. Men denke aan de verdeling van schaarse
frequenties, waaraan altijd een overheid te pas zal komen. Het is en blijft
volgens de Raad de taak van de Nederlandse overheid over deze belangen
te waken. Deze opvatting zou ook moeten worden uitgedragen in de
gezamenlijkheid van de Europese beleidsvorming.
Dit alles noodzaakt tot een strategische herbezinning op taken en functies
van het ministerie van Verkeer & Waterstaat in de digitale informatie- en
communicatie-maatschappij. In het advies Technologie, Economie en
Levensstijl gaat de Raad overigens nader op deze materie in.

Tactische allianties
Nederland heeft op dit terrein een goed gecoördineerde lobby in Brussel
bij de Europese Commissie, het Europees Parlement en de Permanente
Vertegenwoordiging. De beleidsdossiers worden interdepartementaal afge-
stemd met onder meer Economische en Buitenlandse Zaken, met OC&W,
Justitie en Financiën. Het ministerie betrekt ook de sector en maatschap-
pelijke belangenorganisaties bij de voorbereiding en terugkoppeling.
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In Engeland, Duitsland en de Scandinavische landen vindt Nederland 
in het Brusselse als het ware ‘natuurlijke’ bondgenoten. Zij delen met ons
land de liberale marktoptiek, in tegenstelling tot zuidelijke lidstaten als
Frankrijk, Italië en Spanje, die vooralsnog neigen naar bescherming van
de telecommunicatie-sector. De komende aanpassing van het Europees
regelgevend kader biedt naar het oordeel van de Raad een uitgelezen 
kans om, opererend in tactische allianties, het einddoel van volledige 
liberalisatie veilig te stellen en dichterbij te halen. Bilaterale afstemming is
intussen allerminst verboden en in het verleden meer dan eens bijzonder
nuttig gebleken. De Raad adviseert deze inspanningen te intensiveren. 

Conclusie
Eindige taken hebben te maken met het ontvlechten van belangen en het
op afstand zetten en privatiseren van de voormalige staatsmonopolist. 
Op korte termijn resteert nog de marktscheppende bemoeienis van de
overheid ten behoeve van de overgangssituatie naar volledige concurren-
tie; in een latere fase verdwijnt deze. 
De combinatie van de al ver voortgeschreden liberalisering van de markt
én de dynamiek van de digitale revolutie bezorgen echter zowel de
Europese als de nationale overheden nieuwe taken. Deze taken liggen in
de sfeer van bescherming tegen inbreuken op het privé-domein en de
staatsveiligheid, van het verzekeren van recht op vrije meningsuiting en
toegang tot informatie. Deze nieuwe aandachtsvelden dienen op integrale
wijze, in nauwe samenwerking met andere ministeries, gestalte te krijgen.
Overigens blijft de nationale overheid ook een rol spelen bij de instand-
houding en toewijzing van schaarse infrastructuur. 
Qua omvang staan de nieuwe taken van de overheid echter in geen ver-
houding tot die in het verleden toen de bemoeienis nog vrij absoluut was.

2.3 Luchtvaart en zeescheepvaart
Schaalniveau

In de beleidsvorming voor de economische sectoren luchtvaart en zee-
scheepvaart speelt een aantal schaalniveaus door elkaar. De dynamiek in
de lucht- en zeescheepvaart wordt bepaald door mondiale verhoudingen.
Kaderwetgeving voor milieu en veiligheid werd al vastgesteld in interna-
tionale organisaties als de International Maritime Organization (IMO) 
en de International Civil Airlines Organization (ICAO), lang voordat 
de Europese Unie bevoegdheden kreeg in de marktordening en het
externe beleid.
De strenge Europese mededingingswetten beogen de Europese consu-
ment te beschermen tegen prijsopdrijving die het gevolg kan zijn van
monopolievorming en machtsposities. De Commissie beoordeelt even-
eens of de vorming van mondiale luchtvaart-allianties, waaronder
KLM/NorthWest/Alitalia, verenigbaar is met de verordeningen die de
interne markt reguleren. De toetsing aan Europese regelgeving mag 
echter het zicht op dat andere verklaarde doel van het Europese beleid, 
de vorming van mondiaal concurrerende bedrijven, niet vertroebelen.
Regelmatig ontstaan conflicten doordat nationale beleidswensen botsen
met het mandaat dat de Commissie wenst, bijvoorbeeld ten aanzien van
het externe beleid van de Unie. De Commissie wil, gebruik makend van
dat groter mandaat, namens de gehele EU liberale verdragen af kunnen
sluiten om zodoende een concurrerende markt tot stand te brengen. 
Het verwachtingspatroon dat de EU als grote mondiale speler wekt, 
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contrasteert echter met de inhoudelijke en bestuurlijke verscheidenheid
binnen de EU. De andere mondiale spelers (USA, Japan) zijn zich 
terdege bewust van die onzekerheid. Met wie maken ze feitelijk afspra-
ken, hoe werken die dan uit? 
Vooralsnog steunen de lidstaten de ‘eigen’ bedrijven met gunstige bilate-
rale verdragen (open skies) of overeenkomsten en baseren hun wetgeving
op economische overwegingen. Het is immers aantrekkelijk hoofdkanto-
ren van luchtvaartmaatschappijen en rederijen binnen de eigen grenzen 
te houden. Nederland stelde voor de maritieme sector een gunstig fiscaal
regime in, een voorbeeld dat door een aantal Europese lidstaten wordt
nagevolgd. Bovendien spelen overwegingen van nationale soevereiniteit,
bijvoorbeeld bij de overdracht van bevoegdheden aan de Europese 
luchtverkeersleiding Eurocontrol.

De Europese lucht- en zeehavens maken onderdeel uit van de 
Trans-Europese Netwerken (TEN’s). Het blijft noodzakelijk over deze
(lucht)havens na te blijven denken, ook uit oogpunt van ruimtelijke
ordening en leefbaarheid. Afstemming van beleid is er in EU-kader 
echter nog nauwelijks. Het gevaar van toekomstige overcapaciteit, zoals
die in de zeventiger jaren in de zeescheepvaart bestond, is daardoor 
bijvoorbeeld in de containeroverslag levensgroot. Aan die overslag wordt
in de verschillende landen veel overheidsgeld besteed. Zeehavens onder-
ling maken overigens wel steeds vaker afspraken voor handhaving van
milieu- en veiligheidsregels. 

Liberalisering: eindige zaken
De huidige tendens naar schaalvergroting, alliantievorming en markt-
werking leidt ertoe dat wereldwijd opererende bedrijven denationaliseren,
terwijl veel lucht- en zeehavens worden geprivatiseerd. Deze tendens
manifesteert zich zowel in de lucht- als in de zeescheepvaart. Toch ver-
schillen deze sectoren op een belangrijk punt. Is de Europese luchtvaart
inmiddels multilateraal geliberaliseerd, mondiaal is de luchtvaart ingeka-
derd door een stelsel van bilaterale vluchtverdragen en landingsrechten.
De internationale zeevaart daarentegen vormt een traditioneel onafhanke-
lijke sector waarin overheden slechts een beperkte, randvoorwaardenstel-
lende rol spelen. Vooralsnog zijn de lucht- en zeehavens nog grotendeels
in overheidshanden. Privatisering van deze bedrijven zal ongetwijfeld
plaatsvinden, op initiatief van de individuele lidstaten. Engeland was 
hierbij in de tachtiger jaren voorloper. Bij privatisering zal de (nationale)
overheid er op moeten toezien dat publieke en private taken op heldere
wijze worden ontvlochten. In oktober 1998 bracht de Raad voor verkeer
en waterstaat een advies uit over de luchtvaart-infrastructuur (‘Van de
lucht blijven leven’) waarin op deze materie nader wordt ingegaan.  

Het bedrijfsleven heeft vooral behoefte aan afdwingbare, eensluidende
regelgeving. Regelgeving voor techniek, veiligheid en sociaal beleid op
Europees niveau komt bovenop die van mondiale organisaties. Enerzijds
kan Europa als groot handelsblok ‘terms of trade’ bepalen en zo afdwin-
gen dat mondiaal sterker rekening wordt gehouden met dat soort maat-
schappelijke aspecten. Anderzijds kan deze benadering, gecombineerd
met een slechts op de Europese verhoudingen afgestemd mededingings-
beleid, leiden tot een afgeschermd handelsblok Europa. Daar moet tegen
gewaakt worden.
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Voor Nederland, in deze sectoren een sterke internationale speler met een
beperkte thuismarkt, is de ontwikkeling naar een vrije wereldmarkt in het
bijzonder van belang. De overheid moet naar de mening van de Raad
hieraan meewerken met randvoorwaardenscheppend beleid, dat vorm
krijgt op afstand van de vroeger zo gekoesterde ‘eigen’ vervoerbedrijven.
Richtsnoer hierbij moet zijn dat de dominante ontwikkelingen in deze
sectoren zich voltrekken op mondiale schaal. 

Blijvende taken
Kunnen toezicht en handhaving worden uitbesteed aan onafhankelijke
instanties, beleidsvorming kan niet aan de markt worden overgelaten.
Juist in de lucht- en de zeevaart is veelal sprake van onvolledige informa-
tie en oneerlijke concurrentie en treden negatieve externe effecten op.
Deels kan hierop worden ingespeeld door een stringent mededingings-
beleid zoals dat vorm heeft gekregen op Europees niveau. Mits verant-
woordelijkheden goed zijn ingekaderd, kan de uitvoering aan de markt
worden overgelaten. De onderlinge afspraken ten aanzien van de hand-
having van milieu- en veiligheidsregels zijn daar een voorbeeld van. 
Vooralsnog bestaan grote belangentegenstellingen tussen de lidstaten.
Deze reduceren heeft de hoogste prioriteit. Nederland kan op Europese
beleidsvorming inspelen door een integrale aanpak, waarbij de aspecten
economie, innovatie, milieu, ruimtelijke ordening en veiligheid worden
samengebracht. Op al deze beleidsterreinen en de coördinatie daartussen
ziet de Raad voor de Nederlandse overheid een blijvende taak weggelegd.
Hiervoor is samenwerking op interdepartementaal niveau en met de
marktpartijen van levensbelang. Omdat besluitvorming in EU-kader 
echter plaatsvindt in sectoraal georganiseerde instellingen (Commissie,
Transportraad), houdt het ministerie van Verkeer & Waterstaat ook in de
toekomst de verantwoordelijkheid voor het uitdragen van deze integrale
benadering in de Transportraad en de vertaling daarvan naar dossier-
niveau.

Tactisch opereren 
Nederland heeft internationaal een vooraanstaande positie in de integrale
beleidsvorming op verkeers- en vervoersterrein. Dit biedt zicht op de
mogelijkheid van een pro-actieve, sturende rol van ons land in internatio-
nale gremia. Het mag voorlopig niet haalbaar zijn om in EU-kader één
beleidsvisie voor de lange termijn te ontwikkelen, intussen zou een aanzet
op onderdelen wel degelijk op flexibele wijze in multi- of bilateraal ver-
band kunnen worden voorbereid. ‘Zachte’ beleidsinstrumenten, zoals
‘best practices’ en ‘benchmarking’ lenen zich hier goed voor. 
Hieraan voorafgaand zijn nationale, dat wil zeggen interdepartementale
en met de sector en belangenorganisaties gecoördineerde inspanningen
noodzakelijk. Nederland kan het behoud van een koppositie in Europa
ambiëren, zonder dat dit een uitverkoop van nationale belangen met zich
meebrengt. Ons land dient intussen terughoudend om te gaan met het
verlenen van externe bevoegdheden aan de Commissie als de belangen
van de eigen bedrijfstak op het spel staan. Voorzichtigheid is geboden -
op voorhand valt weinig te zeggen over hoe de som van voor- en nadelen
voor de lidstaten afzonderlijk uitpakt. 

Het is zaak om de Europese besluitvorming op de voet te volgen. 
De inzichten daar opgedaan en de ervaringen met beleidsbeïnvloeding 
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in het verleden mogen niet verloren gaan. Europese integratie is een
voortschrijdend proces en de kennis daarover dient op het departement
systematisch te worden opgeslagen, geactualiseerd en geoperationaliseerd. 

Conclusie
In termen van liberalisering van de markt zijn de lucht- en zeescheepvaart
minder ver voortgeschreden dan de sector telecommunicatie. 
In het nabije verleden was sprake van een gezamenlijke economische
belangenbehartiging van en met de sectoren in Brussel. Eindige taken op
EU-niveau hebben vooral te maken met het ontvlechten van belangen en
verantwoordelijkheden  overheid-sector (m.n. KLM, Schiphol, haven
Rotterdam). De sector kan de eigen bedrijfsbelangen in Brussel uiteinde-
lijk ook zelf het beste behartigen; de overheid kan de maatschappelijke
randvoorwaarden in EU-kader formuleren. 
Het zwaartepunt van de overheidsbemoeienis in EU-verband ligt voor-
lopig echter nog op het wegnemen van de bestaande marktimperfecties,
nadrukkelijk met wederkerigheid in het nemen van maatregelen als 
ijkpunt. Intussen kan Nederland zijn ervaring met integrale beleids-
ontwikkeling in Europees verband inzetten door in de sfeer van de 
randvoorwaarden waaronder met name de mondiale luchtvaart zal 
functioneren, het cluster milieu-, veiligheids- en ruimtelijke ordenings-
eisen centraal te stellen.

2.4 Het personenvervoer per spoor
Schaalniveau

De Europese Commissie streeft in het kader van duurzame mobiliteit
naar een effectieve en efficiënte bediening van de spoorvervoersmarkt,
die, zo is de algemene verwachting, tot stand zal komen door de invoe-
ring van concurrentie onder duidelijke randvoorwaarden. De ontwikke-
ling naar open markten voltrekt zich in Europa op het niveau van de
Trans-Europese Netwerken en (binnen de lidstaten) op het regionale
niveau. 
Vanuit het principe van subsidiariteit  dient Europees ingrijpen alleen 
dan plaats te vinden wanneer dit doeltreffender en doelgerichter is dan
nationaal beleid. Ook als de EU mag ingrijpen, bijvoorbeeld op vervoer-
gebied, blijft de vraag tot hoe ver Brussel de zaken moet regelen. 
Binnen alle lidstaten is een trend naar decentralisatie in de vorm van
regionalisatie. Regionalisatie kan een eerste stap zijn naar railexploitatie
onder contract, met of zonder concurrentie. Daarbij moet bedacht 
worden dat de omvang van Nederland op Europese schaal bezien die 
van een regio is. 
Daarnaast initiëren de nationale spoorwegmaatschappijen samen-
werkingsverbanden voor de exploitatie van grensoverschrijdende hoge-
snelheidstreinen via bestaande of nieuwe infrastructuur die onderdeel is
van de TENs. Een apart aandachtspunt hierbij is het medegebruik van 
de hogesnelheidslijnen door niet-grensoverschrijdend personenvervoer.

De EU wil de relevante Europese richtlijn verruimen, zodat het mogelijk
wordt dat nationaal vervoer ook door andere (buitenlandse) aanbieders
dan de (voormalige) staatsbedrijven wordt verricht. 
Voor verschillende landen gaat deze vrije toegang tot hun markt te ver.
Frankrijk is er van overtuigd dat een railsysteem volledig geïntegreerd
moet kunnen werken om schaalvoordelen en optimale netwerkeffecten 

21 Raad voor verkeer en waterstaat 

VAN EINDIGE ZAKEN EN BLIJVENDE TAKEN



te bereiken en de klant samenhangende diensten te kunnen leveren. 
In die optiek betekent ‘concurrentie’ verdeling van de schaarse railcapaci-
teit tussen passagiers en goederenvervoer. Frankrijk en Duitsland vinden
dat de staat verantwoordelijk moet blijven voor de strategische transport-
sector, een opstelling waarin nationale doelstellingen als werkgelegenheid
een belangrijke rol spelen. Daarbinnen kan dan wel weer tot op zekere
hoogte marktwerking worden aangemoedigd. Deze opstelling van beide
grote spoorlanden op het continent maakt gelijke en vrije toegang tot de
nationale spoorwegnetten op de korte en middellange termijn een utopie.
Hun opvattingen wegen zwaarder dan de technische ontwikkelingen 
op het spoor, die, anders dan in de telecomsector, nauwelijks worden
beïnvloed door snelle veranderingen vanuit de markt. Daaruit ontstaat
dus geen druk om de bestaande relatie tussen de private en de publieke
sector te veranderen. 

Liberalisering: nationale deelmarkten blijven
De aanzet tot liberalisering werd gegeven in het goederenvervoer per
spoor. Het Europese streven is hier gericht op gelijkschakeling van de 
verschillende vervoermodaliteiten, teneinde de concurrentiepositie van
het spoor te verbeteren en daarmee het aandeel van het goederenvervoer
per spoor relatief te vergroten. Voor personenvervoer is echter vooralsnog
zeer weinig open concurrentie op het spoor. Zelfs in Groot-Brittannië
gaat het vooralsnog voornamelijk om concurrentie om, niet op het spoor. 

De Europese liberalisatie is in de jaren negentig gestart met de opsplitsing
van de spoorbedrijven in onderdelen, verantwoordelijk voor respectieve-
lijk infrastructuur (aanleg en beheer), capaciteitstoewijzing en exploitatie.
Concurrentie op het spoor zou de klantgerichtheid stimuleren. De staats-
monopolies moeten bovendien worden omgevormd tot efficiënte bedrij-
ven zonder directe staatssteun of subsidies. 
De mate van liberalisatie varieert per land en is afhankelijk van de inter-
pretatie van de regels. De nationale spoorwegmaatschappijen in
Duitsland en Frankrijk zijn in de afgelopen jaren verzelfstandigd, waarna
in principe privatisering mogelijk is; British Rail is helemaal ontmanteld. 

Directe staatssteun in de vorm van exploitatiesubsidies moet verdwijnen.
Dit betekent niet dat er geen geldstromen meer naar de spoorwegmaat-
schappijen vloeien. De verplichting om bij de opsplitsing van infra-
structuur en exploitatie de vervoermaatschappijen van hun schuldenlast
ten aanzien van hun voormalig in bezit zijnde infrastructuur te bevrijden
is voor sommige lidstaten te duur. Nieuwaanleg komt voor rekening van
de (veelal aan de overheid gelieerde) infrastructuureigenaar (uiteraard
kunnen gebruiksvergoedingen worden opgelegd). Overheden kunnen
vervoerdiensten inkopen, bijvoorbeeld op grond van overwegingen 
van bereikbaarheid en werkgelegenheid. Dit alles kan betekenen dat de
financiële stromen na verzelfstandiging niet noodzakelijkerwijs kleiner
zijn dan de exploitatiesubsidies vóór privatisering.

De realisering van een volledig open Europese markt voor het railperson-
envervoer heeft nog een lange weg te gaan. De lidstaten hebben uiteen-
lopende visies op het spoor en liberalisering wordt niet altijd als een
oplossing beschouwd. De Europese Commissie zal naar verwachting 
aan dit onderwerp blijven trekken, vooral om de TEN’s te realiseren. 
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In deze TEN’s  liggen ook de beste mogelijkheden, met dien verstande
dat lange afstandsverkeer per rail in grote landen al snel intern verkeer is
en dus niet onder de geliberaliseerde vlag hoeft te vallen. De uitbreiding
van de EU en de doortrekking van de netwerken tot in de nieuwe lid-
staten zal de Europese Commissie al voldoende hoofdbrekens bezorgen.

Blijvende taken
Ten aanzien van personenvervoer per spoor streven de lidstaten duidelijk
nationale doelstellingen na: bereikbaarheid van perifere gebieden, een
minimumaanbod van openbaar vervoer, werkgelegenheid en substitutie
van autoverkeer of binnenlands vliegverkeer. De bijdrage van het spoor
aan die doelstellingen gaat voor bedrijfsmatige doelmatigheid. Zo zal een
verzelfstandigd railvervoerbedrijf zich - zonder nadere regelgeving c.q.
heffingen -  tot de goedkoopste aanbieder van stroom wenden, of die
stroom nu door een schone of een vervuilende kolencentrale wordt
geproduceerd. In het laatste geval is de rail echter niet het schone alterna-
tief voor de (vracht)auto, die zelf in de loop van de tijd steeds schoner
wordt. Hier heeft de overheid een taak om ongewenste neveneffecten te
voorkomen. Uiteraard blijft het nodig ontwikkelingen te monitoren, ook
om kansen te herkennen en extra beperkingen te voorkomen.

Tactisch op afstand
Nederland kan, mede gezien de omvang van ons land, binnen de
bestaande Europese richtlijnen zijn eigen plan trekken. Na verdere 
technische harmonisatie zijn er in elk geval voldoende mogelijkheden.
Voor de hogesnelheidslijnen zal er op Europees niveau straks genoeg 
geregeld zijn. Vragen naar de wijze waarop het nationale personenvervoer
per spoor wordt ingericht en of daarbij buitenlandse aanbieders in aan-
merking komen, vergen nationale beslissingen. Bij beleidsvorming op
Europees niveau hoort naar de opvatting van de Raad het principe van
wederkerigheid: zolang landen als België of Frankrijk hun spoor niet voor
buitenlanders openen, moet het Nederlandse spoor niet worden verkocht.
Er kunnen echter ook andere binnenlandse doelen of (capaciteits-)beper-
kingen zijn die een vrije markt niet het meest geëigende middel maken
om de klanten tegemoet te komen. In de huidige sterk verdeelde belan-
genconfiguratie moet Nederland in de EU geen trekker willen zijn van
liberalisering van het personenvervoer per spoor. In hoeverre deze vol-
gende houding moet veranderen, hangt mede af van de (expansie-)initia-
tieven van de - straks geprivatiseerde - Nederlandse Spoorwegen, al of niet
in internationaal samenwerkingsverband. Nederland kan wel, eventueel
met gelijkgestemde lidstaten, laten zien welke oplossingen een geliberali-
seerde ‘regionale’ markt biedt voor de vervoersproblemen van morgen.

Conclusie
De Europese richtlijnen laten de lidstaten ruimte om hun nationale
spoorvervoer voor personen met het oog op maatschappelijk gewenste
doelen naar eigen goeddunken in te richten. Dat staat een marktgerichte
en efficiënte bedrijfsvoering, of functionele opsplitsing van spoorbedrij-
ven allerminst in de weg. Met uitzondering van het grensoverschrijdend
vervoer van reizigers en goederen via de TEN’s, zal één geïntegreerde
Europese spoormarkt een illusie blijven. Nederland heeft dus weinig
reden om in de EU pro-actief te werken of voor de muziek uit te lopen
door ongebreidelde concurrentie op het nationaal/regionale spoornet aan
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te moedigen. Het ministerie dient te bevorderen dat het reizigersvervoer
per spoor bijdraagt aan de bereikbaarheid van de centra van wonen en
werken en dat de periferie bediend blijft met een sociaal 
wenselijk vervoersaanbod. 
Hier vindt het een blijvende, voornamelijk binnenlandse, taak, die wel
binnen de EU-richtlijnen mogelijk moet blijven. In EU-verband blijven
monitoring van ontwikkelingen op spoorgebied en de uitbreiding van de
TEN’s de aandachtspunten. 

2.5 Verkeersveiligheid op de weg
Schaalniveau

Wegverkeersveiligheid blijft uit oogpunt van het principe van subsidiari-
teit vooralsnog een zaak van de lidstaten afzonderlijk. Deze zijn het beste
in staat maatregelen op maat te nemen. De totale som van de verkeerson-
veiligheid in de EU (nu 42.000 doden per jaar) neemt in principe vanzelf
af, als de nationale maatregelen effectief zijn. 

Liberalisatie: veiligheidseffecten en harmonisatie
Verkeersonveiligheid is een van de neveneffecten op de (vervoers)markt,
die de markt zelf niet direct zal aanpakken. Door eisen te stellen aan voer-
tuigen, rijvaardigheid, rij- en rusttijden, lading en weginrichting wordt
getracht de veiligheid te verbeteren. Nationale overheden nemen hierin
het initiatief. De Europese Unie beperkt zich tot harmonisatie van de
eisen aan voertuig en rijvaardigheid voor toelating op de weg. Sommige
Europese regels hebben echter negatieve effecten. Nogal wat regelgeving
is niet geïnitieerd uit veiligheidsoogpunt, maar heeft sociale redenen, 
of beoogt maten en gewichten te uniformeren, terwijl de effecten van
deze regels afzonderlijk of gezamenlijk onbekend zijn, evenals de kosten
en baten in termen van verkeersveiligheid. Maatregelen om negatieve
effecten van Europese regels tegen te gaan, bijvoorbeeld ter bescherming
van kwetsbare verkeersdeelnemers of historische binnensteden, worden
weer aan afzonderlijke landen overgelaten. 

Blijvende taak
Uitbreiding van de EU zal de problemen nog eens vergroten: de landen
in Midden- en Oost-Europa staan niet bekend om hun verkeersveilig-
heid. Toetreding van deze landen zal hun economische ontwikkeling
bespoedigen en gepaard aan een zwak ontwikkelde weginfrastructuur
levert dat een - letterlijk -  levensgevaarlijke trend op. 
Of de aandacht in de EU voor veiligheid meer dan politiek verbaal wordt,
mag echter vooralsnog worden betwijfeld. Het ontbreekt in Europa zowel
aan prioriteit als - daarmee verbonden - beschikbare middelen.

Gezien de aantallen verkeersslachtoffers in de EU mag Nederland zich
zonder voorbehoud altruïstisch opstellen, bijvoorbeeld door bestaande
expertise verder te ontwikkelen en beschikbaar te stellen (convenant
Duurzaam Veilig). De Raad is van mening dat uit humanitair en financieel
oogpunt getracht moet worden de verkeersveiligheid in Europa te verster-
ken, zoals ook de European Transport Safety Council vraagt. 
Het streven, in de lidstaten afzonderlijk, om de verkeersveiligheid te garan-
deren, moet niet afhankelijk worden gesteld van de vraag of de Europese
Unie iets doet. Ook andere doelen, zoals bereikbaarheid, bescherming van
binnensteden en milieubehoud zijn met regelgeving gediend.
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Tactisch optreden 
Nederland moet als voorloper in veiligheid samen met gelijkgezinden
(Engeland en Scandinavië) blijven streven naar in Europees verband te
formuleren kwantitatieve doelstellingen. Deze kunnen dienen als basis
voor actieprogramma’s en voor afwegingen in relatie tot de effectiviteits-
vraag. Op Europees niveau is een ‘peer pressure group’ aanwezig, terwijl
ook vergelijkende studies die uitmonden in ‘best practice’ aanbevelingen
en ‘benchmarking’ hun nut hebben. Het expliciteren van veiligheids-
effecten van Europese maatregelen en voorschriften en het internaliseren
van externe kosten kan bijdragen aan de verkeersveiligheid. Het blijft
echter zaak te voorkomen dat Europees geharmoniseerde regels negatief
uitwerken op de veiligheid. 
Wil Nederland op lange termijn meer bereiken dan zal de gezamenlijke
organisatorische inspanning echter moeten worden versterkt. Dat kan
door met instellingen als de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek
Verkeersveiligheid (SWOV) en het bedrijfsleven na te gaan wat in EU-
kader gedaan kan worden en daar gezamenlijke afspraken over te maken. 
De Raad is overigens voornemens een advies uit te brengen over veilig-
heid in alle Verkeer & Waterstaat sectoren.

Conclusie
Bij verkeersveiligheid kan men niet spreken van een ‘markt’ in de ware 
zin des woord. Echter, van ongebreidelde marktwerking gaan negatieve
effecten uit op de verkeersveiligheid. In deze sector zal een overheid altijd
regels moeten stellen waarbinnen zich de verkeersstromen veilig afwikke-
len. Europese harmonisatie van de regelgeving kan bijdragen tot grotere
verkeersveiligheid. Daarvoor heeft de EU vooralsnog echter geen samen-
hangend beleid. In de sector verkeersveiligheid zal de nationale overheid,
het ministerie van V&W, dus nog lange tijd het voortouw hebben.
Nederland kan, als relatief veilig verkeersland, in Europees verband de
harmonisatie op verkeersveiligheid toetsen en zijn expertise mogelijk te
gelde maken. 
Hier ligt een blijvende taak, waarvan de invulling nog eens nader bekeken
kan worden.

2.6 Waterbeheer
Schaalniveau

Water kent geen grenzen, anders dan bestuurlijke organisatie. Het ‘dos-
sier’ water speelt op alle denkbare schaalniveaus: mondiaal, Europees,
internationaal binnen Europa, nationaal en regionaal. Mede door de
geografische ligging is Nederland voor de waterkwaliteit en -kwantiteit
afhankelijk van internationaal overleg en grensoverschrijdende samen-
werking. Nederland heeft echter ook een vooraanstaande positie in water-
land, bijvoorbeeld in de waterstaat en in de bestrijding van wateroverlast,
die zich op gezette tijden voordoet in deltagebieden over de hele wereld.

Voor de Verenigde Naties (VN) is water een belangrijk onderwerp, ten
aanzien van de kwantiteit (het probleem van waterschaarste, dat in de
derde wereld tot conflicten kan leiden), het klimaatbeleid (Agenda 21,
Klimaatverdrag), en de economische aspecten. Op het Europese conti-
nent sloot de Economische Commissie voor Europa van de VN in 1992
het Verdrag van Helsinki, waarvan ook de Europese Unie lid is. 
Dit verdrag verplicht tot maatregelen voor de bescherming en het beheer
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van grensoverschrijdende waterlopen en internationale meren. 
Ook in EU-kader worden minimumvoorwaarden gesteld aan het water-
beheer in de lidstaten, voornamelijk in een grote hoeveelheid richtlijnen
regelgeving inzake waterkwaliteit. Ook geldstromen vormen een
Europees beleidsinstrument: in de EU-begroting bestaat een groot aantal
fondsen ten gunste van water-gerelateerde projecten. Voor wat betreft
onderzoek en technologische ontwikkeling op watergebied stelt de EU
tot 2004 15 miljard Euro beschikbaar. 

Vanaf 1995 wordt ten behoeve van een meer strategische aanpak van het
waterbeheer gewerkt aan een Europese Kaderrichtlijn Water. Deze richt-
lijn, die naar verwachting eind 1999 in werking zal  treden, relateert aan
het Europese milieubeleid en gaat uit van een gebiedsgerichte benadering.
De lidstaten van de Unie moeten een indeling in districten per stroomge-
bied maken en vervolgens per gebied een (licht-)coördinerende autoriteit
instellen, die zicht houdt op kwaliteitsnormen, beheersplannen en maat-
regelen. Deze richtlijn moet leiden tot meer consistentie en transparantie
en minder bureaucratie  in de Europese waterregelgeving. 
De nadruk van de internationale samenwerking ligt echter al veel langer
op gebiedsgerichte schaal, voor Nederland bijvoorbeeld sinds 1950 in de
Internationale Rijncommissie, die zich na de overstromingen van 1993 in
1995 ook met de kwantitatieve aspecten van waterbeheer bezighoudt. 

Blijvende taken
In Europees kader overheerst ten aanzien van het waterbeleid de toe-
passing van de subsidiariteitsgedachte, uitgewerkt in de stroomgebied-
benadering. Internationale en Europese wetgeving heeft niettemin 
vérrijkende gevolgen voor het Nederlandse waterbeheer. De lagere over-
heden zullen in de toekomst ook een steeds intensievere taak hebben bij
de Nederlandse standpuntbepaling voor internationale overlegkaders.

Integraal waterbeheer, kwaliteitsbewaking nadrukkelijk inbegrepen, en de
klassieke taken van de ‘waterstaat’ zijn en blijven naar de mening van de
Raad de verantwoordelijkheid van de rijksoverheid. Voor de Nederlandse
expertise op het gebied van de waterhuishouding bestaat een grote markt.
De Nederlandse positie op deze wereldmarkt is momenteel echter niet
optimaal, onder meer door de versnipperde aandacht over de vele aspec-
ten die nu eenmaal met water samenhangen. Die versnippering blijkt ook
uit de betrokkenheid van een half dozijn ministeries: naast Verkeer &
Waterstaat zijn VROM, Buitenlandse Zaken, Economische Zaken, LNV
en OC&W betrokken. 

Strategisch partnerschap
De geconstateerde versnippering aan activiteiten in het waterbeleid moet
worden teruggedraaid. Daartoe zijn in de Vierde Nota Waterhuishouding
en de nota Buitenlandse Waterinzet reeds een aantal prioriteiten onder-
scheiden. Hier is een actieprogramma uit voortgevloeid dat een integrale
benadering van de huidige veelheid aan activiteiten tot doel heeft en
waarin wordt gestreefd naar een strategisch partnerschap van overheden,
bedrijven en kennisinstituten. 
Niet in alle projecten en deelgebieden moet het departement naar de
mening van de Raad het voortouw willen nemen. In zaken als waterkwa-
liteit en internationale waterdiplomatie ligt een sturende en stuwende rol
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van andere betrokken ministeries meer in de lijn. De Raad is niettemin
van oordeel dat het ministerie van V&W met name op het gebied van 
de kennisoverdracht een pro-actievere rol mag spelen dan tot nu toe. 
Het ministerie heeft als coördinator op vervoersgebied en als nationale
vertegenwoordiger in de veelheid van beleidsgremia op allerlei bestuur-
lijke niveaus in het nationale waterbeheer een blijvende taak.

Conclusie
Was er qua verkeersveiligheid al geen sprake van een interne markt, dat
gaat eveneens op voor het dossier ‘water’. Veel van de klassieke water-
staatstaken lenen zich niet onmiddellijk voor privatisering. De stroom-
gebiedsbenadering komt neer op bilaterale samenwerking tussen overhe-
den. Dat ligt anders voor wat betreft de Nederlandse kennis op het gebied
van integraal watermanagement. Hier kan onder regie van het ministerie
in de vorm van publiek-private produktontwikkeling veel meer met de
bestaande expertise worden gedaan dan nu gebeurt. De Nederlandse 
kennisvoorsprong kan beslist beter te gelde worden gemaakt, ook in 
EU-kader. Hier is nog een wereld te winnen.    

2.7 Verkeer, vervoer en duurzame ontwikkeling
Schaalniveau

De aanhoudende groei van de mobiliteit legt een zware druk op de 
ruimtelijke - en milieukwaliteit van de leefomgeving. Verkeer en vervoer
verergeren de milieuproblematiek door verzuring en het broeikaseffect.
Deze effecten manifesteren zich wereldwijd. Op de Wereldklimaat-
conferentie in Kyoto (1997) zijn mondiale doelstellingen bepaald, die in
EU-verband zijn vertaald in gezamenlijke normstellingen. In Nederland
gelden de kwalitatieve en kwantitatieve streefdoelen uit beleidsplannen
als het derde Nationaal Milieubeleidsplan (NMP), het Structuurschema
Verkeer en Vervoer II (SVVII) en de nieuwe Klimaatnota. 
Het Nederlandse beleid is gericht op integratie van leefbaarheidsdoel-
stellingen in het verkeers- en vervoerbeleid. Daarmee loopt ons land
internationaal voorop, een gedwongen koppositie voor een kleine en
open economie met een hoge bevolkingsdichtheid. Uit recent onderzoek
blijkt echter dat de ingezette beleidsinstrumenten voornamelijk curatief
zijn, dat wil zeggen: de negatieve effecten slechts verzachten. De huidige
maatregelen brengen de Europese milieunormen niet binnen bereik, 
laat staan de scherpere Nederlandse doelstellingen. 

Liberalisering alleen is onvoldoende
Naar de mening van de Raad zal de huidige ontwikkeling van een
Europese markt volgens het liberale scenario alléén onvoldoende zijn. 
Wil Europa naast economische voorspoed doelstellingen als leefbaarheid,
bereikbaarheid en duurzaamheid verwezenlijken, dan moet de overheid
in een vroeg stadium preventief  ingrijpen. De vraag is echter op welk
niveau actie moet worden ondernomen. Immers, hoewel het versterkte
Europees Parlement integrale aspecten in de beleidsontwikkeling bena-
drukt en de Witboeken van de Commissie op deze aanpak duidelijk een
voorschot nemen,  een integrale benadering van de verkeers- en vervoers-
problematiek in de Europese Unie lijkt vooralsnog onwaarschijnlijk. 
De samenwerking in EU-kader dwingt ons land bovendien aan te sluiten
bij het tempo van de langzaamste lidstaat en het niveau van de laagste
norm.
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Blijvende taken
In de ontwikkeling van integraal beleid op de samenhangende terreinen
van verkeer, vervoer, milieu en ruimtelijke ordening ziet de Raad bij uit-
stek een blijvende kerntaak voor het ministerie van Verkeer & Waterstaat.
Wanneer het gaat om de integratie van milieudoelstellingen in het ver-
keers- en vervoersbeleid wordt in Den Haag reeds intensief interdeparte-
mentaal samengewerkt. Het  departement opereert in nauwe samen-
spraak met de ministeries van VROM, Economische Zaken en
Buitenlandse Zaken. Het moet hierbij gaan om optimale beleidsafstem-
ming - uiteindelijk moet de sectorale expert in Brussel op dossierniveau
immers voldoende onderhandelingsruimte houden. 

De besluitvorming binnen de instellingen van de Europese Unie is secto-
raal georganiseerd, waarbij de ministeriële vakraden een grote rol spelen.
De Raad verwacht mede daarom dat in de ‘export’ van de integrale visie
die Nederland voorstaat voor het ministerie van Verkeer en Waterstaat
een belangrijke rol blijft weggelegd, bijvoorbeeld in de inbreng van beleid
in de Transportraad en de ambtelijke voorportalen daarvan. 

Flexibele tactiek
Een integrale aanpak van concrete beleidsdossiers kan op verschillende
schaalniveaus tot stand worden gebracht. Als de ontwikkeling van inte-
grale visie in Europees kader vooralsnog uitblijft, is er des te meer reden
om met gelijkgezinde partners als de Scandinavische landen, Duitsland 
of Oostenrijk in multi- of bilateraal verband te werken aan oplossingen
voor concrete verkeer- en vervoersdossiers. Voor deze vormen van 
‘flexibilisering’ laat het Europese verdrag alle ruimte. Voor Nederland is
bij uitstek een pro-actieve rol weggelegd, bijvoorbeeld in het stimuleren
van de toepassing van ‘zachte’ beleidsinstrumenten als vergelijking van
‘best practices’ of ‘benchmarking’ waardoor een olievlekwerking kan ont-
staan. Belangrijk is ook een prijsbeleid dat de externe (milieu)kosten van
de mobiliteit meeweegt in de kostprijsberekening. De Raad benadrukt
ook de mogelijkheden die Nederland heeft voor internationale kennis-
uitwisseling. 
Te denken valt aan de kennisoverdracht naar de kandidaatlidstaten, 
certificeringen en toepassingen van de informatie- en communicatie-
technologie (ICT)

Conclusie
Ongeremde liberalisering van de markt leidt in de visie van de Raad tot
negatieve effecten. De gang naar de interne markt gaat gepaard met meer
groei en hogere mobiliteit. Dit maakt de overheid tot meer dan alleen
voorwaardenschepper om die groei en mobiliteit mogelijk te maken: deze
overheid moet juist dan ook preventief optreden uit naam van duurzame
leefbaarheid. En dan moet er nog veel in EU-verband vastgelegd worden.
Nederland, als dichtbevolkt doorvoerland met een open economie, is bij
uitstek in staat om deze niet-commerciële dimensie toe te voegen aan het
proces van Europese eenwording.
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3.  Bevindingen en adviezen

3.1 De conclusies gebundeld
De gestaag voortschrijdende Europese eenwording manifesteert zich als
een vrije markt, waarin alle spelers gelijke rechten hebben. Liberalisering,
globalisering en de introductie van concurrentie in die sectoren van de
economie waarmee het ministerie van Verkeer en Waterstaat traditioneel
bemoeienis heeft, leiden tot een grensoverschrijdende en dynamische
markt. Deze ontwikkelingen moeten leiden tot een herbezinning op het
toekomstige takenpakket van het ministerie van Verkeer en Waterstaat
onder het motto: markt waar mogelijk, overheid waar nodig. 

Inmiddels zijn de Europese ontwikkelingen zo ver gevorderd dat men kan
spreken van een ‘waterscheiding’ op een aantal beleidsterreinen die tot de
portefeuille van het ministerie behoren. In het voorgaande hoofdstuk zijn
er enkele aan bod gekomen, waarbij de waterscheiding zichtbaar werd in
de karakterisering van de departementale bemoeienis als ‘eindige zaak’ of
‘blijvende taak’. 
De liberalisering van de interne Europese markt zal op afzienbare termijn
de klassieke uitvoerende departementale taken van marktstuurder en
monopolist elimineren. Wat de overheid intussen te doen staat, is actief
meewerken aan de verantwoorde liquidatie van haar zakelijke belangen.
Daarom: eindige zaken. Deze liquidatie moet in de pas blijven met de
andere lidstaten, op basis van wederkerigheid. Dit betekent dat het 
ministerie nog een tijdlang zal worstelen met twee strijdige taken: 
het loslaten van de staatsmonopolies, maar ook het beschermen van 
de algemene maatschappelijke belangen én van belangen van de 
privatiserende bedrijven. Bijvoorbeeld tegen de marktimperfecties die
voortvloeien uit de faseverschillen tussen de lidstaten, die alle ergens in
datzelfde proces zitten. 

Als dit proces synchroon tot een goed einde is gebracht, blijft er in de
visie van de Raad een aantal belangrijke kerntaken over, publieke taken
die de contramal vormen van de vrije markt. Om een indruk te geven van
wat de Raad verstaat onder blijvende taken, volgen in het onderstaande
nog eens kort de conclusies uit het voorgaande hoofdstuk. 

Voor wat betreft de goeddeels geliberaliseerde telecommarkt heeft en
houdt de overheid taken in de sfeer van de bescherming tegen onge-
wenste neveneffecten van machtsconcentraties op de markt, en het 
voorkomen van de negatieve effecten van de digitale revolutie op 
consumentenbescherming en staatsveiligheid. 
In de mondiale economische sectoren lucht- en zeevaart verschuift het
accent naar voorwaardenscheppende regelgeving in het cluster milieu,
veiligheid en ruimtelijke ordening. 
In de sector van het personenvervoer per spoor stagneert de Europese
samenwerking door sterk uiteenlopende nationale doelstellingen en
gevestigde belangen. De nationale overheid houdt hier vooralsnog uit-
drukkelijk de verantwoordelijkheid voor bereikbaarheid, zowel van de
belangrijke centra als het perifere gebied. 
Verkeersveiligheid is een groot goed, maar het is geen handelswaar 
waar een markt voor bestaat. Dit domein onttrekt zich geheel aan de 
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liberalisering van de markt waar de Europese eenwording nu nog voor-
namelijk om draait. Het is zelfs zo dat de voortgaande liberalisering en
uitbreiding van de EU de verkeersproblematiek in beginsel kunnen 
verergeren en de onveiligheid vergroten. 
De bewaking van de waterkwaliteit en de bescherming tegen waterover-
last zijn typische voorbeelden van toekomstvaste overheidstaken.
Nederland kan zijn expertise op dit gebied en op andere terreinen waar
integrale beleidsvorming en integraal management de regel is, beter 
aan de man brengen. Dat geldt ook voor onze kennisvoorsprong in het
cluster verkeer, vervoer, milieu en ruimtelijke ordening. 

De bespreking van deze dossiers heeft eens te meer duidelijk gemaakt 
dat ongeremde liberalisering van de Europese markten verkeerd kan uit-
pakken. Meer groei en hogere mobiliteit vereisen blijvend preventief en
curatief ingrijpen uit naam van een duurzaam leefbare toekomst.
Nederland, als klein, druk en hoogontwikkeld land, weet dit als geen
andere lidstaat.

3.2 Nieuwe verhoudingen
Deze geleidelijke verschuiving van eindige zaken naar blijvende taken
gaat gepaard met forse ingrepen in de beleidsvoorbereidende en uitvoe-
rende organisatie en leidt hier en daar tot een omkering van de verhou-
dingen op nationaal niveau. Men denke aan de verzelfstandiging en 
privatisering van voormalige staatsmonopolies, waarbij het ministerie 
niet langer fungeert als beschermheer, maar als waakhond. En zelfs 
deze waakhond kan ‘buiten’ worden geplaatst. Men denke ook aan de
nationale overheid die de lange arm, oog en oor van Brussel in eigen land
is geworden als uitvoerder en handhaver van Europese regelgeving. 

Overigens, ook dat heeft de bespreking van enkele voorbeeldvelden in 
het voorgaande hoofdstuk gedemonstreerd, die Europese invloed is alles-
behalve totaal en varieert qua reikwijdte en effect van dossier tot dossier.
‘Invloed’ is hier altijd tweerichtingverkeer. 
Meer dan eens blijft de Europese regelgeving tot een minimum beperkt.
Dit laat ruimte aan de nationale overheden, ruimte die invulling vereist,
zie het dossier verkeersveiligheid. 

Het blijft lastig te voorspellen hoe lang de voltooiing van die éne interne
markt nog zal duren. De voorgenomen uitbreiding van de Europese Unie
naar het Oosten zal in de komende jaren de besluitvorming vertragen en
het machtsspel verharden. De toenemende macht van het Europese
Parlement heeft eveneens gevolgen voor de manier waarop en de snelheid
waarmee de Europese integratie voortschrijdt. 

Dit is het deels nog onbekende voorland. Een blik op het Europese land-
schap dat in de achterliggende periode van een halve eeuw is geschapen,
rechtvaardigt naar de mening van de Raad de kwalificatie ‘waterschei-
ding’. 

3.3 Het toekomstige takenpakket
Bij deze constatering past een principiële bezinning op de toekomstige
taken van het ministerie in het licht van de Europese ontwikkelingen. 
De Raad heeft in dit advies een 'nieuwe’ benadering voorgesteld, een
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afweging van het takenpakket van het ministerie aan de hand van een
viertal aandachtspunten. Deze benadering is in het voorgaande gemoti-
veerd, geëxpliciteerd en op bruikbaarheid getoetst. Uit deze exercitie
komt het toekomstbeeld naar voren, waarvan de contouren in deze 
paragraaf kort zullen worden geschetst. 
Voor een nadere uitwerking van de blijvende en toekomstvaste taken 
van het ministerie van Verkeer en Waterstaat verwijst de Raad naar haar
advies Markt en Overheid, waarin uitgebreid zal worden ingegaan op de
toekomstige opgaven van het ministerie. 

Een eindige taak van het ministerie is de traditionele opgave van markt-
stuurder en monopolist. In de toekomstige verhoudingen zal de interna-
tionale markt haar eigen aard  en schaal bepalen. Zover is het nog niet. 
In de komende jaren zal het ministerie van Verkeer & Waterstaat nog
druk blijven met het begeleiden van ontwikkelingen naar een Europese 
voltooide markt. Uiteindelijk zullen de kerntaken van het ministerie 
echter fundamenteel veranderen. Deze blijvende taken moeten reeds in
een vroeg stadium worden gedefinieerd. Het motto hierbij luidt: markt
waar mogelijk en overheid waar nodig; Verkeer & Waterstaat ‘van
beschermheer naar waakhond’. 

De toekomstige taakverdeling tussen de verschillende partijen kan in de
ogen van de Raad als volgt worden samengevat: 
• De overheid blijft als taak houden het formuleren van beleidsdoel-

stellingen en het creëren van randvoorwaarden waaronder beleid tot
uitvoering kan komen

• De markt heeft de eigen taak in het produceren van goederen en dien-
sten, binnen de door de overheid daarvoor gestelde randvoorwaarden.
De overheid behoudt de monitor- en bewakingsfunctie.

• Het toezicht op en de handhaving van het beleid wordt op afstand van
de overheid uitgevoerd door onafhankelijke regulators. 

• Het ministerie van Verkeer en Waterstaat integreert, uitgaande van 
de brede maatschappelijke doelstellingen als geformuleerd in het 
kabinetsbeleid, de beleidsdossiers op basis van een samenhangende
visie, en onderhoudt de spelregels en criteria voor het functioneren van
de markt. Integraal beleid betekent dat V&W een communicerend vat
is met bijvoorbeeld de departementen Economische Zaken en Sociale
Zaken (resp. mededinging en sociaal beleid). V&W dient ook bereid te
zijn om taken over te dragen als de marktontwikkeling dat vraagt of
mogelijk maakt.

In het licht van het voorgaande bestaat de toekomstige missie voor 
het ministerie van Verkeer en Waterstaat in de visie van de Raad uit de
volgende elementen: 
• V&W is waakhond van maatschappelijke belangen en van belangen

van de individuele burger en stelt randvoorwaarden in de beleids-
vorming op terreinen als waterstaat en veiligheid, die in het vrije spel
van marktkrachten niet tot stand zouden komen. 

• V&W ontwikkelt met andere departementen een integrale visie op
concrete beleidsdossiers op de samenhangende terreinen van verkeer,
vervoer, veiligheid, milieu, ruimtelijke ordening en dienstverlening. 
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• V&W stimuleert vanuit de Nederlandse positie als vóórloper de 
totstandkoming van integraal beleid in Europees kader. Concrete
beleidsinitiatieven kunnen flexibel, in multi- of bilateraal verband met
gelijkgestemde lidstaten, worden aangepakt.

3.4 Procesmatige suggesties: het optreden van het ministerie
Het ministerie van Verkeer & Waterstaat wordt in Brussel gezien als een
van de beter opererende Nederlandse departementen. Met name het
optreden van de verkeersraden op de Permanente Vertegenwoordiging
van Nederland in Brussel wordt ervaren als doelmatig en doelgericht. 
De minister heeft in de adviesaanvraag aangegeven dat het ministerie 
van Verkeer & Waterstaat ook in de toekomst een factor van betekenis 
wil blijven in de vormgeving van Europees beleid. Een mogelijke aanpak
om dit doel te realiseren is geschetst in het voorgaande. 
Op basis van eigen analyses en van ideeën, die zijn opgedaan in gesprek-
ken met wetenschappers en deskundigen uit de beleidspraktijk, doet de
Raad in het onderstaande enkele procesmatige suggesties ten aanzien van
het internationale optreden van het ministerie.  Zodoende kan op korte
termijn veilig gesteld worden dat op lange termijn optimaal en op de
juiste velden geopereerd kan worden.

1  Monitoring van ontwikkelingen door DIZ en PV
De Raad gaat in dit advies nadrukkelijk niet in op de consequenties van
de herbezinning voor organisatie en omvang van het departement. Het
ligt echter voor de hand dat de nieuw te vormen Directie Internationale
Zaken in samenwerking met de internationale beleidsafdelingen een
belangrijke rol krijgt bij de prioriteitsstelling en strategische herbezin-
ning. Dit kan gebeuren aan de hand van meerjarenprogramma’s en 
toekomstige beleidsontwikkelingen zoals het departement die regelmatig
in kaart brengt, in nauwe samenwerking met de Permanente
Vertegenwoordiging bij de EU.

2 Blijf praktisch: aanpak op dossierniveau
Nederland heeft zoals gezegd expertise in het maken van integrale
beleidsplannen. Een minder sterk punt is de vertaling en uitvoering 
van dit beleid binnen Nederland. Europa werkt in de praktijk juist wel 
op dossierniveau. Verkeer & Waterstaat doet er goed aan in het inter-
nationale optreden er continu zorg voor te dragen dat integrale plannen
op dossierniveau geïncorporeerd zijn. Tevens bezit vrijwel elk groot 
nationaal project een Europese component die expliciet in beschouwing
moet worden genomen.

Ondanks het integrale karakter van het beleid en de betrokkenheid van
verschillende departementen bij de totstandkoming daarvan, heeft en
houdt het ministerie van Verkeer & Waterstaat in dit proces, naar de 
verwachting van de Raad, een specifieke rol. Immers, als gevolg van het
sectorale en dossiergerichte karakter van de Europese beleidsvorming zal
de ministeriële Transportraad nog lange tijd het aangewezen gremium
blijven voor de integratie van maatschappelijke wensen in verkeers- en
vervoersbeleid. Ook het integrale beleid moet in Brussel in hapklare
brokken worden opgedist! 
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3 Ga eerder naar Brussel: vroege beleidsprioritering en -beïnvloeding. 
Nederland presenteert het nationale standpunt over Europese beleids-
dossiers veelal in de beslissende Raadsfase. De indruk bestaat dat hierdoor
kansen worden gemist, bijvoorbeeld in de beleidsvoorbereidende fase
waarbij de Europese Commissie - ten minste in de voor V&W belang-
rijke eerste pijler -  het voortouw heeft. Een groot deel van de technische
voorstellen komt bovendien na behandeling in werkgroepen op ambtelijk
niveau als hamerstuk in de Transportraad. Compromissen op dossier-
niveau worden in Europa veelal in het ambtelijke voortraject bereikt. 
Het vroeg in het beleidsproces meedraaien heeft als nevenvoordeel dat
ervoor zorg gedragen kan worden dat er effectieve wetgeving ontstaat.
Voorkomen kan worden dat er achteraf gezien een teveel aan (ook 
reparerende) wetgeving komt.
Wil Verkeer & Waterstaat het huis- en veldwerk goed doen, dan moet
men steeds zorgvuldig nagaan waar de expertise zit, op welk niveau wat
moet gebeuren en door wie. Dat maakt intensieve en structurele samen-
werking met andere departementen, publiek-private samenwerking met
lobbyorganisaties en het bedrijfsleven en, richting Europa, informatie-
verschaffing aan Commissie en Parlement noodzakelijk. 

4 Naar de hoofdsteden: bilaterale acties versterken. 
Tijdens het succesvolle Nederlandse voorzitterschap van de Europese
Unie in 1997 was er op het departement veel aandacht voor de contacten
met de verschillende hoofdsteden en zusterministeries. Helaas is deze
aandacht na afloop van deze intensieve periode weer verslapt. In het
beslissingstraject heeft Nederland de neiging medestanders te overtuigen
in plaats van de tegenstanders of andersdenkenden te willen winnen.
Toch zullen we deze laatste categorie in een vroeg stadium moeten 
opzoeken, juist nu coalitievorming en bilateraal vooroverleg, mede als
gevolg van de uitbreiding, steeds belangrijker worden. 

5 Inbedding van de Europese dimensie 
Hoewel de medewerkers op de veelal grensoverschrijdende beleidsterrei-
nen van het ministerie van Verkeer & Waterstaat relatief internationaal
zijn georiënteerd, gaat de ambtelijke beleidscultuur te vaak nog uit van
een eng-nationaal perspectief. Europa wordt, zeker door de top van het
departement, in de praktijk nog te vaak gezien als ‘een hoofdstuk apart’.
De hoofdstukindeling van een scala aan departementale beleidsplannen
kan hiervan als voorbeeld dienen. 
Europese beleidsintegratie leidt er toe dat nationale beleidsambtenaren op
alle niveaus en afdelingen, óók zij die zich bezighouden met nationaal of
regionaal beleid, Europees gericht zullen moeten werken. Met andere
woorden: ‘Europa moet worden ingebed’. 
Naast scholing en kennisoverdracht is ook detachering van medewerkers,
bijvoorbeeld bij de Europese Commissie, hierbij van groot belang. 
Vaak ligt de nadruk in een detacheringsperiode te sterk op het verblijf in
Brussel, waarna bij terugkomst op het departement het opgebouwde
institutionele geheugen wordt vernietigd. De Raad ziet als mogelijke
oplossing voor deze problematiek het opzetten van een centrale rijks-
organisatie voor detacheringsbeleid die de uitwisseling en opbouw van
Europese dossier- en proceskennis bevordert.
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Bijlage 1 - Verklarende woordenlijst van Europese begrippen

Acquis communautaire
‘gemeenschappelijke verworvenheden’; het totaal aan binnen de Europese
Unie genomen besluiten, Europese verdragen en jurisprudentie van het
Hof van Justitie.

Amsterdam, Verdrag van 
Wijzigingen en uitbreiding, in 1995, van de oprichtingsverdragen van de
Europese samenwerking. Het Verdrag van Amsterdam maakte de weg vrij
voor de start van het uitbreidingsproces met landen uit  Centraal en
Oost-Europa. Het Verdrag is op 1 mei 1999 in werking getreden. 

Economische en Monetaire Unie (EMU)
Economisch samenwerkingsverband tussen elf van de vijftien lidstaten
(minus GR, ZW, DK, VK) met een vergaande coördinatie van de econo-
mische en monetaire politiek en een gemeenschappelijke munt, de Euro.

Eerste pijler
zie Europese Unie.

Europees Parlement (EP)
Europese volksvertegenwoordiging (626 leden) sinds 1979 direct gekozen
voor een ambtsperiode van vijf jaar, leden zijn georganiseerd in fracties 
op grond van politieke overtuiging. Aanvankelijk voornamelijk advies-
bevoegdheid, en controle op de uitvoering, sinds het Verdrag van
Maastricht medewetgever bij Europese wetgeving, budgetrecht en recht
van enquête. 

Europese Commissie
Instelling bestaande uit 20 onafhankelijke Commissarissen en een ambte-
narenapparaat verdeeld in sectorale Directoraten-Generaal met belang-
rijke bevoegdheden, o.a. het initiatiefrecht bij Europese wetgeving met
betrekking tot de eerste pijler, uitvoering (‘dagelijks bestuur’) en controle
en handhaving van Europese wet- en regelgeving.

Europese Gemeenschap (EG)
Term, sinds het in werking treden van het Verdrag van Maastricht gebruikt
voor de Europese Economische Gemeenschap (EEG). Met EG wordt ook
gedoeld op de samenwerking in de drie oorspronkelijke Europese samen-
werkingsverbanden EEG, de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal
(EGKS) en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie (Euratom). 

Europese Unie (EU)
Unie tussen de lidstaten opgericht bij het Verdrag van Maastricht in 1992,
omvattende de economische samenwerking binnen de bestaande Europese
Gemeenschappen, uitgebreid tot een monetaire unie (de zgn. eerste pijler)
en daarnaast samenwerking op het terrein van politie en justitie (‘jubi-
beleid’ of tweede pijler) en defensie en buitenlands beleid
(Gemeenschappelijk Buitenlands en Veiligheidsbeleid (GBVB) of derde
pijler). De laatste twee onderdelen van deze tempel- of pijlerstructuur 
hebben een sterk intergouvernementeel karakter.
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Extern beleid
De betrekkingen van de EU met derde landen en internationale organisa-
ties op economisch gebied (niet te verwarren met het Gemeenschappelijk
Buitenlands en Veiligheidsbeleid). Belangrijkste onderdelen: gemeenschap-
pelijk handelsbeleid,  associatiebeleid en ontwikkelingsbeleid. 

Federalisme
Stroming in de Europese integratie waarbij nationale regeringen bevoegd-
heden overdragen aan een federale autoriteit, waarvan de besluiten 
bindend zijn voor de burgers van de lidstaten. Het zogenaamde f-woord
is op instigatie van het Verenigd Koninkrijk geschrapt uit de concept-
teksten voor het Verdrag van Maastricht.

Flexibiliteit
Differentiatie tussen de lidstaten van de snelheid van integratie op 
verschillende beleidsterreinen. Meersnelheden is de meest gematigde
vorm van flexibilisering (vgl. derde fase van de Economische en Monetaire
Unie). Aan het Verdrag van Amsterdam is een nieuwe titel toegevoegd
over flexibiliteit, mogelijk als ten minste de helft van de lidstaten op
bepaalde beleidsterreinen nauwer wil samenwerken. 

Gemeenschappelijk Vervoersbeleid (GVB)
Het geheel van maatregelen binnen de EG op het terrein van vervoer.

Gemeenschappelijke markt
zie interne markt.

Groenboek
Publikatie van de Europese Commissie met analyses en voornemens voor
de beleidsvorming in een bepaalde sector.

Harmonisatie van wetgeving
Onderlinge aanpassing van nationale wet- en regelgeving met Europese
richtlijnen door het stellen van uniforme voorschriften of door alles wat
toegestaan is in een van de lidstaten, te veroorloven in de andere landen
(‘wederzijdse erkenning’). 

Intergouvernementeel, Intergouvernementele organisatie
Betreffende een samenwerkingsverband of een overeenkomst tussen rege-
ringen, tegenover supranationaal. In een Intergouvernementele organisatie
worden besluiten genomen door organen met regeringsvertegenwoordi-
gers uit de lidstaten, deze besluiten zijn doorgaans juridisch niet bindend
en dienen nationaal te worden uitgevoerd. Het overgrote deel van de
internationale organisaties is intergouvernementeel (WEU, NAVO,
GATT, Raad van Europa). De EG heeft echter gedeeltelijk supranatio-
nale bevoegdheden.

Interne markt
Begrip dat wordt gebruik voor de in 1992 te realiseren Europese binnen-
markt met vrij verkeer van goederen, personen, diensten en kapitaal. 
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Kandidaat-lidstaten (-landen)
Landen die kandidaat zijn voor toelating tot de Europese Unie. Elf landen
vroegen het lidmaatschap aan, zes zullen binnen enkele jaren tot de Unie
toetreden: Cyprus, Estland, Hongarije, Slovenië, Polen en Tsjechië. 

Liberalisatie, liberalisering
Het vrijmaken van markten door het opheffen van handelsbarrières en
markt-imperfecties.

Maastricht, verdrag van 
Wijzigingen en uitbreiding, in 1992, van het Verdrag van Rome tussen 
de lidstaten van de EG, waarbij de structuur van de Europese Unie werd
vastgesteld en de Economische Monetaire Unie en de Europese Politieke
Unie werden opgericht. 

Permanente Vertegenwoordiging (PV)
Ambassade van Nederland bij een internationale organisatie, bijvoorbeeld
PV/EU.

Raad van Ministers
De centrale politieke instelling van de EU, samengesteld uit de ministers
van de lidstaten, met wetgevende en verdragssluitende en begrotings-
bevoegdheden. Afhankelijk van het onderwerp vergaderen de betreffende
ministers (Transportraad, Landbouwraad), de Ministers van Buitenlandse
Zaken komen bijeen in de Algemene Raad. Raadsbesluiten worden 
voorbereid in een groot aantal sectorale ambtelijke raadswerkgroepen.
Het voorzitterschap van de Raad wisselt halfjaarlijks tussen de lidstaten.

Raadswerkgroepen 
zie Raad van Ministers.

Richtlijn
Besluit van de Raad van Ministers en het Europees Parlement of van de
Europese Commissie dat bindend is voor de lidstaten die het betreft.
Implementatie en uitvoering zijn vrij, alleen einddoel en einddatum zijn
vastgelegd. Belangrijkste instrument voor de harmonisatie van wetgeving.

Subsidiariteit
Principe, voor het eerst opgenomen in het Verdrag van Maastricht, dat de
Europese Unie bevoegd is op te treden “indien en voor zover de doelstel-
lingen van het overwogen optreden niet voldoende door de lidstaten 
kunnen worden verwezenlijkt en derhalve vanwege de omvang of gevol-
gen van het overwogen optreden beter door de Unie kunnen worden 
verwezenlijkt” (art. 3B). Het beginsel biedt de mogelijkheid de invloeds-
sferen af te bakenen in het delicate vraagstuk van de verdeling van
bevoegdheden tussen EU en lidstaten. 
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Supranationaal, supranationale organisatie
Betreffende een samenwerkingsverband dat zelfstandig bindende beslui-
ten kan nemen, tegengesteld aan: intergouvernementeel. In een suprana-
tionale organisatie hebben overkoepelende organen bevoegdheden 
voor wetgeving en bestuur overgenomen van nationale regeringen. 
Deze organen kunnen rechtstreekse, afdwingbare en bindende besluiten
nemen. De belangrijkste supranationale organisatie is de Europese
Gemeenschap. 

Trans-Europese Netwerken (TENs)
Netwerken van infrastructuur m.b.t. vervoer (spoor, weg, water), 
telecommunicatie en energie die in EU-kader worden opgezet, gekoppeld
en gecoördineerd. 

Transportraad 
Vergadering van de Europese Ministers van Transport, zie: Raad van
Ministers.

Verordening
Besluit van de Raad van Ministers en het Europees Parlement of van de
Europese Commissie met een algemene strekking, verbindend in al haar
onderdelen, en rechtstreeks toepasbaar in alle lidstaten. Belangrijkste 
instrument voor de ontwikkeling van gemeenschappelijk beleid.

Vrije markt
zie interne markt.

Witboek
Strategienota van de Europese Commissie met concrete doelstellingen,
voorstellen  voor Europese wet- en regelgeving en beleidsplannen op
diverse sectoren. 
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Bijlage 3 - Samenstelling en werkwijze commissie

Werkzaamheden Commissie en projectteam
Dit advies is in de periode december 1998-juli 1999 voorbereid door 
een commissie uit de Raad. De Commissie heeft zich aan de hand van
onderzoeksrapporten en andere publicaties op de materie voorbereid 
en heeft oriënterende gesprekken gevoerd met diverse (Nederlandse en
buitenlandse) partijen in Brussel. Aan de hand van gerichte vragenlijsten
zijn tevens materiedeskundigen geïnterviewd; 
daarnaast zijn gesprekken gevoerd met wetenschappers. Het voorlaatste
concept-advies is getoetst bij externe deskundigen.
In zijn vergadering van 1 juli 1999 heeft de Raad het advies vastgesteld. 
De Commissie heeft in totaal acht vergaderingen, waaronder een werk-
bezoek aan Brussel, aan dit advies gewijd. De Commissie werd bij de
werkzaamheden ondersteund door een projectteam van het secretariaat
van de Raad.
De samenstelling van Commissie en projectteam was als volgt:

Commissie vanuit de Raad: Projectteam vanuit het secretariaat:
mevrouw A. van Vliet-Kuiper de heer ir. M.A.G. Kerkhof
(voorzitter) (projectleider)
mevrouw prof. dr. J.M. Cramer mevrouw dr. G.H. Dinkelman
mevrouw ir. H.Ch.M. Heyning (voltijd tot 1 februari 1999)
de heer prof. dr. ir. P.J.M. van Laarhoven mevrouw drs. M. van Keulen
de heer prof.mr. H.J. de Ru (vanaf 1 februari 1999)

mevrouw J. Parag

Nadruk advies: eigen bevindingen
Tijdens de oriëntaties is gebleken dat de diverse analyses en verkenningen
op V&W-gebied van de verschillende onderzoeksinstituten (NEA,
Clingendael, AVV) in opdracht van V&W zelf uitgevoerd zijn. De Raad
heeft die analyses niet willen herhalen, noch de resultaten ervan opnieuw
in het advies onder de aandacht van het ministerie willen brengen. 
De Raad heeft bij de totstandkoming van het advies wel dankbaar gebruik
gemaakt van die analyses en verkenningen maar gaat in dit advies met
name in op de eigen bevindingen. 

Woord van dank
Tot slot wil de commissie op deze plaats graag al diegenen bedanken die
aan dit advies hebben bijgedragen door kritisch commentaar te leveren en
verbetersuggesties te doen.



Bijlage 4 - English Summary

Turning point in Europe
In the particular areas for which the Ministry of Transport, Public Works
and Water Management is responsible, European integration is manifes-
ting itself in the introduction of market forces and competition. 
Now that the internal market is nearing completion, the Netherlands -
and this ministry in particular - faces a crossroads in European affairs: 
the choice either to press ahead with liberalisation or to change direction
in order to achieve the progress in prosperity and public welfare which is
the ultimate aim of European integration.
At this point in the process of integration, the ministry wishes to reflect
on the basic issue of its own terms of reference. This advisory report 
from the Advisory Council for Transport, Infrastructure and Water
Management contains the results of an attempt to elucidate the future 
role of the ministry in the light of developments within Europe.

Based on analyses and interviews, the Council concludes that the decisive
factor controlling changes within Europe continues to be the internal
market, with all its advantages and disadvantages. And it is primarily the
disadvantages that will demand a proactive approach on the part of the
ministry.
The ministry’s request for advice identified a number of developments,
such as the enlargement of the EU and the increased role of the European
Parliament. These are certainly important, but mainly in relation to the
pace of change. The very title of the report indicates the consequence of
the new policy thrust: as a result of developments within Europe, the
ministry’s future role will divide roughly into two parts: one ‘finite’ and
the other ‘on-going’. 

Finite tasks
A consequence of liberalisation and the introduction of market forces is
that the ministry will lose its executive tasks (telecom, postal services and
railways) in the not too distant future. For the sake of reciprocity with
other Member States, the ministry must actively cooperate in the elimina-
tion of these finite tasks. Meanwhile, it will have to wrestle with apparently
conflicting responsibilities: to shed state monopolies while protecting the
public interest, and to protect the interests of individual members of the
public while at the same time shielding companies against imperfections in
the market. For example, it will be possible to protect bodies in the process
of privatisation by observing the principle of reciprocity, in order to enable
them to prepare for entry into the open market. At the same time, other
companies will actually be given preferential treatment over the holder of
the former state monopoly in order to stimulate free competition in the 
sector concerned. Ultimately, however, the role of government will change:
it will no longer be a monopolist and ‘protector’, but rather a ‘watchdog’
and a designer of policies to be operated at arms length. In this respect,
policy design and implementation need not necessarily remain in the
hands of the ministry; in some cases they have already been surrendered
{e.g. supervision of the telecom market (OPTA) and general competition
policy}. The ministry should also be prepared to shed tasks where develop-
ments in the marketplace make it necessary, or indeed possible, to do so.
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... and on-going tasks
The Council does not expect the European single market to be a panacea.
Even when responsibilities have been privatised and supervision has been
‘hived off ’, there will still be a number of tasks left for the public sector 
to undertake in relation to the liberalised internal market. Neither the
quality of life and the welfare of members of the public nor safety and
public works can be left to the mercy of market forces. In the fields of
traffic and transport policy, greater growth and mobility will always
require preventative and remedial measures to ensure a sustainable and
acceptable future quality of life. As a densely populated country of 
transit, the Netherlands knows this better than anyone. This makes the
Netherlands an especially suitable candidate to inject this non-commercial
dimension into European affairs in the form of an ‘integrated’ approach.

Such integrated policy can only be established in close cooperation with
other relevant parties (e.g. market partners and government departments).
The sector-by-sector structure of European decision-making guarantees
the Ministry of Transport, Public Works and Water Management a major
role in this respect. If the ministry wishes to remain a significant player in
the Europe of the future, this is where its best chances lie.

The Council has applied this approach to European affairs to a number
of selected areas of the ministry’s work. The results are presented in the
table on next page.

All this suggests that the mission of the future Ministry of Transport,
Public Works and Water Management will include the following 
elements:
• acting as a watchdog for the public interest and the interests of 

individual members of the public and using policy-making on water
management, safety and the environment to impose conditions which
would not emerge from the free interplay of market forces. Monitoring
will be essential, and the Permanent Representation in Brussels will
play a major part in this.

• cooperating with other government departments on the development of
integrated policies on specific issues in the closely related areas of trans-
port, safety, the environment, physical planning and public services.

• acting on behalf of the Netherlands to pioneer the creation of integra-
ted European policies. A flexible approach can be taken to individual
policy initiatives, which may be undertaken multilaterally or bilaterally
with like-minded Member States.

At present, it seems improbable that an integrated approach to transport
policies can be achieved within the European Union. But the existence of
the twin fixed strategic goals of social welfare and economic integration
in no way rules out a pragmatic, flexible approach. That kind of approach
calls for a tactical game of changing coalitions with like-minded Member
States. The implication for the ministry's work within Europe is that it
must take a practical and issue-centred approach to the task of forging
alliances at an early stage within European institutions or in the capital
cities of Europe. The final section of this report makes further suggestions
on the way in which the ministry might approach its activities in Brussels.
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‘Finite’ tasks of government ‘On-going’ tasks of government *

in light of internal market

Telecom Following privatisation of Safeguard e.g.

monopolies, draft/implement: • privacy; security;

• transitional regulations on • access to information;

overall competition • freedom of speech;

• competition regulations • allotment of frequencies.

(implementation by 

competition authority).

Aviation and Phase out state intervention; Safeguard Trans European

maritime shipping Unbundle responsibilities. Networks (TENs);

Safeguard communal aspects

of these transport sectors,

e.g. environment, safety,

social aspects.

Rail passenger Draft/implement (minimum) Safeguard TENs;

transport harmonisation guidelines to Monitor developments in order

allow emergence of to prevent limitation of principle

internal market. of subsidiarity.

Road safety Implement harmonisation Help determine responsibilities;

guidelines to prevent unfair Enhance effectiveness via

competition. knowledge transfer and

Work in Member States peer pressure, bench-marking

on basis of subsidiarity. and best practices.

Increase knowledge transfer.

Water N.a. (not part of internal Maintain water system 

management market). approach;

Draft environmental guidelines.

Sustainable Draft/implement harmonisation Draft/implement guidelines;

development in guidelines. Make approach more flexible;

transport Increase effectiveness

(see safety).

* Designation as an on-going responsibility of government has few implications for the scope

of government activities or the issue of whether those activities should remain in the hands 

of the Ministry of Transport, Public Works and Water Management. For the time being, the

existence of the EU Transport Council is an argument in favour of maintaining the status quo.
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