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Samenvatting advies

De noodzaak van een vernieuwend transportbeleid
Leefbare, goed bereikbare steden en economische centra en een goed
lopend binnenlands transportnetwerk. Een bloeiend economisch vesti-
gingsklimaat in Nederland, evenwichtige ontwikkeling van economie,
welvaart, natuur en milieu. Deze situatie is mogelijk en onstaat op langere
termijn als nu reeds op innovatieve wijze aandacht wordt besteed aan de
manier waarop in ons land de beschikbare ruimte voor infrastructuur
wordt verdeeld en gebruikt. Zeker als tevens alle mogelijkheden worden
benut om goederenvervoer deels te ondervangen met een goed opgezette 
elektronische infrastructuur.

Ruimteschaarste bedreigt binnenlands goederenvervoer
Op verzoek van de minister van Verkeer en Waterstaat adviseert de 
Raad voor verkeer en waterstaat over het beleid voor het goederenvervoer
tot 2030. Dit advies richt zich in het bijzonder op het binnenlands 
goederenvervoer vanwege de belangrijke rol die dit segment speelt bij de
dagelijkse productie en consumptie in ons land en daarmee bij economi-
sche activiteiten die direct van invloed zijn op de werkgelegenheid. Maar
dit advies kijkt ook naar een economische ontwikkeling die niet noodza-
kelijkerwijs leidt tot een zelfde mate van groei van het goederenvervoer. 
Steeds meer consumptie zal van materiële naar immateriële goederen 
verschuiven. Er dient te worden ingespeeld op de mogelijkheden die 
elektronische infrastructuur in toenemende mate gaat bieden voor allerlei
soorten diensten (informatie, amusement). Het huidige economische
beleid leidt tot meer transport. Dat verband moet worden doorbroken.

Het binnenlands goederenvervoer, dat tweederde van de omvang van het
totale goederenvervoer in tonkilometers vertegenwoordigt, kent steeds
meer knelpunten. Deze zullen alleen maar erger worden met de ver-
wachte verdrievoudiging van de omvang van dit transport in de komende
dertig jaar bij ongewijzigd beleid. Dat terwijl de ruimte in Nederland
steeds schaarser wordt.

Deze ontwikkelingen, die steeds meer schade toebrengen aan economie 
en leefbaarheid van ons land, vergen een actief transportbeleid en een 
vernieuwende aanpak. Wat niet kan bij internationaal transportbeleid
kan bij het binnenlands goederenvervoer wel: op nationaal niveau een
oplossingsgerichte strategie relatief snel uitvoeren. Gezien de wezenlijke
functie van het goederentransport voor de economie verdient dit daarom
de volle aandacht in het regeringsbeleid en in de politieke besluitvorming.

De oplossingen
In het licht van onder meer de toenemende verschuiving van consumptie
van materiële naar immateriële goederen bepleit de Raad het doen van
onderzoek naar de mogelijkheden voor een economie die met minder
transportgroei gepaard gaat. Maar daarnaast zullen de alarmerende trans-
portproblemen moeten worden aangepakt met vernieuwend beleid en
oplossingen.
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De aanzet voor oplossingen op lange termijn dient reeds vandaag te wor-
den gegeven. Op korte termijn, reeds de komende kabinetsperiode, dient
dan ook een aantal initiatieven te worden genomen. Daarnaast zijn er
maatregelen die aansluiten bij de lange-termijnoplossingen en passen 
binnen het gewenste logistieke netwerk voor Nederland. Deze kunnen
niet anders dan een positieve uitwerking  hebben op bereikbaarheid en
leefbaarheid (no regret-beleid). 

Beleidsaanbevelingen voor de (middel-)lange termijn
1 Onafhankelijke vervoersautoriteit

Op initiatief van de overheid dient een onafhankelijke instantie, een ver-
voersautoriteit, te worden ingesteld die vraag en aanbod van infrastruc-
tuur optimaliseert. Deze vervoersautoriteit beheert een in te stellen 
vervoersfonds dat wordt gevoed met opbrengsten van onder andere
accijnzen, motorrijtuigenbelasting en schaarsteheffingen. De vervoers-
autoriteit opereert binnen de door de politiek gedefinieerde opdracht en
randvoorwaarden. Met dit fonds worden belangrijke investeringen gefi-
nancierd die ten goede komen aan (elektronische) infrastructuur, milieu,
leefbaarheid en veiligheid. Voorbeelden zijn investeringen in innoverende
projecten zoals stedelijke distributiecentra, intermodale overslagpunten
en ondergrondse transportsystemen, maar ook aanleg, onderhoud en
beheer van wegen.

2 Schaarsteheffing
De overheid dient een beleid te voeren dat is gericht op economische
optimalisatie van vraag naar en aanbod van infrastructuur. Daartoe wor-
den systemen ontwikkeld die daarop zijn toegespitst en dus rekening
houden met differentiatie naar tijd, plaats, type gebruik en modaliteit.
Heffingen voor het gebruik van de schaarse ruimte zijn daarvoor nodig.
Draagvlak voor deze bijdrage aan een beter verloop van transport ontstaat
door het optimaal benutten van het vervoersfonds ten behoeve van
milieu, leefomgeving en economie. Het vervoersfonds wordt onder
andere gevoed met de inkomsten van deze heffing.

3 Ondergrondse distributie
De ruimte voor bovengrondse economische en andere activiteiten wordt
schaarser. Daarom dient de overheid te streven naar innovatieve transport-
systemen die naast de bestaande vervoersmogelijkheden functioneren.

Zo’n innovatie is een ondergronds systeem voor distributie van stukgoed
(containers, pallets) binnen en tussen concentratiegebieden. Dit draagt
bij aan de verbetering van de bereikbaarheid en leefbaarheid van steden
en economische centra en garandeert bedrijfszeker, schoon en veilig
transport. Bovendien betekent de inrichting van ondergrondse overslag-
centra een belangrijk economisch potentieel voor het bedrijfsleven. 
Voor rendement van het systeem is schaalgrootte nodig, dus dient het
netwerk bij voorkeur landelijk dekkend te zijn.

De overheid dient nu initiatieven te nemen door alle betrokken partijen
bijeen te brengen en de aanzet te geven tot de oprichting van een consor-
tium dat binnen enkele jaren begint met de aanleg van een landelijk
ondergronds distributienetwerk.
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Beleidsaanbevelingen voor de korte termijn
Maatregelen op de korte termijn die positieve effecten hebben en boven-
staand beleid ondersteunen, zijn:

1 Stedelijke distributiecentra
De overheid dient een bestuurlijk kader te scheppen voor het opzetten
van een netwerk van stedelijke distributiecentra. Deze centra bieden een
goed product en vormen door hun efficiënte opzet en door efficiënt
gebruik een logisch alternatief voor de huidige manieren van vervoer in
en tussen stadscentra. Binnen tien jaar dient het gebruik zodanig aantrek-
kelijk te zijn dat vrijwel alle distributie via deze centra plaatsvindt.

2 Overslag en intermodaal vervoer
Op dit moment vormen de overslag en de hoogte van de kosten een
belangrijke belemmering voor intermodaal vervoer (met rail en/of 
binnenvaart) op binnenlandse trajecten. De overheid dient daarom door
middel van een convenant met betrokken partijen te komen tot goed-
kopere, onbemande of ‘zero labour’ terminals, bundeling van vervoers-
stromen, standaardisatie van laadeenheden, marktgerichte structuur 
van het railvervoer en toepassing van informatie- en communicatie-
technologie.

3 Efficiënt transport
Gezien de huidige beladingsgraad van rond de vijftig procent dient het
binnenlands transport aanzienlijk efficiënter te worden. Een convenant
tussen overheid, verladers en vervoerders dient zich te richten op sub-
stantiële verhoging van de efficiëntie, onder andere door vermindering
van leegrijden, 24-uurs benutting van materieel en infrastructuur en 
optimale toepassing van informatie- en communicatietechnologie.

Daarnaast dient te worden onderzocht hoe zoveel mogelijk preventie 
van transport kan worden bereikt, bijvoorbeeld door verdichting van 
goederen (miniaturisering en vermindering van lucht en water in verpak-
kingen).

Conclusie
Voor zowel de leefbaarheid als de economische positie van Nederland
dient reeds vandaag een transportbeleid te worden ingezet dat innoverend
en oplossingsgericht is.

Met de in het advies neergelegde aanbevelingen wil de Raad voor verkeer
en waterstaat een fundamentele aanzet geven tot de verwezenlijking van
een dergelijk beleid.
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1  Inleiding

De minister van Verkeer en Waterstaat heeft de Raad voor verkeer en
waterstaat advies gevraagd (zie bijlage 1) over het goederenvervoer in 
relatie tot economische groei en milieu, de kwestie van de vrije verladers-
keus en de haalbaarheid van nieuwe transportsystemen. 
De Raad voor verkeer en waterstaat heeft als antwoord een beleid tot
2030 voor het binnenlands goederenvervoer ontwikkeld. Dit beleid
wordt ondersteund door maatregelen voor de korte termijn die in ieder
geval positieve gevolgen zullen hebben voor het goederenvervoer.

Het binnenlands goederenvervoer is een belangrijke pijler van de
Nederlandse economie. Zonder dit vervoer staat Nederland stil. Schaarste
aan ruimte belemmert dit transport nu al en de verwachte groei hiervan
zal de leefbaarheid en bereikbaarheid in ons land verder aantasten. 
In Nederland is veel aandacht besteed aan de internationale transport- en
distributiefunctie. Het binnenlands transport (inclusief vervoer van
import- en exportgoederen) heeft echter onvoldoende aandacht gekregen.
Het beleid gericht op stadsdistributie en intermodaal vervoer (naadloze
aansluiting van de ene vervoerswijze op de andere) heeft nog weinig
vruchten afgeworpen. Onder de huidige condities kan op afzienbare ter-
mijn dan ook niet de noodzakelijke doorbraak worden bereikt.

In dit Advies ‘Ruimtelijke vernieuwing voor het goederenvervoer’ werkt de 
Raad in grote lijnen een concept uit voor een logistiek netwerk met een
optimaal functionerend transportsysteem. Een belangrijk en innovatief
onderdeel van dit systeem is ondergronds vervoer voor distributie. 
Hierin ligt ook de voornaamste oplossing voor de schaarste aan ruimte. 

Verder is de oprichting van een onafhankelijke vervoersautoriteit, die een
in te stellen vervoersfonds beheert waaruit innovatie en aanleg, onder-
houd en beheer van de infrastructuur betaald worden, een in het oog
lopende oplossing. Heffingen voor gebruik van schaarse ruimte vormen
onder andere een bijdrage aan het vervoersfonds.

Verdere voorstellen betreffen onder andere efficiencyverbetering van het
huidige goederenvervoer (beladingsgraad is nu slechts gemiddeld 50%);
samenwerking tussen vervoerders en verladers; nieuwe manieren van
organisatie (stedelijke distributiecentra, bundeling van vervoersstromen);
invoering van standaardeenheden en betere overslag van de ene vervoers-
wijze naar de andere. De onbemande terminal is onder andere een manier
om de kosten van overslag te verlagen. Deze maatregelen, gestoeld op
voortvarend beleid, zullen de afwikkeling van het vervoer op de korte ter-
mijn bevorderen. Ze vormen bovendien de basis voor het toekomstige
ondergrondse distributieve transport. Economie en samenleving in
Nederland zijn gediend met oplossingen voor het goederenvervoer die zo
min mogelijk ruimte in beslag nemen.
In het licht van de adviesaanvraag van de minister overweegt de Raad op
een aantal specifieke thema’s nog nader in te gaan in een vervolgadvies.
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2  Drie maatregelen voor de toekomst 
van het goederenvervoer

Om nu en in de toekomst het goederenvervoer binnen de beschikbare
ruimte een plaats te kunnen geven, is beleid nodig dat ook op de kortere
termijn oplossingen biedt. Voorgestelde maatregelen moeten wel aanslui-
ten bij systemen die in de periode tot 2030 worden ingevoerd. Het korte
termijn beleid heeft vrijwel altijd een positief effect op bereikbaarheid en
leefbaarheid (‘no regret-beleid’) en is nodig omdat het, naar verwacht,
nogal wat tijd zal kosten nieuwe transportsystemen te ontwerpen, in te
voeren en op elkaar af te stemmen. Ook zal er tijd gemoeid zijn met het
formuleren en invoeren van nieuw beleid. Het door de Raad voorgestelde
vervoersfonds echter kan al over enkele jaren functioneren.
De Raad is er vast van overtuigd dat met de voorgestelde initiatieven ont-
wikkelingen in gang worden gezet waar de Nederlandse economie en
samenleving wel bij zullen varen.

In dit hoofdstuk stelt de Raad aan de hand van drie hoofdpunten nieuw
beleid voor. In het volgende hoofdstuk komen ondersteunende plannen
aan bod die direct resultaat zullen hebben.

De Raad zet in op de volgende drie hoofdpunten voor wat betreft het
beleid voor het binnenlands vervoer:

1 Instellen van een vervoersautoriteit en een vervoersfonds
2 Heffingen wegens ruimteschaarste
3 Ondergronds transportsysteem als technologische innovatie

Hoofdpunt 1: Vervoersautoriteit en vervoersfonds
De Raad bepleit de instelling van een vervoersfonds voor alle infrastruc-
turele maatregelen. 
• Dit fonds wordt gevoed met het geld dat de overheid ontvangt uit

onder andere accijnzen, motorrijtuigenbelasting en schaarsteheffingen.
• Uit het fonds worden aanleg, onderhoud en beheer van infrastructuur

en andere (deel)systemen en maatregelen ter vermindering of compen-
satie van externe kosten betaald.

• Het is nadrukkelijk de bedoeling dat het fonds de opstartkosten en/of
investeringen betaalt voor innovatie, bijvoorbeeld voor een netwerk
van stadsdistributiecentra en een ondergronds transportsysteem.

• Voor een integrale afweging is nodig dat dit fonds ook de inkomsten
en uitgaven van het personenverkeer stuurt.

Onafhankelijke instantie beheerder fonds
De beheerder van het fonds moet een onafhankelijke instantie (vervoers-
autoriteit) zijn. Dit waarborgt transparantie in de bedrijfsvoering, geeft
vertrouwen in het fonds en creëert het benodigde draagvlak. Het doen van
oneigenlijke uitgaven (op bijvoorbeeld andere beleidsterreinen) is bij deze
constructie niet mogelijk - althans het wordt direct opgemerkt.
Doelmatigheid en doelgerichtheid zijn eveneens beter gewaarborgd.
Beheer door een onafhankelijke instantie garandeert verder een grotere
keuzemogelijkheid voor gebruikers dankzij investeringen in innovatieve
infrastructuur.
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Politiek
De vervoersautoriteit krijgt haar opdracht - met randvoorwaarden - van-
uit de politiek. De politiek formuleert de doelstellingen voor het meerja-
renperspectief en de prioriteiten en neemt besluiten op hoofdlijnen.
Terwille van consistentie in het beleid moet het niet mogelijk zijn tussen-
tijds eenzijdig op eerdere richtinggevende uitspraken terug te komen.
Duidelijkheid is dus geboden. De vervoersautoriteit legt verantwoording
af aan het kabinet (de minister van Verkeer en Waterstaat). De Algemene
Rekenkamer voert de controle uit.

Nieuwe manier van financiering vervoer gerechtvaardigd 
Het instellen van een vervoersfonds betekent een breuk met de manier
waarop de overheid nu met geldstromen omgaat van en naar de verkeer-
en vervoersector. Vandaar dat er zeker bezwaren zullen komen:
• instelling van een fonds druist in tegen het principe in de openbare

financiën dat alle inkomsten elk jaar dienen te worden afgewogen
tegen alle uitgaven. Het fonds past niet in de huidige begrotings-
systematiek.

• er bestaat al een Fonds voor de Economische Structuurversterking
(FES) waaruit uitgaven ten behoeve van bijvoorbeeld een ondergronds
vervoersnetwerk kunnen worden gedaan.

• de benodigde middelen kunnen ook via publiek-private samenwerking
worden gemobiliseerd.

Leefbaarheid, bereikbaarheid en het functioneren van de Nederlandse
economie, waarvoor vervoer een conditio sine qua non is, rechtvaardigen
het instellen van een fonds. Alleen op deze manier is het mogelijk de
benodigde middelen te mobiliseren en continuïteit te garanderen. Alleen
zo kunnen de problemen effectief en efficiënt worden aangepakt. Naar
verwachting is voor een fonds een groot draagvlak aanwezig of binnen
bereik. Uiteindelijk zal de betaler immers van de investeringen profiteren.
Het instellen van een vervoersfonds biedt alle ruimte voor publiek-private
samenwerking. Gegeven de urgentie, het belang van de problematiek en
de omvang van de benodigde middelen is de Raad van mening dat aan-
pak via publiek-private samenwerking alleen niet voldoende is. 

De overheid aan zet
In de komende kabinetsperiode wordt afgesproken dat de Tweede Kamer
binnen 15 maanden aan de hand van een voorstel van het Kabinet besluit
over de instelling van een vervoersfonds.
Indien de Tweede Kamer akkoord gaat met het voorstel, stelt het Kabinet
een werkgroep in met deskundigen, waaronder parlementariërs. 
Deze groep werkt een voorstel uit voor de opzet van het fonds en de 
onafhankelijke vervoersautoriteit, voor de formulering van de opdrachten
en de randvoorwaarden. Ook de manier waarop de Tweede Kamer en de
autoriteit met elkaar omgaan wordt vastgelegd. Dit traject wordt binnen
15 maanden afgerond. 
Vervolgens werkt het kabinet in overleg met de Kamer de voorstellen
(indien nodig) verder uit. Dan komt een voorstel voor de concrete opzet
van fonds en vervoersautoriteit (inclusief samenstelling). Fonds en autori-
teit kunnen dan voor de volgende verkiezingen in 2002 van start gaan.
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Hoofdpunt 2: Heffingen wegens ruimteschaarste
De Raad onderschrijft de gangbare stellingname dat alle kosten, die zijn
verbonden aan inzet en exploitatie van vervoerwijzen en -middelen,
idealiter moeten worden doorberekend.
Het gaat hierbij om:
• de kosten van inzet van kapitaal en arbeid.
• externe milieukosten (emissies, geluid) en externe kosten in verband

met veiligheid en risico.
• kosten in verband met het gebruik van schaarse ruimte.
De kosten van de eerste categorie worden in het algemeen reeds volledig
doorberekend, die van de tweede en derde niet.

Milieukosten
Hoogstwaarschijnlijk zal de feitelijke doorberekening van externe milieu-
kosten in Nederland leiden tot lange discussies over daadwerkelijke emis-
sieniveaus en de kosten per emissiefactor. Op Europees niveau ligt deze
materie nog complexer. Toch moet dit spoor worden gevolgd. Externe
milieukosten kunnen worden geïnternaliseerd door aanscherping van de
Europese regelgeving ten aanzien van emissies, energieverbruik, geluids-
productie en veiligheid. Strenge regels prikkelen tot aanpak van de emis-
sies bij de bron (dit is bijvoorbeeld in Californië het geval) en leiden tot
meer geavanceerde motoren en besturingssystemen. De ermee samenhan-
gende hogere kapitaalkosten zorgen ervoor dat de belasting op het milieu
zo gering mogelijk is en dat de milieukosten worden geïnternaliseerd.
Ook met het opstellen van strenge regelgeving in Europees kader zal nog
veel inspanning en tijd zijn gemoeid. Maar dat neemt niet weg dat
milieukosten moeten worden meegenomen bij de berekening van de reële
kosten van vervoer. Nederland dient hier het voortouw te nemen.

Omgaan met ruimteschaarste moet kern van beleid zijn
Aanbod van en vraag naar ruimte voor aanleg en gebruik van fysieke
infrastructuur is vooral een binnenlands probleem dat met nationale in-
strumenten kan worden aangepakt. Daarom is het het meest effectief om
de schaarste aan ruimte tot de kern voor huidig en toekomstig beleid te
maken. Met een te ontwikkelen tariefsysteem kan de schaarste aan ruimte
in de vervoersprijzen worden verdisconteerd. Hierbij is differentiatie naar
tijd, plaats, type gebruik en vervoerswijze mogelijk. 

Instrumenten
Vanuit economische optiek zijn hiervoor twee hoofdinstrumenten: prij-
zen enerzijds en restricties of regels anderzijds. Deze leveren de prikkels
op grond waarvan mensen hun gedrag veranderen. De Raad concentreert
zich in dit advies op economische prikkels, en vooral op de inzet van het
prijsmechanisme, waarbij de hoogte van de prikkel wordt bepaald door
de actuele en verwachte absolute (ruimtelijke) schaarste. 
Gezien de huidige praktijk (transport is relatief ongevoelig voor absolute
prijsstelling) zal deze aanpak leiden tot substantiële prijsverhogingen voor
het gebruik van de infrastructuurcapaciteit. Afgezien van de inzet van
opbrengsten voor innovatie worden eventuele extra opbrengsten terug-
gesluisd naar de consumenten en de verladers. Het vervoersfonds is dus 
een voorwaarde om substantieel hogere heffingen, waaronder die voor
schaarste, op te leggen, waarbij de vervoersautoriteit de economische 
optimalisatie van vraag naar en aanbod van infrastructuur waarborgt.
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Positief
De hierboven beschreven benadering heeft de volgende positieve effecten:
• betere benuttingsgraad van beschikbare infrastructuur en ingezette ver-

voermiddelen.
• meer samenwerking tussen vervoerders die hetzelfde soort vervoer

(weg/spoor/binnenvaart) bieden.
• betere samenwerking tussen weg, spoor en binnenvaart.
• een andere afweging tussen voorraadhouden en transport bij verladers

en afnemers.
• meer kans op private financiering.

De overheid aan zet
Het initiatief voor het invoeren van schaarsteheffingen ligt primair bij de
overheid. Het is aan de overheid
• duidelijk te maken hoeveel ruimte er op termijn beschikbaar is 

voor economische activiteiten (mogelijk als vervolg op de aanzet
‘Nederland in 2030’ van de RPD).

• een kennissysteem te (laten) ontwikkelen om de invloed van signifi-
cante prijswijzigingen op keuzeprocessen te analyseren.

• een tariefsysteem te (laten) ontwikkelen voor het gebruik van de
infrastructuur waarin veel ruimte is voor prijsdifferentiatie naar tijd,
plaats, type gebruik en modaliteit.

• te zorgen voor nieuwe en strengere regelgeving ten aanzien van 
emissies, geluidsproductie en energieverbruik.

Hoofdpunt 3: Ondergronds transportsysteem
Bovengrondse ruimte wordt steeds schaarser. Daarom is het nodig te 
zoeken naar innovatieve transportsystemen als aanvulling op bestaande
vervoersmogelijkheden als weg, spoor en binnenvaart. Invoering van
ondergronds transport en distributie helpt de schaarste aan bovengrondse
ruimte oplossen en vormt de derde pijler van de voorgestelde strategie.
De Raad beseft dat de invoering veel tijd in beslag zal nemen. Daarom
volgt in hoofdstuk 3  een aantal maatregelen waarmee ook op korte ter-
mijn al resultaat wordt geboekt en waarmee op de invoering van een
ondergronds systeem wordt geanticipeerd. 

Basis voor transportsysteem
Ondergronds transport en distributie zijn een markant voorbeeld van een
nieuw deelsysteem met een geheel eigen infrastructuur. Samen met de
andere deelsystemen, weg, rail en binnenvaart, vormen ondergronds
transport en distributie de basis voor het transportsysteem in Nederland.
Overslagcentra (terminals) zijn de verbindende schakels, ondersteund
door geavanceerde telematica. Het ondergrondse systeem dient voor
transport en distributie van goederen in en tussen stedelijke gebieden en
economische centra, en tussen detailhandel en clusters van bedrijven. 
Het is een landelijk dekkend netwerk. Bij stadsdistributiecomplexen 
kunnen consumenten hun eigen bestellingen afhalen.
De kenmerken van een ondergronds transport- en distributiesysteem
zijn: 
• eenvoudiger stedelijk transport van goederen (met uitzondering van

bijvoorbeeld gevaarlijke stoffen). Toegang tot steden met eigen ver-
voermiddelen wordt tot het uiterste beperkt.

• belangrijke detailhandelgebieden en bedrijfsterreinen zijn aangesloten.
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• steden zijn onderling verbonden via herkenbare corridors.
• het systeem is bedoeld voor goederenvervoer. Voor personenvervoer

gelden andere eisen inzake veiligheid en techniek (diameter). 
Wel is gezamenlijke aanleg in een buizenstraat denkbaar.

• drager voor het systeem zijn gestandaardiseerde (kleine) laadeenheden
(rolcontainers e.d.).

• ondergronds transport is onderdeel van een logistiek netwerk voor
Nederland waarop ook de andere vervoersmodaliteiten zijn aange-
sloten.

Stukgoed door buizen
Het gaat in eerste instantie om ondergronds vervoer van containers, pal-
lets en dergelijke - kortweg stukgoed - via buisleidingen. Voor bulkver-
voer van gassen en vloeistoffen functioneert al decennia een ondergronds
netwerk van buisleidingen. Uitbreiding van dit systeem is een mogelijk-
heid die zeker ook aandacht verdient.

Voordelen ondergronds transport
Ondergronds transport en distributie is om de volgende redenen aantrek-
kelijk:
• het bundelt vervoersstromen; transport is dus efficiënter.  
• het vergemakkelijkt het noodzakelijke goederenvervoer.
• het verlicht de ruimteproblemen bovengronds, vooral in stedelijke

gebieden. 
• het bevordert de veiligheid en leefbaarheid bovengronds.
• het is veel eco-efficiënter; naar schatting kost ondergronds transport

tien keer minder energie en zijn de emissies tien keer lager. 
• bovengronds zijn geen baanbrekende en haalbare lange-termijn-

oplossingen te vinden.
• het biedt door zijn technologische innovatie exportkansen. 

Haalbaar en kansrijk
In het kader van het DTO-programma (Duurzame Technologische
Ontwikkeling) is in 1997 verkennend onderzoek gedaan naar de moge-
lijkheden om goederen via buisleidingen te vervoeren. Conclusie was dat
een dergelijk systeem haalbaar en kansrijk is. Uit het rapport ‘Transport
onder ons’ (Voortgangsverslag bij de kabinetsbrief over toekomstige moge-
lijkheden van Ondergronds Transport en Buisleidingen, april 1998) blijkt
ook dat er gunstige vooruitzichten zijn voor invoering van systemen voor
ondergronds transport.

Kosten
Een ondergronds logistiek systeem voor een stad of voor de Randstad1

alleen kan uit oogpunt van kosten niet concurreren met uitbreiding van
de weginfrastructuur en het aantal vrachtwagens dat nodig is om de groei
van het wegvervoer op te vangen. Dit wijzen globale berekeningen in
‘Transport onder ons’ uit. Hierbij is rekening gehouden met de huidige
prijsverhoudingen in het vervoer (waarbij onder andere schaarste nog niet
is doorberekend). Dergelijke netwerken zijn te kleinschalig om voldoende
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vervoer aan te trekken. Ze brengen teveel overslag met voorafgaand of
aansluitend bovengronds vervoer met zich mee. Een landelijk netwerk2

ondervangt deze bezwaren. De exploitatiekosten zijn in dat geval lager
dan die van wegvervoer. Dit komt voornamelijk omdat in het wegvervoer
het aandeel van de personeelslasten in de kosten hoog is en nog toeneemt.
Ondergronds transport brengt hoofdzakelijk constante kapitaallasten met
zich mee.

Nadelen
De belangrijkste problemen bij ondergronds transport en ditributie van
stukgoederen zijn:
• de initiële kosten zijn zeer hoog; de afschrijvingstermijn is lang; dit

maakt het bedrijfsleven terughoudend.
• er is een zekere schaalgrootte nodig om de voordelen van het systeem

ten volle te kunnen realiseren (één stad is te weinig).
• de transport- en distributiesector moet omschakelen naar vervoer dat

geheel of gedeeltelijk, en dan via overslagpunten, ondergronds plaats-
vindt. 

• verkrijgen van draagvlak. 

Speerpunt in komend kabinet
De impuls voor ondergronds transport moet komen van de politiek.
Financiën, bestuur en organisatie moeten geregeld worden.
De politiek is geïnteresseerd. De Tweede Kamer heeft via een motie de
aanzet gegeven tot het onderzoek ‘Transport onder ons’. In het recente ver-
leden hebben politici innovatief ondergronds transport als een van de
(bouw)speerpunten voor de komende kabinetsperiode bestempeld.

Financiering en exploitatie
Een ondergronds netwerk kan gefinancierd worden uit het vervoersfonds.
Voor beheer en exploitatie van het netwerk is een consortium van bedrij-
ven de aangewezen mogelijkheid, waarbij een onafhankelijk orgaan toe-
ziet op het voorkomen van monopoliewinsten3; het geeft prikkels voor
een efficiënte bedrijfsvoering. Deze opzet biedt tevens een goede basis
voor private financiële deelname vanaf het begin. In dit model wordt bij
afwezigheid van marktwerking toch het beschikbare instrumentarium
van de markt optimaal ingezet.
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2 Een landelijk netwerk met 14 knooppunten kost ca ƒ 55 miljard; een fijnmaziger

landelijk netwerk ca ƒ 120 miljard. Via dit laatste net zou 170 miljoen ton goederen

ondergronds kunnen worden vervoerd tussen industrieterreinen van meer dan 1 ha en

steden met meer dan 50.000 inwoners.

Vervoer van een pallet kost bij een gemiddelde afstand van 50 km ƒ 28,-. tegen nu circa

ƒ 35,-. Het systeem wordt nog aantrekkelijker als ook retourstromen (afval) erbij

worden betrokken. Bron: ‘Transport onder ons’.
3 Bijvoorbeeld in een opzet naar analogie van die van de British Airport Authority (BAA).



Organisatie
Ook bij ondergronds transport blijft vrijwel altijd overslag op knooppun-
ten met weg, rail en/of binnenvaart noodzakelijk. Dit is zeker het geval in
de overgangsfase naar een landelijk netwerk. Deze knooppunten zijn qua
ligging en uitrusting dus van wezenlijk belang. Het zijn in potentie eco-
nomische centra van ontwikkeling. In de overslag liggen daarom voor het
bedrijfsleven kansen besloten. De belangrijkste knooppunten moeten
worden aangesloten op rail en/of water. Onbemande terminals (‘zero
labour’) kunnen de overgang vergemakkelijken. Vervoerders en logistieke
dienstverleners zullen hun organisatie op ondergronds transport moeten
aanpassen.

De overheid aan zet
In de komende kabinetsperiode moet de regering de ontwikkeling van
ondergronds transport in gang zetten. Als dat gebeurt, bestaat er over 
zo’n 25 à 30 jaar een landelijk netwerk voor ondergronds transport en
distributie tussen concentratiegebieden.
Het daarvoor nog benodigde onderzoek moet de rijksoverheid met prio-
riteit binnen twee jaar laten verrichten. Onderdeel van dit onderzoek
moet standaardisatie van de te gebruiken eenheden (containers, pallets)
zijn.
De overheid moet alle betrokken partijen samenbrengen en geeft de aan-
zet tot de oprichting van een consortium dat over ca 2 jaar begint met
aanleg en beheer van het netwerk.  
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3  Ondersteunende plannen

Als bijdrage aan een ondergronds netwerk, maar ook als afzonderlijke
maatregel voor directe verlichting van de huidige bovengrondse ruimte-
problemen, zijn ook beleid en initiatieven nodig die al op de korte ter-
mijn effect hebben. De Raad stelt drie clusters van maatregelen voor.
Aangezien deze maatregelen in vrijwel alle denkbare gevallen positieve
effecten bewerkstelligen, is sprake van ‘no regret’-beleid.

Cluster 1
Stedelijke distributiecentra, elektrisch transport

Het duurt geruime tijd voor een ondergronds transportsysteem operatio-
neel is. Binnen 10 jaar kan echter al wel een systeem van stedelijke distri-
butiecentra opgezet worden. Beperkte toegang tot stedelijke gebieden
dwingt tot gebruik van deze centra. Distributie van goederen van de 
centra naar de steden en omgekeerd gebeurt door elektrisch aangedreven
voertuigen. De distributiecentra sluiten zoveel mogelijk aan op weg, 
rail en binnenvaart. Wanneer het ondergrondse netwerk operationeel is,
fungeren ze als opslag-, overslag- en (indien nodig) als ompakcentra van
en naar de stedelijke bestemmingen. Door hun ligging en activiteiten
kunnen distributiecentra zich ontwikkelen tot economische centra.

Bundeling stromen, corridors
Het ondergrondse transportnetwerk in combinatie met de stedelijke dis-
tributiecentra geeft de bundeling van goederen tot stromen een nieuwe
impuls. Deze bundeling is noodzakelijk met het oog op het creëren van
massa om het ondergrondse transport rendabel te maken. Het situeren
van nieuwe bedrijvigheid langs corridors van vervoersassen kan eveneens
bijdragen aan bundeling van goederenstromen. Bovendien kan op deze
manier versnipperde ontwikkeling van bedrijfsterreinen worden tegen-
gegaan.

De overheid neemt het voortouw
• De overheid neemt het initiatief tot het opzetten van een netwerk van

stedelijke distributiecentra. Aangezien de gevolgen voor verladers en
vervoerders ingrijpend kunnen zijn (vervoerders en verladers hebben
niet meer zelfstandig toegang tot stedelijk gebied en verliezen hun
onderscheidend vermogen) is het van belang deze partijen vanaf het
begin goed bij de planvorming te betrekken. 

• Binnen maximaal 10 jaar wordt het door feitelijke maatregelen onmo-
gelijk - en door een goed produkt in feite zinloos - om stadscentra te
bereiken zonder gebruik te maken van stedelijke distributiecentra.
Het vrijblijvende karakter van de experimenten en het gunnen van het
distributievervoer aan één exploitant zijn twee redenen waarom de
meeste proeven tot nu toe geen succes werden.

• De overheid stimuleert en vergemakkelijkt het oprichten van een coö-
peratie van vervoerders en logistieke dienstverleners die het netwerk
van stedelijke distributiecentra opzetten en exploiteren. Door op deze
manier de krachten van de vervoerders en vooral ook logistieke dienst-
verleners te bundelen wordt optimaal gebruik gemaakt van de bij die
ondernemers aanwezige expertise. Hierdoor ontstaat ook draagvlak.
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Cluster 2
Overslag en intermodaal transport

Voordat een ondergronds landelijk netwerk er helemaal is, maar ook na
realisatie ervan, vindt op de knooppunten overslag plaats van gestandaar-
diseerde eenheden van het bovengronds transport naar ondergronds ver-
voer en omgekeerd. De ontwikkeling van het zogenaamde intermodale
vervoer hangt hiermee samen: goederen in gestandaardiseerde eenheden
wisselen onderweg van vervoerswijze. De overslag en de kosten daarvan
als aandeel in de totale kosten vormen één van de grootste knelpunten.
De ontwikkeling van dit intermodale vervoer op binnenlandse trajecten
is daarom tot nu toe marginaal. In het internationale vervoer is het inter-
modaal transport op bepaalde trajecten met veel vervoer wel ontwikkeld.
Eén van de mogelijkheden dit knelpunt aan te pakken is het opzetten van
onbemande (‘zero labour’) terminals voor de binnenvaart. Dit betekent
bovendien een technologische vernieuwing. Verder kan bundeling van
vervoersstromen van verladers voldoende massa genereren voor commer-
cieel aantrekkelijk intermodaal transport. De toepassing van informatie-
technologie (telematica) heeft hierin een belangrijke functie.
Ook de organisatie van het railvervoer in Nederland vereist een betere
structuur. Nu moeten nieuwe aanbieders in de markt voor intermodaal
railvervoer veel barriëres overwinnen voordat zij operationeel kunnen
worden. De vorige Raad voor verkeer en waterstaat (1992 - 1996) heeft
in zijn advies ‘Trans-Europees Intermodaal Goederenvervoer’ (oktober
1996) aanbevelingen op dit punt gedaan. De knooppuntterminals voor
internationaal vervoer moeten worden gekoppeld aan terminals voor 
binnenlands vervoer, zodat op een beperkt aantal (circa vier) speerpunt-
locaties geavanceerde overslagcentra ontstaan waar verschillende stromen
goederen in gestandaardiseerde eenheden tussen de systemen kunnen
worden uitgewisseld.

Actie overheid
• De overheid brengt de betrokken marktpartijen bijeen om samen een

convenant op te stellen met het doel binnen vier jaar het probleem van
de overslag en de kosten op te lossen door onder meer de (verdere) ont-
wikkeling van onbemande terminals.

• Binnen vier jaar moet het aandeel van intermodaal vervoer in het
totale relevante binnenlandse vervoer toenemen tot vijf procent van
het aantal vervoerseenheden (container equivalenten). Dit moet
gebeuren door bundeling van verladers(stromen); door het ontwikke-
len van standaarden voor laadeenheden; door toepassing van informa-
tietechnologie (telematica) en door het opzetten van een 
structuur voor het railvervoer die mogelijkheden en kwaliteit van dit
vervoer verbetert.

• De overheid faciliteert deze initiatieven met middelen uit het vervoers-
fonds.

• De rijksoverheid maakt met de andere overheden en het bedrijfsleven
afspraken over de ligging van de grootschalige knooppunten voor
ondergronds en bovengronds binnenlands en internationaal vervoer.
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Cluster 3
Efficiency en preventie

Door het ruime en relatief goedkope aanbod van transportmogelijkheden
en de groeiende vraag naar vervoer is de omvang van het goederenvervoer
over de weg in volume en voertuigkilometers enorm toegenomen.
Sommigen stellen dat mede daardoor ook ‘onnodig’ transport plaats-
vindt. Als via het prijsmechanisme alle kosten worden doorberekend
vindt om economische redenen geen ‘onnodig’ vervoer meer plaats. 
De beladingsgraad van het wegvervoer ligt rond de vijftig procent. Er lijkt
dus een mogelijkheid tot verhoging te zijn. De groei van het vervoer over
de weg kan worden verminderd door de efficiency4 verder te verhogen. 

Ook preventie van transport is een thema dat perspectief biedt op 
efficiënter en dus beter transport in zijn algemeenheid. Hierbij valt te
denken aan minder (groei van) fysieke consumptie en meer aandacht
voor immateriële consumptie van goederen en diensten, maar ook aan
verdichting van goederen door meer functionaliteit te realiseren met 
minder materie, aan het vervoeren van goederen met minder lucht en/of
water en aan miniaturisering van producten.

Initiatief overheid
• De overheid sluit met verladers en vervoerders een convenant waarin

partijen afspreken om een efficiencyverhoging van twintig procent
(dus van 50 naar 60%) in vier jaar te bereiken door: minder leegrijden;
24-uurs benutting van materieel en infrastructuur; gebruik van infor-
matie- en communicatietechnologie. Regionale aanpak kan nuttig zijn
om tastbaar resultaat te krijgen. Programma’s zoals ‘Transactie’ bieden
aanknopingspunten. 

• De overheid vergemakkelijkt het nemen van maatregelen ter verbete-
ring van de efficiency door bijvoorbeeld financiële bijdragen (uit het
vervoersfonds) aan de benodigde informatie- en communicatietechno-
logie en door monitoring van de beladingsgraad. 

• Onderzoek naar de mogelijkheden van integratie van de productie-
keten gericht op het minimaliseren van het aantal verplaatsingen in 
de logistieke keten.

• Onderzoek naar de mogelijkheden van verdichting van goederen.

Enkele randvoorwaarden
De voorgestelde oplossingen - lange en korte termijn - kunnen niet 
worden verwezenlijkt zonder daarbij oog te hebben voor drie belangrijke
randvoorwaarden.

1 Bestuur
De departementale en verticale bestuursstructuur in ons land bevordert
integrale oplossingen voor de problemen van het goederenvervoer niet.
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Betere benutting van het potentieel is in gang gezet.



Daardoor is er sprake van suboptimalisatie. Ten tweede leven de proble-
men van het goederenvervoer, hoewel ze alarmerend zijn, onvoldoende in
politiek en samenleving. Gezien de zwaarte van de uitdagingen bepleit de
Raad dat in de kabinetsperiode 1998 - 2002 duidelijke aanzetten voor
verbetering van het goederenvervoer worden opgenomen, langs de hier-
voor geschetste hoofdlijnen.

2 Ruimtelijke ordening
De Raad pleit ervoor de vervoersinfrastructuur meer als structurerend 
element in de ruimtelijke ordening te hanteren. Deze opvatting kan 
worden vertaald in het corridorconcept: het situeren van (nieuwe) bedrij-
vigheid langs corridors/vervoersassen. De groei van het aantal voertuig-
kilometers kan hiermee worden beperkt; op die manier kan ook de 
bundeling van goederenstromen een impuls worden gegeven5.

3 Personenvervoer
Personenvervoer en goederenvervoer hangen nauw samen voor wat
betreft beleidsinstrumentarium en gezamenlijk gebruik van de infrastruc-
tuur. Een belangrijk deel van de oplossing van het verkeers- en vervoers-
probleem ligt bij het omvangrijke personenvervoer, dat 90 procent van de
bewegingen op de weg uitmaakt. Voor het personenvervoer moeten
daarom eigen oplossingen worden gevonden en uitgevoerd.
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naam Incodelta. Samen met andere overheden en bedrijfsleven wil V&W corridors met

projecten en maatregelen tot ontwikkeling brengen.
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Feiten en ontwikkelingen

4  Analyse groei goederenvervoer

De onderstaande analyse van feiten en ontwikkelingen heeft speciaal
betrekking op het binnenlands goederenvervoer over land - zee en lucht
blijven in dit advies buiten beschouwing. In bijlage 4 zijn enkele toelich-
tende statistieken opgenomen.

4.1 Meer kilometers, hogere belasting wegennet
Het vervoer van goederen over de weg vertoont sinds lange tijd een
gestage groei. De groei van het binnenlands vervoer in tonnen lijkt sinds
1980 te stagneren. Het vervoer in tonkilometers, dat wil zeggen het aan-
tal tonnen vermenigvuldigd met het aantal kilometers waarover de ton-
nen worden vervoerd, stijgt echter onverminderd. Ook de volumekilome-
ters nemen in Nederland toe: er gaat weliswaar evenveel ton over de weg,
maar de goederen zijn zo verpakt en gestouwd dat er minder kilo’s per
kubieke meter in een vracht (de dichtheid van de vracht) vervoerd wor-
den. Omdat het tonnage van de vracht ongeveer gelijk blijft, kan het niet
anders dan dat het aantal volumekilometers toeneemt. De geringere
dichtheid van de vracht, gevoegd bij de hogere leverfrequentie vanwege
het ‘just-in-time’ concept van bedrijven, leidt ertoe dat het aantal voer-
tuigkilometers nog het snelst toeneemt6. En dat betekent een steeds
hogere belasting van het wegennet in Nederland. 
In het internationale wegvervoer houdt de groei in tonnen onverminderd
aan, zij het dat deze toch minder uitbundig is sinds 1980 dan in de
periode van 1965-1980. De tabel geeft een kwalitatieve indicatie van de
binnenlandse en buitenlandse groei.

Tabel 1: Groei goederenvervoer over de weg sinds 1980

tonnen tonkm volumekm voertuigkm

binnenlands -/+ + ++ +++

internationaal ++ ++ +++ +++

bron: CBS, bewerking BEA (KPMG Bureau voor Economische Argumentatie)

6 Verbetering van de statistieken is gewenst; dat geldt vooral voor de volumekilometers.

Vermoedelijk daalt de dichtheid van de vracht (kg per m3). Goederen kunnen bij gelijk-

blijvende functionaliteit lichter worden. Of het volume minder wordt is echter de vraag.

In het verleden was dit niet het geval, waardoor steeds meer ‘lucht’ wordt vervoerd.
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De onderstaande figuur geeft een beeld van de actuele ontwikkelingen in
het binnenlands wegvervoer (periode 1980 - 1995). De groei in tonnen
lijkt te stagneren. De groei in tonkilometers en vooral in voertuigkilome-
ters is sterker gegroeid dan het bruto nationaal product. Het aantal voer-
tuigkilometers groeit overigens ook doordat steeds vaker bestelauto’s 
worden ingezet. Deze worden vooral gebruikt voor kleinere zendingen 
en spoedleveringen en in het service-verkeer (zie voor cijfermatige tabel
bijlage 4 C).

Ontwikkeling binnenlands wegvervoer in tonnen, tonkm, voertuigkm* 
en bnp

* inclusief bestelauto’s

Bron: CBS; bewerking BEA

235

215

195

175

155

135

115

95

75

1980           1985      1990                1995
jaar

voertuigkm

tonkm

bnp

tonnen
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4.2 Oorzaken groei

Vooral outsourcing en logistieke optimalisatie (onder meer afweging van
transportkosten en voorraadkosten) zijn belangrijke verklaringen voor de
groei van het goederenvervoer. Beide ontwikkelingen zijn primair gericht
op kostenbeheersing binnen een bedrijf. Ze worden mogelijk gemaakt en
gestimuleerd door efficiënte en relatief goedkope vervoersproducten.
Door outsourcing, een van de krachten achter de economische groei, en
logistieke optimalisatie neemt de geografische spreiding van economische
activiteiten eveneens toe. Ook dit zorgt voor toename van vervoer.
Halffabrikaten worden uit een steeds wijder gebied (nationaal en interna-
tionaal) aangevoerd. Tegelijkertijd worden goederen op steeds grotere
markten afgezet (van regionaal naar nationaal naar internationaal).



Groei handel

Specialisatie en grotere afzetmarkten leiden tot een sterke toename van 
de handel en daarmee tot een sterke groei van het internationale vervoer.
De groei van de handel ligt traditioneel ruim boven die van het BNP 
(factor 1,5 - 2). Door het wegvallen van handelsbarrières (Europese een-
wording en uitbreiding Europese Unie, de komende introductie van de
Euro) en betere en snellere informatie (e-commerce) nemen ook de inter-
nationale handelsstromen verder toe. Daarnaast worden handels- en
transportketens anders ingericht. Een voorbeeld daarvan is de sterke
opkomst van de Europese distributiecentra. Hiermee beoogt men schaal-
voordelen te behalen en voorraadkosten te drukken.
Verdere groei van de internationale handel ligt in het verschiet7. 
Een trendbreuk in deze ontwikkelingen, en daarmee gepaard een trend-
breuk in de toename van het goederenvervoer, is bij de huidige economi-
sche structuur en prijsstelling van het vervoer niet te verwachten.

4.3 Huidig overheidsbeleid richt zich op internationaal transport
De overheid heeft er de afgelopen jaren veel aan gedaan om de internatio-
nale transport- en distributiefunctie van ons land veilig te stellen en uit te
bouwen. De mainports en de direct daarmee samenhangende verbindin-
gen met het achterland (hoofdtransportassen) en met Europese netwer-
ken stonden daarbij centraal. Binnen deze mainportstrategie past het stre-
ven kwalitatief hoogwaardig transport te realiseren. Dit is ook van belang
voor het behouden en vergroten van de aantrekkelijkheid van Nederland
als vestigingsplaats voor bedrijven. De transfer- en transitostromen van en
naar Nederland dragen bij aan het creëren van massa en het versterken
van de transportsector. Nederland heeft veel internationale verbindingen 
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Tabel 2: Buitenlandse handel per capita tussen Nederland en een aantal landen

Handel tussen Nederland Handelsvolume in 1996 Handel per capita, 

en ................................. (mld gulden) gemeten naar bevolking

in dat land

België (en Luxemburg) 78 7.428

Duitsland 163 1.997

Engeland 61 1.070

Frankrijk 59 1.015

Bron: CBS; The Economist; bewerking BEA

7 Dit valt mede te illustreren aan de hand van de zogenoemde handelsintensiteiten. 

Deze hebben betrekking op de som van de importen en exporten (in geld) tussen

Nederland en een ander land, afgezet tegen de bevolking in dat land. De handelsintensi-

teit met België is bijvoorbeeld aanmerkelijk hoger dan die met Duitsland, Engeland en

Frankrijk (tabel 2). Naarmate barrières in het handelsverkeer worden geslecht en de

kennis over wat elders te halen valt toeneemt, zullen handel en vervoer toenemen. 



van hoge kwaliteit, met hoog-frequente diensten. Daarop komen niet
alleen nieuwe internationale bedrijven af, ook de al in Nederland geves-
tigde internationaal opererende bedrijven profiteren ervan. Ondanks deze
voordelen wordt het nagestreefde economisch concept van de transport-
en distributiefunctie tegenwoordig meer dan eens ter discussie gesteld.
Dit impliceert dat er vraagtekens worden geplaatst bij de effectiviteit van
dit wapen in de concurrentiestrijd tussen landen om een aantrekkelijke
vestigingsplaats te zijn.

Binnenlands vervoer essentieel
Het beleid voor het binnenlands vervoer en het vervoer van import- en
exportgoederen kreeg aanmerkelijk minder aandacht dan dat voor inter-
nationaal transport en distributie. En dat terwijl binnenlands vervoer
direct gekoppeld is aan de productie en consumptie in Nederland. 
Het gaat dan met name om beleid voor stadsdistributie, intermodaal ver-
voer en beter gebruik van de beschikbare capaciteiten. Dit vervoer is nog
niet substantieel veranderd. Economische specialisatie zoals we die nu
kennen, is zonder dit vervoer veel moeilijker te bewerkstelligen.
Binnenlands vervoer en vervoer vanwege (onze eigen) importen en expor-
ten moeten daarom worden gezien als productiefactoren; zij bepalen
mede de manier waarop we nu produceren en consumeren. Onder de
huidige omstandigheden is echter op afzienbare termijn geen doorbraak
te verwachten in verbetering van het binnenlands vervoer.

Omvang en waarde binnenlands vervoer
Een indicatie voor het belang van het binnenlands vervoer kan worden
ontleend aan de omvang en de waarde van de vervoerde goederen. Ruim
65 procent van alle tonkilometers over de weg op Nederlands grondge-
bied heeft betrekking op binnenlands goederenvervoer (beroepsvervoer
en eigen vervoer). Omgerekend naar transportwaarde (tonkilometers x
gemiddeld tarief per tonkilometer) gaat het zelfs om 90 procent (zie ook
bijlage 4B).  

Omvang en waarde vervoer import en export
Ook het vervoer dat verband houdt met onze importen en exporten is
van belang. Circa 25 procent van de tonkilometers over de weg op
Nederlands grondgebied houdt hiermee verband. Gemeten in voertuig-
kilometers is dit aandeel overigens beduidend lager dan dat van het bin-
nenlands vervoer. Dit kan worden verklaard door de inzet van grotere
eenheden in het internationale transport.
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5  Trend: meer beslag op beschikbare ruimte

In hoofdstuk vier lag het accent op de ontwikkelingen tot nu toe. In dit
hoofdstuk volgt een schets van de meest waarschijnlijke en dominante,
door anderen geschetste trends, die de Raad voor het lange-termijnbeleid
(2030) voor het goederenvervoer relevant vindt. Uiteraard zijn ook
andere scenario’s denkbaar. Na de trends komen de prognoses voor het
goederenvervoer aan de orde.

5.1 Hoe ziet de toekomst eruit
Enkele belangrijke algemene trends zijn:
• de bevolking telt in 2030 bijna 17,2 miljoen personen. Daarna zal de

bevolkingsomvang langzaam afnemen (bron: CBS). Dit betekent dat
de bevolking in de periode 1998 - 2030 nog met zo’n 1,6 miljoen 
personen zal toenemen;

• de welvaart is in 2030 aanmerkelijk toegenomen. Dit komt onder
andere door een krachtige economische ontwikkeling en de daaruit
voortvloeiende toename van de werkgelegenheid. Door de welvaarts-
toename (een hoger besteedbaar inkomen en meer vrije tijd) krijgen
burgers steeds meer oog voor de kwaliteit van de fysieke leefomgeving
(wonen, recreatie) en van de leefomstandigheden (zorg, milieu). Verder
zullen consumenten hogere eisen stellen aan het assortiment goederen,
hetgeen effect zal hebben op de wijze van transporteren en distributie;

• verschillende economische en maatschappelijke activiteiten blijven
concurrerende claims leggen op de beschikbare ruimte. Wonen, 
werken, recreëren en verplaatsen (de verbindende activiteit) vragen
steeds meer ruimte. Maar die wordt schaarser wordt dus een steeds
schaarser goed. 

• deze claims en kwaliteitseisen leiden ertoe dat de prijs van ruimte 
(verder) zal stijgen. Hierdoor nemen ook de aanlegkosten van infra-
structuur toe. Gegeven de neiging van de samenleving tot groeiende
mobiliteit, zal het personenvervoer eveneens meer weg en rail vragen.
Voor het goederenvervoer kunnen deze trends ertoe leiden dat de
ruimte binnen de infrastructuur minder zal toenemen en wellicht 
zelfs zal afnemen.

• informatie- en communicatietechnologie krijgen een grotere plaats in
het dagelijkse leven. Dat heeft een accentverschuiving tot gevolg: men
gaat immateriële zaken sterker waarderen. Materiële zaken zullen daar-
door een minder belangrijke plaats in het leven krijgen. Het is nu nog
niet duidelijk welke gevolgen deze verschuiving zal hebben voor
wonen, werken, produceren, verplaatsen etc. 

• fysieke grenzen vervagen. Het verplaatsen van goederen en mensen
wordt gemakkelijker en naar verhouding goedkoper, waardoor geogra-
fische spreiding van economische activiteiten, zoals productie, en
mobiliteit van personen verder wordt gestimuleerd.

• dankzij technologische verbeteringen zullen de bestaande en zeker de
nieuwe methoden van voortbeweging aanzienlijk minder en wellicht
zelfs geen (of nauwelijks) emissies en geluid meer produceren.

• in de sector verkeer en vervoer zal vergaande automatisering vele 
handelingen en taken van de mens overbodig maken.
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5.2 Trends in het goederenvervoer

5.3 Kanttekeningen bij prognoses
De AVV (Adviesdienst Verkeer en Vervoer, de onderzoeksdienst van het
ministerie van Verkeer en Waterstaat) heeft prognoses gedaan (tot 2020)
voor de personen- en goederenmobiliteit (zie ook bijlage 4A).
Extrapolatie van de AVV-prognoses naar 2030 geven een aanzienlijke 
verdere toename van het vervoer te zien, zowel binnenlands als interna-
tionaal. De prognoses bevestigen dus het eerder geschetste beeld. 
Maar er zijn enkele kanttekeningen te maken:
• de prognoses laten een sterke toename zien van het tonnage in het bin-

nenlands vervoer: een toename met bijna 80 procent in 2020 en met
130 procent in 2030 ten opzichte van 1995. In het vorige hoofdstuk
werd echter uiteengezet dat de toename van het binnenlands goederen-
vervoer, uitgedrukt in tonnen, in de periode 1980 - 1995 leek te stag-
neren.
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• In de periode 1995 - 2030 zal het aantal voertuigkilometers bijna 
verdrievoudigen. 

• Hoewel volgens de prognoses de voertuigkilometers nog sterker toene-
men dan de tonnen, is er door de sterke groei van het aantal tonnen
sprake van een meer gelijke ontwikkeling dan in de afgelopen 15 jaar.

• De emissies (CO2 en NOx) veroorzaakt door het vrachtverkeer, nemen
minder toe dan het transport zelf: CO2 in 2030 ruim twee keer zoveel
en NOx ruim anderhalf keer zoveel. Voertuigen zullen het milieu min-
der belasten door nieuwe technieken (zwavelarme diesel, verbeterde
motortechnieken). Deze prognose komt niet overeen met de hiervoor
gesignaleerde trend, dat emissies en geluid in 2030 aanzienlijk zijn
teruggedrongen. Dit komt door het verschil tussen nieuw beleid en
voortzetting van het huidige beleid waarop de AVV zijn prognoses
heeft gebaseerd.
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6  Ruimteschaarste voor goederenvervoer

Uit voorgaande hoofdstukken is duidelijk geworden dat het goederenver-
voer onmisbaar is voor onze economie. Maar er zijn ook minder gunstige
bijverschijnselen. Daarbij gaat het vooral om de milieubelasting door
emissies en geluid, veiligheid en om ruimtebeslag.

6.1 Emissies
Emissies en geluidsoverlast zullen op termijn door technologische innova-
tie, uitgelokt door strengere regelgeving, verder kunnen worden beteu-
geld. Omdat wegvoertuigen een korte gemiddelde levensduur hebben in
vergelijking met andere vervoersmiddelen, kan een schoner en geluids-
armer voertuigpark relatief snel worden gerealiseerd. Toch is de verwach-
ting dat er enige vervuilende emissie zal blijven. Voor het totale goederen-
vervoer geldt dat de reducties in de uitstoot per kilometer geheel teniet
kunnen worden gedaan door de verwachte verdere groei van het aantal
afgelegde kilometers. 

6.2 Ruimte wegvervoer versus spoor en binnenvaart
Wegvervoer neemt meer ruimte in beslag en is minder veilig dan spoor en
binnenvaart. Toch zal de vrachtauto - ook bij ongewijzigd beleid - zijn
dominante positie voorlopig behouden in het regionale en het lokale ver-
voer. Behalve door de flexibiliteit komt dit ook doordat goederenvervoer
per spoor of binnenvaart nu nog kostbare overslagtechnieken en organisa-
tie van onder meer het voor- en natransport vereisen8. Deze nadelen, en
de bijbehorende kostprijs, staan grootschaliger inzet van deze alternatie-
ven op korte afstanden in de weg. Ze bieden vooral perspectief bij langere
afstanden. Spoor en binnenvaart kunnen op termijn de problemen die
samenhangen met het binnenlandse vervoer van stukgoed (vervoer van
bulkgoederen, zoals olie en zand, valt buiten dit bestek) onvoldoende 
helpen oplossen. Er moet dan ook worden gezocht naar innovatievere
wegen om de groei van het goederenvervoer op te vangen.

Ruimteschaarste
De verwachte dominante positie van het wegvervoer noopt tot grondige
bezinning op de ontwikkeling van het goederenvervoer en de accommo-
datie ervan. Ruimte is een schaars goed in ons land. De eisen gesteld aan
de kwaliteit van die ruimte nemen toe. Naar het zich nu laat aanzien, wil
de maatschappij dan ook niet ongelimiteerd (zichtbare) ruimte bieden
aan allerlei economische activiteiten, waaronder transport. Derhalve
dreigt schaarste aan ruimte voor het goederenvervoer.
Het vraagstuk van het goederenvervoer (op termijn) is vooral een capaci-
teits- en dus een ruimtevraagstuk. Dit moet opgelost worden. De hui-
dige, en vooral de te verwachten, druk op de fysieke ruimte vereisen dat
de discussie over schaarste en prijs(vorming) onherroepelijk wordt
gevoerd. Aansluitend moet er een discussie over de economische struc-
tuur komen. 
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van het binnenlands stukgoedvervoer kunnen opvangen.

Illustratie: Rudolf Das





Binnenlands goederenvervoer pijler economie
Ten behoeve van de werkgelegenheid streeft Nederland de komende jaren
naar een economische groei van 3 procent per jaar. Dit resulteert in een
groei van voertuigkilometers met minstens 3 procent per jaar volgens de
huidige scenario’s van het CPB9. Goed binnenlands transport vergemak-
kelijkt economische groei. Deze groei gaat immers gepaard met een toe-
nemende vraag naar goederen en diensten, en daarmee met vraag naar
fysiek transport van goederen (en personen). De toenemende vraag is
wellicht minder dan tot nu toe, maar nulgroei acht de Raad onwaar-
schijnlijk. Om zijn faciliterende rol voor de economie te kunnen vervul-
len moet het goederenvervoer kunnen groeien, maar dat dient wel te
gebeuren onder condities van milieu, ruimtelijke ordening en efficiency.
De reeds bestaande problemen ten aanzien van congestie en bereikbaar-
heid enerzijds en van leefbaarheid, milieu en veiligheid anderzijds zullen
in de komende periode verder toenemen, ondanks - ten dele zelfs dankzij
- het gevoerde beleid. Het is zeer de vraag of er op termijn voldoende
ruimte is (letterlijk en figuurlijk) om het goederenvervoer adequaat af te
handelen. Eerder zal sprake zijn van een structurele ‘tekort-situatie’. 
Het goederenvervoer dreigt daardoor zijn economische functie niet goed
meer te kunnen vervullen. De ontwikkeling van de economie kan hier-
door in gevaar komen. Gezien de belangrijke functie van het goederen-
vervoer voor de Nederlandse economie moeten de huidige en toekom-
stige problemen met betrekking tot het goederenvervoer daarom met 
prioriteit worden aangepakt. Het feit dat politiek gezien het accent op 
het personenvervoer lijkt te liggen, stemt de Raad tot zorg.

6.3 Binnenlands vervoer centraal in beleid 
Op basis van analyse, verwachtingen en problemen acht de Raad drin-
gend een concept nodig voor een logistiek netwerk met een optimaal
functionerend transportsysteem.
Vanwege het belang van het binnenlands goederenvervoer voor de econo-
mie, moet de overheid zich in het beleid concentreren op het binnenlands
vervoer, en dan in het bijzonder op stukgoed en minder op bulkvervoer
(grote stromen van een soort goed). 
In dit advies komt het internationaal vervoer zijdelings aan de orde. 
De Raad houdt in beraad om in een vervolgadvies de visie uit dit advies
verder uit te werken en in te gaan op het internationale vervoer, onder-
scheiden naar import/export en transitovervoer. Daarbij hoort ook het
thema ‘Nederland transport- en distributieland’, de positie van de main-
ports en de kritiek dat het goederenvervoer in zijn algemeenheid laag-
waardig zou zijn en weinig waarde zou toevoegen.

De belangrijkste overweging voor concentratie op het binnenlands ver-
voer is dat een goed binnenlands transportsysteem een onverbiddelijke
voorwaarde is om economische activiteiten mogelijk te maken en opti-
malisatie in het gebruik van schaarse hulpbronnen te bereiken. Een
tweede overweging is dat in deze sector naar verwachting sneller oplossin-
gen voor problemen zijn te vinden en uit te voeren dan in het internatio-
nale vervoer. De nationale beleidsvrijheid is vooralsnog groter.
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9 Economie en fysieke omgeving, 1997



7  Visie 2030

De oplossingsrichtingen van de Raad voor het ruimteprobleem van het
binnenlands goederenvervoer passen in de visie die de Raad heeft op het
economisch en ruimtelijk systeem in 2030. Deze is uitgewerkt aan de
hand van het lagenmodel voor verkeer, vervoer en infrastructuur.
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Sociaal-economisch systeem
In 2030 bestaat overwegend een diensteneconomie. De productie van
goederen gebeurt op geavanceerde manier. Sterk geautomatiseerde high
tech-industrial clusters, ondersteund door een breed scala aan dienstverle-
nende bedrijven, leveren op maat gesneden producten. De clusters
bestaan uit gespecialiseerde interregionale en internationale bedrijven, die
in hechte samenwerkingsverbanden producten ontwikkelen, fabriceren,
distribueren en verkopen. 
Binnen het consumptiepatroon stijgt het aandeel van de overige goederen
en diensten (recreatie, ontspanning, informatie) fors. De differentiatie in
producten is nog aanzienlijk groter dan in de jaren negentig. De elektro-
nische snelweg biedt een geheel nieuw pakket aan diensten. Het belang
van traditionele informatiedragers is tegen deze tijd afgenomen en de
consument boort veel verder weg gelegen bronnen aan om in zijn behoef-
ten te voorzien.

‘Electronic commerce’ genereert niet alleen geheel nieuwe diensten 
(virtuele prikkels en belevingen), maar ook nieuwe goederenstromen.
Breedbandtechnologie (zie bijlage 3) vergroot de uitwisseling van kennis
en informatie. Het belang van informatie neemt toe. Mensen zijn minder
gericht op behoeftebevrediging door goederen. Bevrediging van de imma-
teriële behoefte is nu belangrijker geworden. De behoefte aan materie is
echter niet verdwenen, hooguit in relatieve zin afgenomen. Productie en
transport van goederen blijven een onlosmakelijk onderdeel van het eco-
nomisch functioneren van de samenleving. De milieu-eisen (emissies en
geluid; ruimtebeslag, veiligheid) gesteld aan productie en consumptie,
zijn aanzienlijk scherper. 

Ruimtelijk systeem
Ruimte, die de maatschappij voor economische activiteiten inclusief
transport wil benutten, is schaars. Gebruik van de openbare ruimte is aan
strakke regels gebonden. Die schaarste werkt volledig door in de prijsstel-
ling. Consumenten en bedrijven maken afwegingen die passen bij zorg-
vuldige omgang met die ruimte. In stedelijke gebieden geldt dit nog 
sterker. De toegang tot steden bijvoorbeeld kent strikte bepalingen.
Er bestaat een ruimtelijk ordeningsbeleid waarbij de bewegingsvrijheid in
beleid en maatregelen van de verschillende overheden aan voorwaarden
gebonden is. Vanwege de schaarste aan ruimte gebruikt men (voorzienin-
gen voor) verkeer en vervoer als structurerend element in dit ruimtelijk
ordeningsbeleid. De voorwaardenscheppende rol van de infrastructuur
op dit punt wordt erkend.

Mobiliteitssysteem
Ruimtelijk gescheiden economische activiteiten zijn gekoppeld door mid-
del van een geavanceerd mobiliteitssysteem. Dit is een systeem waarin alle
verplaatsingen van personen en goederen zijn ondergebracht.
Binnen de strakke randvoorwaarden geldt nog wel een vrije keus van 
vervoerswijze. Door de randvoorwaarden moeten ondernemingen en
burgers hun beslissingen goed overwegen. Daardoor loopt de afhandeling
van de verplaatsingen (mobiliteit personen en goederen) volgens een
betere planning.
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Transportsysteem
Bij het transport is sprake van efficiënte en sterk geïntegreerde systemen.
Hierbij horen dus ook het spoor en de binnenvaart. Technologie en orga-
nisatie zijn aangepast, zodat alle alternatieven probleemloos en zonder
kostenverhoging gebruikt kunnen worden op een zo efficiënt mogelijke
wijze. Schaarste aan ruimte dwingt bedrijven nauw samen te werken,
zowel nationaal als internationaal. Dit geldt ook voor de verschillende
spoorwegen. Optimalisatie is het sleutelwoord. Terminals en overslag-
systemen waar goederen in gestandaardiseerde hoeveelheden veranderen
van vervoerswijze (intermodaal vervoer) zijn geoptimaliseerd en geauto-
matiseerd.
Ondernemingen met eigen vervoer besteden hun transport- en logistieke
activiteiten steeds meer uit. In het wegvervoer is leegrijden tot een mini-
mum teruggebracht. Professionele logistieke dienstverleners spelen een
prominente rol. Alternatieven, zoals spoor en binnenvaart, kunnen vaker
worden ingezet, want er bestaan gestandaardiseerde laadeenheden, betere
overslagtechnieken en er is een marktgeoriënteerde organisatie. De ver-
koop van transportdiensten is nu namelijk losgekoppeld van de productie
van transportdiensten.
De overheid heeft onderkend dat de verschillende transportsystemen
elkaar aanvullen. De overheid exploiteert haar deel van de transportsyste-
men op bedrijfseconomische wijze. Er is een vervoersfonds dat adequaat
wordt beheerd door een onafhankelijke autoriteit. Dit fonds wordt onder
andere gevoed door schaarsteheffingen. Via het fonds kan de overheid
aanzienlijke investeringen (laten) doen in bestaande en nieuwe deel-trans-
portsystemen. Het fonds draagt ook bij aan de exploitatie van verliesge-
vende, maar vanuit het systeem gezien noodzakelijke, deelsystemen.
De aanleg van infrastructuur wordt dus niet meer alleen gefinancierd
vanuit de algemene middelen, maar ook vanuit het vervoersfonds. 
De bedrijfseconomische toets op haalbaarheid heeft daarbij een veel
zwaarder gewicht dan in de vorige eeuw.

Voertuigsysteem en infrastructuur
Binnen de deelsystemen is automatisering ver doorgevoerd. Computers
in voertuigen ondersteunen bestuurders bij de keuze van route en tijd.
Schaarste aan capaciteit aan infrastructuur is zichtbaar via een geavan-
ceerd systeem van tariefstelling (‘rekeningrijden’ weg, spoor en water).
Naast de bekende deelsystemen zijn nieuwe systemen geïntroduceerd.
Een baanbrekende vernieuwing is het gebruik van de derde dimensie:
ondergronds transport en distributie. Hierbij gaat het om specifieke net-
werken voor goederenvervoer. Daaraan gekoppeld zijn stedelijke consoli-
datie- en distributiecentra. Deze fungeren mede als voedingspunt.
Een andere vernieuwing is de breedbandtechnologie als infrastructuur
voor de elektronische snelweg. Gebruik van deze technologie kan vervoer
beperken. De overheid speelt ook met deze faciliteit in op de toenemende
vraag naar diensten.
Toepassing van productdifferentiatie in het wegvervoer is een derde ver-
nieuwing. Gebruikers kunnen kiezen uit verschillende kwaliteiten infra-
structuur met de daarbij behorende prijsstelling. Deze worden gedeelte-
lijk aangeboden door privé-ondernemingen, onder condities van de 
overheid.
De ontwikkeling van deelsystemen gebeurt door het vervoersfonds, 
publiek-private samenwerking, of volledig privaat gefinancierde initiatie-
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ven. In de laatste twee gevallen worden verscheidene modellen gehan-
teerd: vragen van offertes aan verschillende bedrijven (tender); BOT-
constructies (‘build, operate and transfer’), e.d.

Componentsysteem
Door een zeer strikt beleid inzake emissies en geluid en door technologi-
sche innovatie op het gebied van emissievermindering is milieu minder
bepalend geworden bij de keus tussen de verschillende alternatieven voor
transport. Motoren en voertuigen zijn geclassificeerd; slechts de beste
klassen (met de laagste emissies) krijgen toegang tot de netwerken. 
Het voordeel van lagere emissie per voertuig kan echter teniet worden
gedaan door toename van het aantal voertuigkilometers.
Mede door het vervoersfonds is verdergaande innovatie op het gebied van
energiewinning en -omzetting gestimuleerd, zoals de toepassing van her-
nieuwbare brandstoffen (waterstof, biomethanol) en electrische/hybride
aandrijving.

Standaardisatie heeft een hoge vlucht genomen. Naast de container en 
de euro-pallet maakt de transportsector gebruik van een standaard euro-
container en standaard rolcontainers. Productontwerp en -verpakking
worden hierop afgestemd.

Conclusie
De overheid streeft naar economische groei en groei van de werkgelegen-
heid. Daarmee hangt samen de toename van het binnenlands goederen-
vervoer. Dit vervoer ondervindt echter nu al problemen door congestie,
slechte bereikbaarheid en aantasting van natuur, milieu en leefbaarheid.
Investeringen zijn dan ook nodig om de ontwikkeling van het goederen-
vervoer nu en in de toekomst in goede banen te leiden en daarmee
samenhangende problemen te minimaliseren. De Raad geeft in dit advies
‘Ruimtelijke vernieuwing voor het goederenvervoer’ een concept voor een
logistiek netwerk waarin wegvervoer, spoor en binnenvaart aangevuld
worden met ondergronds transport via buizen. Uit een in te stellen ver-
voersfonds, beheerd door een onafhankelijke vervoersautoriteit, moeten
de investeringen ten behoeve van innovatie (ondergronds transportsys-
teem, nieuwe manieren van overslag, maar ook manieren om fysiek ver-
voer tegen te gaan, zoals breedbandtechnologie) en aanleg, onderhoud en
beheer van de infrastructuur bekostigd worden. Schaarsteheffingen
gericht op optimalisatie van het gebruik van de infrastructuur bevorderen
de doelmatigheid van het vervoer. 
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Bijlage 2 - Verantwoording werkwijze 
voorbereiding advies

Commissie uit de Raad
Naar aanleiding van de adviesvraag van de minister d.d. 25 september 1997 
heeft de Raad een commissie samengesteld onder voorzitterschap van de heer
Bouw en met de volgende leden: de heer Blaauwendraad, mevrouw Cramer, 
de heer Van Laarhoven, mevrouw Prins, mevrouw Van Vliet en de heer Wintzen.
Deze commissie werd ondersteund door een projectteam uit het secretariaat van
de Raad, bestaande uit de heer Hegger (projectleider), de heer Dander (project-
medewerker), en successievelijk mevrouw Parag en mevrouw Dirkzwager
(projectassistente).

Ideeëntafels
De commissie heeft een aantal ‘ideeëntafels’ georganiseerd. Aan ongeveer 
20 deskundigen binnen en buiten het goederenvervoer werd gevraagd welke
problemen zij voor het goederenvervoer op lange termijn zien en welke oplos-
singsrichtingen zich aandienen.
Met een aantal onder hen heeft de commissie medio november in bilaterale
bijeenkomsten over de verschillende bijdragen van gedachten gewisseld.

Analyse
De commissie heeft door het projectteam een analyse laten maken van relevante
ontwikkelingen in het goederenvervoer. Daarbij is door de Adviesdienst Verkeer
en Vervoer (AVV), de onderzoeksdienst van het ministerie van Verkeer en
Waterstaat, waardevolle informatie verschaft.

Innovatiebijeenkomst
De commissie was van mening dat innovatie in het goederenvervoer een belang-
rijke invalshoek voor het lange-termijnbeleid zou kunnen zijn. Om het poten-
tieel van een dergelijke benadering in kaart te brengen werd in december een
bijeenkomst georganiseerd met deskundigen uit kringen van onder meer de
bouw, onderzoek en banken. Onder voorzitterschap van prof. A.J.M. Vermunt
van de Katholieke Universiteit Brabant is bij die gelegenheid over dit thema van
gedachten gewisseld.

Conceptadvies
De eerste maanden van dit jaar heeft de commissie de problematiek en het verza-
melde materiaal geordend en oplossingsrichtingen uitgezet. Een eerste resultaat
daarvan is in maart voorgelegd aan de deskundigen die reeds eerder werden
geraadpleegd. Van hun obeservaties en suggesties is in het vervolgtraject
dankbaar gebruik gemaakt. Voor nadere onderbouwing van te maken keuzes is
tevens een beroep gedaan op het bureau KPMG BEA (Bureau voor Economische
Argumentatie). 
Mede dankzij deze ondersteuning heeft de commissie de voorbereiding van haar
advies in april kunnen afronden. De Raad heeft het advies vervolgens eind april
vastgesteld.



Advies
In de daaropvolgende periode werd het advies in de definitieve vorm gegoten 
en in juni is de demissionaire minister van Verkeer en Waterstaat schriftelijk
geïnformeerd over de belangrijkste aanbevelingen, waarbij de Raad verzocht 
deze eveneens ter kennis te brengen van de kabinetsinformateurs.

De commissie is de geraadpleegde externe deskundigen dankbaar voor hun
verschillende bijdragen en heeft de gevolgde werkwijze als bijzonder positief
ervaren.
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Bijlage 3 - Breedbandtechnologie

Volgens velen is de elektronische snelweg er al, maar dat is een misverstand. 
Wij hebben de mogelijkheid om in principe 500 TV programma’s te ontvangen via
de kabel en om Internet af te wikkelen via het traditionele telefoonnet of ISDN.
Hierbij moet bedacht worden dat ISDN in principe slechts de beschikking heeft
over de capaciteit van twee maal een telefoonverbinding. Grootschalige nieuwe
mogelijkheden ontstaan echter pas als de gebruiker door middel van kabel gecom-
bineerd met glasvezeltechniek de beschikking krijgt over een bandbreedte (capaci-
teit) die vele tientallen malen die van de telefoonverbinding is. De Amerikaanse
vice-president Al Gore pleit in dit kader voor een honderdvoudige bandbreedte met
gebruikmaking van glasvezeltechnieken.

Op deze ‘echte’ elektronische snelweg gaan tv, computer, telefoon en kabel samen
als een moderne vorm van multimedia, waarbij iedere abonnee met iedere andere
abonnee bulkbestanden kan uitwisselen en/of een beeldverbinding kan hebben van
studiokwaliteit. In plaats van de huidige ‘voice’ verbinding of het moeizaam over-
zenden van een plaatje kan hij via zijn beeldscherm een levendig en perfect oog-
contact hebben of andere perfecte kwaliteit leverende beelden overzenden. 
Deze elektronische snelweg  maakt het mogelijk een groot gedeelte van de fysieke
ontmoetingen voor vergaderingen of overleg op afstand te laten plaatsvinden. 
Het skala aan nieuwe mogelijkheden is welhaast onbeperkt en is zeker niet gelimi-
teerd tot voor de hand liggende toepassingen als visueel contact met zieken en
bejaarden of doktersbezoek. Vele van de nieuwe toepassingen zullen zich ook gaan
afspelen in de entertainment industrie of andere (nieuwe) cultuuruitingen. Maar
alle zullen zij significante invloed kunnen hebben op het mobiliteitsgedrag.
Belangrijker is nog dat deze nieuwe mogelijkheden ook het bestedingsgedrag van
de consument zullen beïnvloeden zodanig dat een groot gedeelte van de besteed-
bare consumentengulden (c.q. -euro) naar deze vorm van immateriële vorm van
economie zal vloeien.

Deze elektronische snelweg is er nog niet, terwijl de infrastructuur (coax kabel 
en glasvezel) en de technologie beschikbaar zijn of spoedig komen. Tot nu toe
ontbreekt de politieke wil in Nederland om te zorgen dat iedereen aansluiting
krijgt op een dergelijke nieuwe infrastructuur. Volgens onderzoek is hiervoor 
ƒ 12 miljard benodigd. De apparatuur die de abonnee voor deze infrastructuur
nodig heeft zal bij massafabrikage zo’n  ƒ 1000 - ƒ 2000 kosten.
Noch overheid, noch industrie pakken aanleg van de infrastructuur aan. 
De overheid vindt dat de industrie dit moet doen en is bevreesd voor aantasting
van de positie van de omroepen in Nederland.
Indien de overheid de totstandkoming van deze infrastructuur zou helpen facili-
teren, zou  dit een enorme impuls kunnen geven aan de software- , de elektroni-
sche- en de entertainment- industrie. Als Nederland wil, kan het een
vooraanstaande positie innemen als brainport (State of the art consultancy  en
het aantrekken van internationale bedrijven ) en kan er door dematerialisering
van de economie (15% van de economie is ‘survival’, 85% is ‘amusement’) een
significante verschuiving in transportstromen ontstaan. Verder zou de aanleg van
deze infrastructuur een enorme werkgelegenheid genereren. 

Om de mogelijke effecten in kaart te brengen is nader onderzoek nodig.
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Bijlage 4 - Statistieken

A. Prognoses voor ontwikkelingen in verkeer en vervoer, AVV, 1997

Prognoses vervoerd gewicht (tonnen)

1995 1995 abs 2010 2020 2030

index Mln ton index index (BEA)

binnenlands 100 493 137 179 233

goederenvervoer

internationaal 100 300 157 221 310

goederenvervoer

wegvervoer 100 547 155 208 270

spoor 100 17 214 286 382

binnenvaart 100 228 114 156 213

Bron: AVV, bewerking BEA

Prognoses voertuigkm (1995 = 100)

1994 abs 1995 2010 2020 2030

mln vrtgkm (BEA)

vrachtauto’s 3.180 100 158 211 282

trekkers 2.230 100 150 221 325

bestelauto’s 10.450 100 167 212 269

Bron: AVV, bewerking BEA

Prognoses emissies veroorzaakt door vrachtverkeer

1995 2010 2020 2030 (BEA)

CO2 100 127 173 235

Nox 100 92 122 161

Bron: AVV, bewerking BEA
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B. Transportwaarde

Binnenlands beroepsvervoer, 1996

tonkm tarief per tonkm omzet

(mln) (gld) (mln gld)

weg 21.573 0,49 10.570

binnenvaart 5.012 0,06 301

spoor 739 0,07 52

Transito (doorvoer + entrepot), im- en export beroepsvervoer op Nederlands
grondgebied*, 1996

tonkm (mln) tarief per omzet

transito im- en export tonkm (gld) (mln gld)

weg 1.430 14.081 0,10 1.551

binnenvaart 5.047 7.485 0,04 501

spoor 602 486 0,07 76

* afgelegde afstand op Nederlands grondgebied is 100 kilometer

Eigen vervoer*, 1996

tonkm tarief per tonkm omzet

(mln) (gld) (mln gld)

weg 7.876 0,74 5.828

binnenvaart 13.642 0,05 682

spoor 0 -

* geen onderscheid tussen binnenlands, im-, export en transito. Aangenomen kan worden dat

verreweg het merendeel van eigen vervoer binnen Nederland plaatsvindt.

Bron: NEI; CBS; bewerking BEA
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C. Binnenlands en internationaal wegvervoer

Ontwikkeling binnenlands en internationaal wegvervoer 1965-1996

jaar 65 70 75 80 85 90 95 96

binnenlands*

• tonnen (in mln) 256 305 328 358 344 394 398 387

• tonkm (in mln) 8.905 12397 15.444 17.672 18.431 22.900 27.100 27.600

(1980 = 100)

• tonnen 72 85 92 100 96 110 111 108

• tonkm 50 70 87 100 104 129 153 156

internationaal**

• tonnen (in mln) 19 33 34 70 85 118 139 147

• tonkm (in mln) - - - - - - - -

(1980 = 100)

• tonnen 27 47 49 100 121 169 199 210

• tonkm - - - - - - - -

gecorrigeerd BNP 56 72 90 100 107 124 138 144

1980 = 100

* beroeps- en eigen vervoer over de weg 

** totaal geladen en gelost in Nederland

*** nationaal product tegen bruto marktprijzen in miljarden guldens

Bron: CBS, Statistisch jaarboek 1998; CBS, 90 jaar statistiek in tijdreeksen

Ontwikkeling wegvervoer en bnp, 1965-1995, 1980 = 100

Bron: CBS
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D. Vergelijking vrachtverkeer en personenverkeer in voertuigkm

Bron: CBS; bewerking BEA
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