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Voorwoord 

Vitale infrastructuurgebonden diensten, zoals het verkeer en vervoer van personen

en goederen over spoorwegen en wegen, het vervoer van geluid, beeld en data

via telefoon en kabel, of het vervoer van energie via het gas- en elektriciteitsnet,

vormen in zekere zin de bloedsomloop en het zenuwstelsel van onze samen-

leving. Al deze, en andere, vitale infrastructuurgebonden sectoren zijn de laatste

10-20 jaar onderhevig aan ingrijpende processen van liberalisering, privatisering,

verzelfstandiging, de- of reregulering, e.d. De politieke trefwoorden zijn: het

bevorderen van marktwerking. Helaas blijken de daarmee beoogde effecten, zoals

lagere prijzen, kwaliteitsverbetering en meer keuzevrijheid voor de consument,

lang niet in alle gevallen te worden bereikt. Soms zelfs integendeel. Dat is

maatschappelijk gezien zorgwekkend. De Raad voor Verkeer en Waterstaat heeft

zich daarom afgevraagd hoe de effectiviteit van toekomstige veranderingen in de

marktordening rond vitale infrastructuurgebonden sectoren kan verbeteren.

Dit adviesrapport geeft daartoe een reeks van adviezen, die vooral in samenhang

bezien moeten worden. Het gaat hier niet om een onderwerp waar een of enkele

simpele oplossingen een weg naar succes bieden. Het is zelfs omgekeerd: te

beperkte of te eenzijdige benaderingen zijn een onderdeel van het probleem.

Veranderingen in de marktordening rond vitale infrastructuurgebonden sectoren

vinden plaats in een bijzonder complex krachtenveld. Zowel aan de kant van

betrokken overheden als aan de kant van de betrokken private marktpartijen.

Zowel op nationaal niveau als in Europees en breder internationaal verband. 

Dat krachtenveld dient beter en systematischer geanalyseerd te worden vóórdat

feitelijke veranderingsprocessen worden ingezet. Kernthema’s zijn daarbij onder

meer het onderscheiden van marktwerking en vraagsturing, het concretiseren van

de publieke belangen die hoe dan ook geborgd moeten worden, en het uitzetten

van trajectmanagement om stap voor stap de resultaten te bereiken die politiek

worden beoogd.

7
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Het concretiseren en borgen van publieke belangen en het effectief invulling geven

aan trajectmanagement is geen sinecure en vraagt van politici en bestuurders om

andere werkwijzen dan tot dusver worden gehanteerd bij veranderingen in de

marktordening van infrastructuurgebonden sectoren. 

Dit raadsadvies bevat vooral algemene adviezen over de voorbereiding en de aan-

pak van veranderingen in de marktordening van infrastructuurgebonden sectoren.

Bij wijze van voorbeeld worden op sommige plaatsen mogelijke uitwerkingen

gegeven voor de beleidsterreinen spoorwegen en wegen. Ook op de beleidsterrein-

en scheepvaart en luchtvaart spelen actuele verzelfstandigings- en privatiserings-

vragen. Hierop wordt in dit adviesrapport niet afzonderlijk ingegaan. 

De Raad is vanzelfsprekend bereid om op deze of andere beleidsterreinen 

desgewenst een concreet briefadvies te verstrekken als daar bij bewindslieden of

parlement behoefte aan mocht bestaan naar aanleiding van de algemene

adviezen die in dit adviesrapport zijn opgenomen.

raad voor verkeer en waterstaat

mr. F. de Zeeuw, Voorzitter

Leden Adviescommissie Vitale Transportinfrastructuren:

mr. F.E. Schaake, Voorzitter

mevr. prof. dr. J.P. Bahlmann

ir. G.A. Kaper

drs. R.H.P.W. Kottman

mevr. drs. A. Rijckenberg
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tekstbox 1 vitale infrastructuurgebonden sectoren 

Diverse vitale voorzieningen in onze maatschappij kunnen alleen functioneren

omdat er transport- en distributienetwerken zijn die de dienstverlening mogelijk

maken. De dienstverlening is afhankelijk van fysieke infrastructuren als rails,

wegen, leidingen en kabels. Voorbeelden van dergelijke sectoren zijn het (open-

baar) vervoer over weg en spoor, de, energievoorziening, de telecommunicatie,

de drinkwatervoorziening, e.d.

Behalve overeenkomsten tussen deze infrastructuurgebonden sectoren zijn er

belangrijke verschillen als het gaat om de gebruikte technologieën, de opbouw

van de sector, het eigendom van de infrastructuur, e.d.

weg-, spoor-, water-, 

lucht-, 

buisleidingentransport

elektriciteit, gas, 

drinkwater, riolering

telefoon, kabel, datanet, 

etherradio , ether-tv, 

glasvezel/breedband

Type infrastructuur Voorbeelden

Fysiek transport van personen en goederen

(traditionele infrastructuren)

transport t.b.v. klassieke nutsvoorzieningen

(nutsinfrastructuren)

(digitaal) transport van data, beeld en geluid 

(nieuwe infrastructuren)

10Samenvatting
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Samenvatting

Sinds enkele decennia is bij vitale infrastructuurgebonden diensten die voorheen

tot het takenpakket van de overheid behoorden, sprake van ingrijpende verande-

ringen door processen van liberalisering, privatisering, verzelfstandiging en

deregulering. 

De hypothese was, en is in veel gevallen nog steeds, dat dergelijke veranderingen

leiden tot een betere afstemming van vraag en aanbod, tot lagere prijzen, tot

kwaliteitsverbetering en tot meer keuzevrijheid voor de consument. Is deze

hypothese door de praktijkervaringen van de laatste 10-20 jaar bevestigd? 

Het goede nieuws is: in sommige gevallen wel. Het slechte nieuws is: in veel

gevallen niet. 

De Raad voor Verkeer en Waterstaat constateert dat de politiek onvoldoende

doordacht besluit over ingrijpende veranderingen in de marktordening van vitale

infrastructuurgebonden sectoren. Men kiest voor blauwdrukken die binnen een

bepaalde termijn bereikt dienen te worden en vervolgens is men verbaasd als dat

niet lukt. Waarna de politiek niet zelden besluit tot uitstel of andere rigoureuze

ingrepen, veelal aan de hand van media-aandacht over incidenten. Het mis-

lukken wordt echter mede veroorzaakt doordat het in de veranderingsprocessen,

vanaf het begin, aan een goede regie ontbreekt. De Raad biedt in dit advies een

kader om effectiever met deze ingrijpende veranderingen om te gaan.

Dit advies geeft antwoord op vragen als: waarom gaat het zo vaak mis? Waar zitten

de belangrijkste knelpunten? Hoe kan voor de nabije toekomst wel worden bereikt

dat veranderingen in de marktordening rond vitale infrastructuren in de praktijk

leiden tot de beoogde effecten en tot daadwerkelijke borging van publieke

belangen? In hoeverre kunnen overheden daarbij effectief als marktmeester

optreden? 

Kort samengevat komen de adviezen van de Raad op het volgende neer.

Bij het streven naar veranderingen in marktordening van infrastructuurgebonden

sectoren moet de overheid zich allereerst afvragen bij welke diensten echte

marktwerking mogelijk is en welke diensten in feite vragen om vraagsturing

vanuit de overheid. Daarbij moet uitdrukkelijk worden geanticipeerd op wat er

elders in Europa gebeurt. Daarna moet gedefinieerd worden welke publieke doe-

len tijdens het veranderingsproces hoe dan ook geborgd moeten blijven, om ver-

volgens duidelijke keuzes te maken omtrent de vormgeving en het management

van het veranderingstraject. Bovendien moet zelforganisatie van betrokkenen

gestimuleerd worden om te voorkomen dat Nederland verwordt tot een

toezichthouderseconomie.

11
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effectiviteit

De Raad voor Verkeer en Waterstaat concludeert dat de effectiviteit van markt-

ordeningveranderingen in vitale infrastructuurgebonden sectoren in de praktijk

vooral afhangt van de wijze waarop marktwerking en/of vraagsturing gestalte 

krijgen, van een scherpe voorafgaande explicitering en prioritering van publieke

doelen, en van een effectief trajectmanagement, dat wil zeggen de wijze waarop

de overheid regie voert over het complexe veranderingsproces. Daarbij dienen

tevoren diverse transitievarianten te worden uitgewerkt die uitdrukkelijk rekening

houden met onbedoelde ongewenste ontwikkelingen. Dergelijke ongewenste

ontwikkelingen zijn niet zomaar ‘tegenvallers’. Bij complexe veranderingen treden

ze altijd op, zeker wanneer die plaats vinden in een context van zich snel 

internationaliserende markten. En dat is in de wereld van verkeer en vervoer in

hoog tempo het geval. Deze snelle internationalisering betekent dat Nederland

bij veranderingen in de marktordening van infrastructuurgebonden sectoren ook

veel uitdrukkelijker dan tot dusver rekening dient te houden met de wisselwerking

met Europa. Tenslotte is het van belang dat niet alle gewenste veranderingen via

of namens de overheid worden geregeld, maar dat veel meer ruimte wordt

gecreëerd voor zelforganisatie en zelfsturing in de betreffende infrastructuur-

gebonden sectoren. Er dient een betere balans te ontstaan tussen zelforganisatie

en geïnstitutionaliseerd toezicht.

indeling advies

Dit advies bevat dan ook de volgende hoofdstukken en kernthema’s.

Marktwerking en vraagsturing.

De wisselwerking met Europa.

Explicitering en prioritering van publieke doelen. 

Het belang van effectief trajectmanagement.

De balans tussen zelforganisatie en geïnstitutionaliseerd toezicht.

Van wie wordt welke actie verwacht?

Dit advies is primair een implementatieadvies, en is daarmee in lijn met een

voorjaar 2003 verschenen rapport van de Algemene Rekenkamer, waarin - kort

samengevat - wordt geconstateerd dat het niet zozeer de beleidsvorming, maar

vooral de beleidsuitvoering is die maakt dat gestelde politieke doelen in ons land

vaak niet gehaald worden. Dat geldt, naar het oordeel van de Raad, bij uitstek

voor veranderingen in de marktordening en/of de vraagsturing rond onze vitale

infrastructuurgebonden sectoren. Vanuit de ervaringen met de uitvoering bevat

dit advies ook een aantal aanbevelingen voor de beleidsvorming. 

marktwerking en vraagsturing

De noemer waaronder de veranderingsprocessen in infrastructuurgebonden 

sectoren zich voltrekken heet: het bevorderen van marktwerking. Nadere

beschouwing van de veranderingsprocessen, die tot dusver onder deze noemer

zijn ingezet, leert echter dat zij in veel gevallen weinig tot niets met ‘echte’ markt-

12Samenvatting
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werking te maken hebben, in de zin van vrijgeven voor onderlinge concurrentie

(liberalisering) en/of het overbrengen van de publieke naar de private sector 

(privatisering). Vaak gaat het in de praktijk vooral om organisatorische verzelf-

standiging binnen de publieke sector, in de zin van het ‘op afstand zetten van de

politiek’, waarbij de betreffende uitvoeringsorganisaties tot het overheidsdomein

blijven behoren. Denk aan de opsplitsing van NS in een zelfstandig bestuursorgaan

Prorail en een overheids-NV NS reizigers, aan de situatie waarin de meeste

energiebedrijven (nog) verkeren of aan de eventuele verzelfstandiging door

agentschapsvorming van Rijkswaterstaat.

Marktwerking heeft dus in de praktijk ook de betekenis gekregen van het op 

afstand plaatsen van de politiek en het bevorderen van een meer vraaggestuurd

aanbod vanuit het publieke domein. Dat is verwarrend. Want bij vraagsturing is

het niet de werking van de markt, maar juist een combinatie van overheidsmaat-

regelen die moet garanderen dat vraag en aanbod beter op elkaar afgestemd

raken.

onderscheid

Dit belangrijke onderscheid tussen ‘overlaten aan marktwerking’ en ‘bevorderen

van vraagsturing’ is met name relevant bij vitale infrastructuurgebonden sectoren.

Bij het functioneren van deze sectoren moet per definitie rekening worden

gehouden met hun ‘gelaagdheid’ en de noodzaak van onderlinge afstemming

tussen de beschikbare infrastructuur, de verkeersregulering, het feitelijke vervoer,

en eventuele toegevoegdewaardediensten. De praktijk laat zien dat er vanuit de

politiek veelal naar gestreefd wordt om de dienstverlening op de twee bovenste

lagen (de feitelijke vervoersdiensten resp. diverse toegevoegdewaardediensten)

zoveel mogelijk aan marktpartijen over te laten, terwijl op de twee onderste lagen

(de fysieke infrastructuur resp. de toegangsregulering en de verkeersdiensten)

veelal gehele of gedeeltelijke overheidsmonopolies blijven bestaan, dan wel

sprake blijft van zware overheidsregulering. 

samenspel

Alleen het samenspel tussen marktwerking op de bovenste lagen en vraagsturing

op de onderste lagen kan leiden tot een effectief functioneren van de betreffende

infrastructuurgebonden sector als geheel. Zwart-wit gesteld: als overheden niet

zorgen voor een optimale beschikbaarheid en kwaliteit, en een optimale

exploitatie van infrastructuur en verkeersregulering, kunnen de marktpartijen in

infrastructuurgebonden sectoren niet optimaal voldoen aan de wensen van de

klant. En daar is het bij marktwerking en vraagsturing uiteindelijk allemaal om

begonnen.

13
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de raad adviseert:

1 Maak bij infrastructuurgebonden sectoren uitdrukkelijk onderscheid tussen

dienstverlening waar echte marktwerking mogelijk is en diensten waar de

afstemming van vraag en aanbod alleen kan verbeteren door vraagsturing

vanuit de overheid. 

2 Streef in de relaties tussen ‘vragers’ en ‘aanbieders’ consequent naar verster-

king van de positie van de vraagkant, bevorder dat de wensen van gebruikers

gekanaliseerd worden, en stimuleer gebruikers om gezamenlijke inkoopmacht

te organiseren.

3 Neem expliciet maatregelen waardoor aanbieders in infrastructuurgebonden

sectoren niet alleen oog hebben voor bedrijfsmatig optimaal presteren; 

stimuleer aanbieders van vitale infrastructuurgebonden diensten ook tot

maatschappelijk optimaal presteren.

wisselwerking met europa

De dienstverlening in infrastructuurgebonden sectoren houdt niet op bij nationale

grenzen. De grote publieke en private partijen die in deze sectoren opereren

denken niet in nationale maar in Europese en internationale strategieën. 

Daar moet Nederland op hebben geanticipeerd vóórdat veranderingsprocessen

worden ingezet. De Nederlandse visie op de toekomst van marktwerking en

vraagsturing in onze vitale infrastructuurgebonden sectoren dient uitdrukkelijk

verankerd te zijn in een bredere Europese context. 

Op de een of andere manier is het beeld ontstaan dat Nederland en de

Nederlandse infrastructuurgebonden sectoren de Europese wet- en regelgeving

over zich uitgestort krijgen, alsof daar niet of nauwelijks invloed op kan 

worden uitgeoefend: ‘het overkomt ons’. Dat beeld is onjuist.

de raad adviseert:

4 Streef al in de vroegste fasen van Europees beleidsvorming naar een veel

krachtiger Nederlandse inbreng. In deze fase worden namelijk de concepten

ontwikkeld, waarop latere wet- en regelgeving gebaseerd zal zijn. Dit vraagt

met name om beleidsinhoudelijke interdepartementale afstemming, die zich

niet beperkt tot een formeel-juridische opstelling. De vervolgdiscussies in

Europa naar aanleiding van het recent uitgebrachte EU-Groenboek voor

Diensten van algemeen (economisch) belang bieden hiervoor de gelegenheid

bij uitstek. Tot deze diensten van algemeen economisch belang worden in EU-

verband de belangrijkste vitale infrastructuurgebonden sectoren gerekend.

5 Maak veel bewuster gebruik van de beleidsruimte die in Europees verband

gecreëerd kan worden of die vaak al aanwezig is in de inmiddels uitgevaardigde

richtlijnen, standaarden en besluiten. Dat betekent dat bij de implementatie

van veranderingstrajecten, die het gevolg zijn van Europese liberaliserings-

besluiten, veel meer gebruik moet worden gemaakt van de interpretatieruimte

ten aanzien van de volgorde en het tempo van veranderingen. 

14Samenvatting
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Relevante vragen zijn dan bijvoorbeeld: moet Nederland wel versnellen ten

opzichte van het Europese tijdpad als een rustiger tempo meer ruimte biedt

om ook rekening te houden met de positie van de betreffende Nederlandse

bedrijfssector op de Europese markt? Moet Nederland een markt al open-

stellen, terwijl andere Europese landen dat nog niet doen? Moet Nederland

wel volledige organisatorische scheidingen doorvoeren als boekhoudkundige

scheiding volgens de Europese regelgeving volstaat? 

explicitering en prioritering van publieke doelen

De Raad constateert dat veranderingsprocessen in infrastructuurgebonden sectoren

tot dusver lang niet altijd hebben geleid tot de realisatie van daarmee verbonden

publieke doelen en verwachtingen. Hoewel het natuurlijk niet alleen kommer en

kwel is, bieden de ontwikkelingen rond het spoor- en wegvervoer daar vele

voorbeelden van. 

voorbeelden

In het spoorvervoer worden de verzelfstandiging van de NS en de ontvlechting

van de voormalige taakorganisaties niet als een onverdeeld succes gezien.

Pogingen om in het wegverkeer veranderingen aan te brengen in de markt-

ordening en/of vraagsturing, via vormen van beprijzing, zijn tot dusver mislukt;

voorstellen voor rekeningrijden, spitsheffingen, tolwegen en betaalstroken

hebben het niet gehaald door maatschappelijke weerstand. En ook voor de

toekomst is nog onduidelijk of en hoe vraagsturing via betalen voor het gebruik

van de weg concreet invulling kan krijgen. 

In het regionaal openbaar vervoer heeft de decentralisatie van het opdracht-

geverschap en de aanbesteding van vervoersconcessies evenmin steeds gebracht

wat ervan werd verwacht. 

In de taxibranche heeft liberalisering en deregulering niet geleid tot een betere

werking van de markt. Een recente evaluatie van de nieuwe Taxiwet heeft

duidelijk gemaakt dat de ritprijzen met een kwart zijn gestegen en de

stratenkennis van de chauffeurs is afgenomen, terwijl de dienstverlening aan de

klant niet is verbeterd. 

En ook het incidentmanagement op de weg, het afhandelen van onregelmatig-

heden, zoals ongevallen, duurt vaak nog te lang, als gevolg van de moeizaam

verlopende samenwerking en afstemming tussen de vraag en het aanbod van de

betrokken overheidslagen en publieke of private hulpdiensten. 

Bij veranderingsprocessen in infrastructuurgebonden sectoren zijn altijd publieke

belangen in het spel. Die hebben niet alleen betrekking op veiligheid en duur-

zaamheid, maar met name ook op de bereikbaarheid, betrouwbaarheid, de

kwaliteit en de betaalbaarheid van de dienstverlening. Die laatste publieke doel-

stellingen worden echter in de praktijk maar zelden gehaald. 
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de raad adviseert:

6 Maak onderscheid tussen publieke belangen die het consumentenbelang

dienen (zoals betaalbaarheid en kwaliteit van de dienstverlening) en publieke

belangen die bredere maatschappelijke belangen dienen (zoals veiligheid,

duurzaamheid, continuïteit van de betreffende sector).

7 Expliciteer vervolgens, per voorgenomen stap in het veranderingsproces, de 

te borgen publieke belangen in zo concreet en meetbaar mogelijke termen en

breng daarin uitdrukkelijk onderlinge prioriteit aan. Publieke belangen zijn

tijd- en contextgebonden, en niet alle publieke belangen zijn tegelijkertijd in

dezelfde mate te borgen.

8 Definieer de te borgen publieke belangen niet alleen als publieke uitvoer-

ingstaken aan marktpartijen worden overgedragen, maar ook als deze taken in

de publieke sfeer blijven.

effectief trajectmanagement

Tot op heden heeft de politiek vooral aandacht voor het politiek en juridisch

vastleggen van de gewenste eindsituatie in een lange-termijnblauwdruk voor een

sector, die binnen een bepaalde tijd bereikt zou moeten zijn. Er is veel minder

politieke aandacht voor het lastige veranderingstraject daarnaar toe. En dat terwijl

veranderingen in infrastructuurgebonden sectoren in de praktijk altijd vorm krijgen

in een proces dat zich stap-voor-stap voltrekt en dat steeds opnieuw ruimte

dient te bieden voor aanpassing en heroverweging. Aan het belang van dit stap-

voor-stap-proces dient de politiek veel meer aandacht te besteden. Aandacht

voor effectief trajectmanagement is geen bijzaak, maar hoofdzaak.

anticiperen op strategisch gedrag

Bij het effectief vormgeven van het veranderingstraject gaat het niet alleen om

basisvragen als: in welke volgorde, in welk tempo, met welke intensiteit? Er dient

uitdrukkelijk tevoren rekening te worden gehouden met mogelijke planverstorin-

gen en ongewenste onbedoelde effecten door het altijd optredende ‘strategisch

gedrag’ van (markt)partijen die in de nieuwe situatie een zo gunstig mogelijke

eigen (markt)positie zullen proberen te verwerven. Dit geldt des te sterker in 

situaties waarin naast nieuwe toetreders ook sprake is van publieke of private

monopolisten of oligopolisten. En die situatie doet zich rond infrastructuurgebon-

den sectoren vrijwel altijd voor. Voor dit strategisch gedrag van (markt)partijen bij

veranderingen in infrastructuurgebonden sectoren is in vakkringen inmiddels het

begrip ‘infrastratego’ geïntroduceerd, omdat het in de praktijk gemeenschappelijke

kenmerken blijkt te vertonen.

extra kosten

Veranderingen in de marktordening en/of vraagsturing in infrastructuurgebonden

sectoren brengen, naast mogelijke opbrengsten, ook altijd extra kosten met zich

mee. 
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Dat zijn ten eerste de eenmalige ‘transitiekosten’ die gepaard gaan met de

verandering zelf. Denk aan het ontwikkelen van nieuwe contractvormen die de

partijen in de nieuwe structuur moeten gaan gebruiken, het opbouwen van 

specifieke deskundigheid bij de beleidsverantwoordelijke overheid of het inrichten

van een specifieke toezichthouder. 

Ten tweede zijn dat de steeds terugkerende ‘transactiekosten’ die gepaard gaan

met de nieuwe situatie en de nieuwe verhoudingen in de sector. Zo ontstaan er

bijvoorbeeld omvangrijke transactiekosten bij ontvlechting van organisaties,

omdat voorheen interne verhoudingen externe zakelijke verhoudingen worden,

die contractueel moeten worden vastgelegd en onderhouden. Zo blijkt vrijwel

altijd dat er aan de zijde van de beleidsverantwoordelijke overheid in de praktijk

veel meer deskundigheid en capaciteit nodig is dan aanvankelijk werd voorzien.

Ook het instellen van een (nieuwe) toezichthouder brengt meerjarige extra trans-

actiekosten met zich mee. 

De Raad constateert dat deze kostenposten in de praktijk maar zeer beperkt

onderwerp van discussie zijn en nauwelijks worden betrokken bij de besluit-

vorming over veranderingen, terwijl het hier vaak gaat om niet onaanzienlijke

bedragen. Bedragen die hetzij door de partijen in de sector moeten worden

terugverdiend, bijvoorbeeld via de eindgebruikerstarieven, hetzij door de 

belastingbetaler, en in de praktijk vaak door beide. 

Tenslotte bepleit de Raad om bij het opstellen van prestatiecontracten en conces-

sievoorwaarden niet alleen randvoorwaarden en minimumniveaus van dienst-

verlening te specificeren, maar vooral ook positieve prikkels in te bouwen die de

betreffende uitvoeringsorganisaties stimuleren tot optimale prestaties. 

de raad adviseert:

9 Laat het ontwerp van de gewenste eindsituatie altijd gepaard gaan met

concrete plannen voor het veranderingstraject, waarbij tevoren meerdere 

varianten worden uitgewerkt, die rekening houden met mogelijke plan-

verstoringen en ongewenste onbedoelde effecten.

10 Besteed daarbij vooral aandacht aan cruciale vragen als: welke interpretatie-

ruimte biedt Europa, vraagt de verandering om een grootschalige invoering

ineens, kan eventueel eerst met beleidsexperimenten worden gewerkt? Maar

vooral, welke stap-voor-stap-benaderingen zijn mogelijk: welke volgorde,

welk tempo, welke intensiteit van veranderingstappen biedt de grootste kans

op succes, hoe kunnen we daarbij anticiperen op ‘strategisch gedrag’ van

(markt)partijen die in de nieuwe situatie een zo gunstig mogelijke eigen

(markt)positie zullen proberen te verwerven? 

11 Betrek de altijd optredende extra transitie- en transactiekosten uitdrukkelijk

in de politieke besluitvorming over veranderingen in infrastructuurgebonden

sectoren.

12 Ga na welke combinatie van juridische, financieel-economische, organisato-

rische en communicatieve instrumenten kan worden ingezet om zonodig 

‘tijdens de rit’ bij te sturen, betrek daarbij lessen uit het verleden en besteed

uitdrukkelijk aandacht aan het managen van verwachtingen.
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13 Leg in prestatiecontracten en concessievoorwaarden niet alleen randvoor-

waarden en minimumniveaus van dienstverlening vast, maar bouw vooral ook

positieve prikkels in die de betreffende uitvoeringsorganisaties stimuleren tot

optimale prestaties.

balans tussen zelforganisatie en geinstitutionaliseerd
toezicht

Effectieve vormen van zelforganisatie tussen vragers en aanbieders zijn veruit te

prefereren boven geïnstitutionaliseerd toezicht en overheidsregulering. Dat laatste

leidt niet alleen tot een verregaande formalisering en juridisering van verhoudin-

gen, het haalt ook het tempo uit ontwikkelingen, zeker wanneer partijen tegen

formele besluiten beroep aantekenen bij de rechter. De vertragingen die daarvan

het gevolg zijn blijken bijna altijd in het nadeel te werken van de consument en

in het voordeel van de bestaande aanbieders die al vanouds een sterke

(markt)positie hebben.

zelforganisatie bevorderen

De overheid dient er door gerichte vraagstimulerings- en vraagbundelingsmaat-

regelen aan bij te dragen dat de positie van de vragende partijen versterkt wordt,

dat de stem van niet-georganiseerde gebruikers gekanaliseerd wordt en dat zij

mogelijkheden krijgen om gezamenlijke inkoopmacht te organiseren. Deze

behoefte aan versterking van de vraagzijde geldt in principe voor alle lagen in de

infrastructuurgebonden sectoren. 

Voor een duurzame verbetering in het functioneren van de infrastructuurgebonden

sectoren mag niet alleen en voortdurend naar overheden en toezichthouder(s)

worden gekeken. Zowel de vragende als de aanbiedende partijen in de sector

hebben ook een eigen maatschappelijke verantwoordelijkheid, waarop zij naar

het oordeel van de Raad meer dienen te worden aangesproken.

de raad adviseert:

14 Stimuleer vanuit de overheid, door middel van gerichte incentives, dat

er meer zelforganisatie en zelfregulering tot stand komt in de verhoudingen

tussen de vragers en aanbieders van diensten in infrastructuurgebonden 

sectoren, alsmede in de verhoudingen tussen aanbieders onderling.

toezichthouders versterken

Geïnstitutionaliseerd toezicht blijft altijd een onmisbare schakel. Daarom is het

van belang dat, naast het bevorderen van zelforganisatie en zelfsturing in de

betreffende sectoren, tegelijkertijd ook de positie van de toezichthouders wordt

versterkt. 
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de raad adviseert:

15 Zorg bij ieder veranderingsproces hoe dan ook voor een tijdige inrichting en

adequate toerusting van een toezichthouder, indien geïnstitutionaliseerd

toezicht politiek gewenst wordt geacht. Wanneer een toezichthouder niet

tijdig en/of onvoldoende geëquipeerd van start gaat, verhoogt dit het risico

dat de politiek beoogde veranderingen niet of onnodig moeizaam tot stand

komen.

16 Onderzoek of toezichthouders in infrastructuurgebonden sectoren met behoud

van het primaat van de politiek tijdens het veranderingstraject ruimere

bevoegdheden kunnen krijgen, zodat zij snel en slagvaardig kunnen opereren.

De Raad beseft dat het hier om een fundamenteel politiek-bestuurlijk

vraagstuk gaat: toezichthouders staan in Nederland niet onder directe democ-

ratische controle. Het creëren van meer slagkracht voor toezichthouders dient

daarom gepaard te gaan met een verantwoordingsplicht achteraf: geef de

toezichthouder vooraf concrete doelen mee (primaat van de politiek) en laat

de toezichthouder verantwoording afleggen over het functioneren in lijn met

die doelen.

17 Voorzie tegelijkertijd instellingswetten voor toezichthouders standaard van 

een horizonbepaling. Na verloop van de horizonperiode besluit de politiek in

hoeverre de destijds ingestelde vorm van toezicht nog nodig is. Voorkom dat

in ons land geleidelijk en onbedoeld een ‘toezichthouderseconomie’ ontstaat.

18 Onderzoek of bundeling van (markt)toezicht in één algemene toezichthouder

voor alle infrastructuurgebonden sectoren geen voordelen biedt boven het

laten voortbestaan van de diverse afzonderlijke toezichthouders voor specifieke

sectoren. Voorkom verdere versnippering van het toezicht rond infrastructuur-

gebonden sectoren.

de praktijk: twee voorbeelden

Wat betekenen de hoofdlijnen van dit advies voor sectoren als het spoor en de

weg? In de spoorsector zijn de laatste jaren grootscheepse veranderingen door-

gevoerd. Ten aanzien van het wegverkeer zijn tal van pogingen gedaan tot

verbetering van de afstemming tussen vraag en aanbod. Die hebben echter niet

tot de beoogde resultaten geleid. Wat valt er vanuit het oogpunt van implemen-

tatie over te zeggen?

het spoor

Ten aanzien van de spoorsector constateert de Raad voor Verkeer en Waterstaat

dat daar vanuit implementatieoogpunt vooral rust en herstel nodig is. Er is in die

sector al te veel grootscheeps gereorganiseerd. De Raad is mening dat de keuze

voor weer een andere marktordening, bijvoorbeeld het weer terugdraaien van de

ontvlechting van Prorail en NS reizigers, de problemen in de spoorsector niet

oplost. Natuurlijk worden bepaalde negatieve effecten daarmee weggenomen,

maar tegelijkertijd zullen ook weer nieuwe ongewenste effecten optreden,

19

o026 Advies van de marketing  14-01-2004 14:10  Page 19



effecten waarvoor men de ogen niet moet sluiten. De, deels vermeende, malaise

van de huidige situatie moet niet worden vergeleken met de papieren pracht van

een nieuwe ordening. Het is nu vooral belangrijk om bij alle geledingen de zorg

voor, en de trots op, het spoor weer te herstellen.

optimaliseren

De Raad beveelt dan ook aan de aandacht vooral te richten op het optimaliseren

van het spoor binnen de huidige structuur, op het zo goed mogelijk bepalen van

en omgaan met de risico’s die zich tijdens dit veranderingsproces zullen blijven

voordoen, op het bevorderen van zelforganisatie tussen vragers en aanbieders, op

optimale samenwerking tussen de belangrijkste spelers (ProRail en NS reizigers)

en op het zo goed mogelijk equiperen van de nieuwe toezichthouder.

In dit verband is het relevant dat er niet alleen aandacht blijft voor het optimali-

seren van de vervoersdiensten, maar dat er ook, en meer dan nu het geval is,

aandacht komt voor het optimaal exploiteren van de infrastructuur als zodanig.

Het gaat hier immers om de meest cruciale ‘asset’ van de spoorsector, waarin

zeer veel overheidskapitaal is verankerd. Dit vraagt om de ontwikkeling van

bedrijfsmatige exploitatiemodellen, waarin het optimaal benutten van de kostbare

infrastructuur als zodanig centraal staat. En dat gaat verder dan rekening houden

met (de kosten van) beheer en onderhoud of het reguleren van de toegang tot en

het veilig afwikkelen van verkeer over de infrastructuur. 

vraaggestuurd

De Raad acht het daarom wenselijk dat binnen de nieuwe verhoudingen stap

voor stap wordt getracht om partijen hun rol te laten vinden, zonder dat daarmee

de sector weer volledig overhoop wordt gehaald. Dat kan concreet vorm krijgen

door relaties zoveel mogelijk vraaggestuurd te maken: evenwicht tussen vrager en

aanbieder. Neem bijvoorbeeld de relatie tussen de spoorvervoerders die vragen

naar ‘treinpaden’ en de aanbieder van die treinpaden (ProRail). Ideaal gesproken

zouden deze partijen als marktconforme leverancier en klant met elkaar moeten

afstemmen wat de gewenste kwaliteit van de infrastructuur en de treinpaden zou

moeten zijn (binnen het budgettair kader). Zo kunnen vervoerders bijvoorbeeld

aangeven dat betrouwbaarheid op de ene lijn veel belangrijker voor hen is dan

betrouwbaarheid op een andere lijn (die veel minder cruciaal is voor het goed

kunnen uitvoeren van de dienstregeling).

beursgang ns

Als het gaat om een juiste volgorde van veranderingen, wil de Raad opmerken

dat, zolang er geen sprake is van concurrentie, er ook geen sprake kan zijn van

een privatisering en/of beursgang van de NS. Als de NS naar de beurs wordt

gebracht dan komt de focus van het management te eenzijdig te liggen op ‘winst

maken op de korte termijn’. De Raad is van mening dat dit niet mag gebeuren.

Immers, regelgeving en een prestatiecontract om de NS toch nog te kunnen sturen

zullen onvoldoende effectief blijken.
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de weg

Ook met betrekking tot verkeer en vervoer over de weg zijn in het (recente)

verleden van overheidswege diverse grote projecten gestart die een verandering

in de marktordening en/of vraagsturing beoogden. Meest in het oog springend

zijn natuurlijk de herhaalde, en tot nu toe vergeefse, pogingen om vraag en 

aanbod in het wegverkeer beter op elkaar afgestemd te krijgen door beprijzing:

rekeningrijden, tolpoorten en kilometerheffing. Maar het gaat ook om de

aanbesteding van het openbaar busvervoer, de liberalisering van de taximarkt en

de recente initiatieven tot regionaal mobiliteitsmanagement en de groeiende

aandacht voor locatiebereikbaarheid.

regionale aanpak

De Raad vindt dat een gezamenlijke, regionale aanpak noodzakelijk is om tot

goede resultaten te komen, met name als het gaat om het meer vraaggestuurd

maken van de automobiliteit. Nu gebeurt het nog te vaak dat bestuurslagen langs

elkaar heen werken en elkaar soms zelfs tegenwerken. Men speelt als het ware

kluitjesvoetbal. Het gebrek aan goed werkende bestuurlijke structuren kan mogelijk

door nieuwe vormen van regionaal mobiliteitsmanagement worden doorbroken.

Dat perspectief kan verder worden versterkt door bijvoorbeeld beprijzing van

mobiliteit in combinatie met de vorming van (regionale) mobiliteitsfondsen ten

behoeve van financiering van infrastructurele ingrepen [Raad voor Verkeer en

Waterstaat, 2003]. 

financiele prikkel

Om te komen tot een grotere efficiency en minder administratieve lasten kan een

financiële prikkel voor integrale beleidsvorming helpen. Deze prikkel kan worden

gegeven door de instelling van regionale mobiliteitsfondsen voor de bekostiging

van infrastructuur- en mobiliteitsprojecten, en een grotere transparantie van

locatiebereikbaarheid. Een dergelijk fonds kan worden gevoed door Rijksmiddelen

(MIT, GDU+, enzovoort), gemeentelijke en provinciale inleg, provinciale opcenten,

baatbelasting, kilometerheffing of tolheffing. Daarbij moet een ondoorzichtige

stapeling van heffingen worden voorkomen. De Raad zal in januari 2004 een

afzonderlijke voorstudie publiceren over het mobiliteitsprobleem vanuit de optiek

van de locatiebereikbaarheid. 

pilots

De Raad beveelt voor een betere afstemming van vraag en aanbod in het weg-

verkeer aan om nu op verschillende plaatsen experimenten en pilots te starten,

in plaats van te wachten op één landelijke oplossing op lange termijn. In de

regio’s Haaglanden, Amsterdam en Arnhem-Nijmegen worden al initiatieven

ondernomen op dit terrein. Het starten met pilots verdient de voorkeur boven

een institutionalisering in nieuwe landelijke gremia. Een nieuw gremium kan dan

wel bedoeld zijn om de regie en coördinatie te versterken, maar tegelijkertijd
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bestaat het risico dat juist wordt bijgedragen aan de verdere versnippering met

als gevolg een nog sterkere bestuurlijke verlamming. 

aanbestedingen

Als het gaat om de aanbestedingen in het openbaar busvervoer, dan maakt de

Raad zich zorgen over de mate waarin daadwerkelijke concurrentie tot stand komt.

Een bekend probleem is dat er te weinig deelnemers meedingen bij een aan-

besteding, soms zelfs maar twee partijen. De Raad adviseert de aanbestedende

overheden dan ook goede voorzieningen hiervoor te treffen. Daarbij kan gedacht

worden aan terugvalopties die voorkomen dat een aanbestedende overheid 

gedwongen is te kiezen uit slechts twee offertes die beide eigenlijk niet ‘scherp’

genoeg zijn. Langere contractperioden lijken onvermijdelijk om suboptimalisatie

te voorkomen, indien investeringen in een kortere periode redelijkerwijs niet zijn

terug te verdienen. Met oog op de verplichting tot aanbesteding vanaf 2006,

adviseert de Raad, in het kader van effectief trajectmanagement, om na te gaan

of er reële mogelijkheden zijn om het aantal aanbieders te vergroten.

Bijvoorbeeld door procedurele drempels te slechten of door ervoor te zorgen dat

nieuwe partijen niet langer een informatieachterstand hebben ten opzichte van

gevestigde vervoerders. Zijn die mogelijkheden er niet, dan moet een temporise-

ring van de aanbestedingsplicht overwogen worden. Een periodieke heroverweg-

ing van de stappen die zijn gepland en benutting van voortschrijdend inzicht zijn

gewenst.

ten slotte: scheepvaart en luchtvaart

Op het beleidsterrein van de scheepvaart, en daarmee samenhangende activiteit-

en, is op dit moment actueel de verzelfstandiging van het Rotterdamse Haven-

bedrijf per januari 2004. Het ministerie van Verkeer en Waterstaat heeft uitgebreid

onderzoek laten verrichten om de gevolgen voor het Rijk van deze verzelfstandig-

ing gericht in kaart brengen, met oog op het verdere veranderingsproces dat ook

na januari 2004 nog zijn beslag dient te krijgen. Daarbij is rekening is gehouden

met diverse aspecten die in dit raadsadvies worden gesignaleerd. Het betreffende

onderzoek is mede tot stand gekomen na vooroverleg van het ministerie met de

Raad. In dit raadsadvies zal niet afzonderlijk op dit onderwerp worden ingegaan.

Datzelfde geldt voor het beleidsterrein van de luchtvaart. Hier is met name de

mogelijke privatisering van de Luchthaven Schiphol weer actueel. Het huidige

kabinet heeft aangegeven dat op een financieel opportuun moment een minder-

heidsaandeel in Schiphol kan worden verkocht. Het ministerie van Verkeer en

Waterstaat werkt op dit moment de voorwaarden uit waaronder privatisering kan

plaatsvinden. De publieke belangen dienen daarbij gewaarborgd te zijn, zoals de

continuïteit van de luchthaven als mainport en het voorkomen van eventueel

misbruik door de luchthaven van haar economische machtspositie ten opzichte

van luchtvaartmaatschappijen. Het kabinet heeft aangegeven binnen zes maan-

den na aantreden te bezien of aan deze voorwaarden voldaan kan worden.
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Zonodig zal het kabinet daartoe wijzigingsvoorstellen formuleren op het bij de

Tweede Kamer aanhangige wetsvoorstel ‘Wijziging van de Wet luchtvaart inzake

de exploitatie van de luchthaven Schiphol’. Ook op dit onderwerp wordt in dit

raadsadvies niet afzonderlijk ingegaan. 

De Raad is vanzelfsprekend bereid om op deze of andere beleidsterreinen des-

gewenst een concreet briefadvies te verstrekken als daar bij bewindslieden of

parlement behoefte aan mocht bestaan naar aanleiding van de algemene

adviezen die in dit adviesrapport ‘Hoezo marktwerking…?’ zijn opgenomen.
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Inleiding

tekstbox 2 begrippen gedefinieerd

Liberalisering en privatisering

Er zijn vele definities van liberalisering en privatisering. In dit advies sluiten we

aan bij de definities zoals het ministerie van Economische Zaken die hanteert in

de studie ’Publieke belangen en marktordening, Liberalisering en privatisering in

netwerksectoren’. Liberalisering wordt daar gedefinieerd als de invoering van

concurrentie(prikkels) in een sector. Privatisering wordt omschreven als het

afstoten van eigendom door de overheid, waardoor het juridisch eigendom van

de onderneming in private handen komt.

Verzelfstandiging

Verzelfstandiging heeft betrekking op uitvoerende overheidsactiviteiten die op

afstand worden gezet van de beleidsontwikkeling en de politieke besluitvorming.

Verzelfstandiging kan de vorm aannemen van interne of externe verzelfstandig-

ing. Bij interne verzelfstandiging blijft de dienst onderdeel uitmaken van het

ministerie (voorbeelden zijn zelfbeheer of agentschap). Als een organisatie niet

langer deel uitmaakt van het ministerie is sprake van externe verzelfstandiging.

Daarbinnen zijn nog tal van vormen te onderkennen, van publiek naar privaat.

Daarbij kan gedacht worden aan het spectrum van zelfstandige bestuursorganen

(ZBO’s, die publieke taken en bevoegdheden hebben en veelal ook een publiek-

rechtelijke, maar soms ook een privaatrechtelijke rechtsvorm) [Rosenthal e.a., 1996].

deregulering

Deregulering staat voor de vermindering van door overheidswege opgelegde en

met sancties bedreigde beperkingen in de beslissingsvrijheid van individuen of

organisaties [Van Twist en Veeneman, 1999].

marktmeester

Een marktmeester, in de praktijk een van overheidswege ingestelde toezichthouder,

ziet toe op eerlijke concurrentie tussen ondernemingen in de sector. Het begrip

‘marktmeester’ impliceert daarnaast ook een actieve betrokkenheid als het gaat

om het laten ontstaan van een volwassen markt die toekomstbestendig is. In een

overgangsfase van een monopolie of oligopolie naar een volwassen markt is één

van de aandachtspunten daarbij het borgen dat nieuwe toetreders niet de markt

uit worden gedrukt. Immers, dan zal er op lange termijn geen concurrentie 

kunnen ontstaan en blijft de (in dat geval ongewenste) monopolie- of oligopolie-

situatie bestaan.
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Inleiding

1.1 Ingrijpende veranderingen in vitale onderdelen van
onze samenleving

Sinds de jaren tachtig van de vorige eeuw is bij vitale infrastructuurgebonden

diensten die voorheen tot het takenpakket van de overheid behoorden sprake

van ingrijpende veranderingsprocessen als gevolg van politieke beslissingen om

de marktordening te veranderen door middel van liberalisering, privatisering,

verzelfstandiging of deregulering.

tekstbox 3 een korte historie van veranderingen in de marktordening en

aandacht voor publieke belangen 

Ingegeven door een snel toenemend financieringstekort en een oplopende werk-

loosheid, werden begin jaren tachtig vraagtekens gezet bij de efficiëntie en de

effectiviteit van het overheidshandelen. Bovendien ontstond de wens om het

aandeel van de collectieve sector in het nationaal inkomen niet verder te laten

groeien. Gelijktijdig maakte de (ideologisch geïnspireerde) opvatting school dat

de overheid niet hoefde te doen wat de marktsector net zo goed of beter zou

kunnen, tegen lagere maatschappelijke kosten. Dit was onder andere terug te

zien in de Europese regelgeving, die een sterkere concurrentie beoogde voor

onderdelen van de publieke en nutssector [Ter Bogt, 1997]. In landen als de

Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk werd het terugdringen van de omvang

van de publieke sector en de overheidsorganisatie voortvarend ter hand genomen.

In deze context startten de opeenvolgende kabinetten-Lubbers een aantal 

‘efficiency operaties’. In het eerste kabinet-Lubbers lag daarbij de nadruk op

verzelfstandiging als instrument om de omvang van de overheid in budgettaire

en personele zin te beheersen en als middel ter versterking van de marktsector. 

In latere jaren boette het budgettaire motief iets aan betekenis in en kwamen

bestuurlijke en economische motieven meer op de voorgrond. Bestuurlijke

motieven waren het verbeteren van de bestuurbaarheid en beheersbaarheid van

de overheidsorganisatie [Kickert e.a., 1992]. Economische motieven waren vooral

de vergroting en versterking van de marktsector. 

Vanaf begin jaren negentig, met name onder Paars I en II, kwam de nadruk te

liggen op structurele hervormingen en marktintegratie van overheidsdiensten, om

zo kansen te benutten op het gebied van prijsstelling en kwaliteit van diensten.

De achterliggende gedachte was dat de druk van concurrentie aanbieders prikkelt

om zo goed mogelijk te presteren, tegen zo laag mogelijke kosten voor de

gebruiker. Concurrentie bevordert in deze visie tevens innovatie, keuzevrijheid,

productiviteit en ondernemerschap, waardoor er voor de consument en de

samenleving meer value for money ontstaat. Mede als gevolg van een studie door

de WRR
1

[WRR, 2000] is er de laatste jaren meer aandacht voor de consequenties

die veranderingen in de marktordening (moeten) hebben voor de borging van

publieke belangen. De gedachte dat meer markt ook minder overheid betekent is

losgelaten.
1 

WRR: Wetenschappelijke Raad voor het

Regeringsbeleid
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De doelstellingen van veranderingen in marktordening zijn dus verschoven. Door

de jaren heen is het accent van efficiëntie en kostenreductie bij het overheids-

apparaat, via de bestuurbaarheid en beheersing daarvan, komen te liggen op het

versterken van de marktsector, onder voorwaarde van gelijktijdige borging van

publieke belangen. In de praktijk van veel veranderingsprocessen blijken al deze

doelstellingen nog steeds in wisselende combinaties voor te komen.

Deze veranderingsprocessen hebben plaatsgevonden, en vinden nog steeds plaats,

rond bijvoorbeeld luchtvaart, telecommunicatie, kabel, spoorwegen, openbaar

vervoer in bredere zin, binnenvaart, goederenvervoer in bredere zin of de energie-

voorziening. 

Deze opsomming is niet uitputtend. De inmiddels ingezette veranderingsprocessen

raken in feite vrijwel alle vitale infrastructuurgebonden diensten in onze

maatschappij. Het kan gaan om (1) de traditionele transportinfrastructuren voor

het fysieke vervoer van personen of goederen, zoals wegen, spoorwegen, lucht-

wegen of binnenwateren; om (2) openbare infrastructuurgebonden

nutsvoorzieningen, zoals gas, elektriciteit, water; om (3) de moderne digitale

transportinfrastructuren, waarlangs in elektronische vorm data, spraak, beeld en

geluid worden getransporteerd via koper, coax, glasvezel of de ether. 

Enerzijds verschillen die infrastructuurgebonden sectoren van elkaar, bijvoorbeeld

als het gaat om de gebruikte technologie, om de dynamiek in de sector, om de

mate waarin diensten ook via concurrerende infrastructuren kunnen worden

aangeboden of om de wijze waarop eigendom van de infrastructuur is geregeld

[OECD, 2001]. Anderzijds zijn er ook belangrijke overeenkomsten, zoals bijvoor-

beeld het strategisch gedrag van de partijen in de infrastructuurgebonden 

sectoren, de wijze waarop nieuwkomers marktaandeel proberen te veroveren en

de voormalige monopolist dat probeert te voorkomen, de afschuifmechanismen

tussen overheid en bedrijfsleven of het opereren van de toezichthouder.

Net als in veel andere geïndustrialiseerde landen werd en wordt de motor achter

deze ingrijpende veranderingen in de Nederlandse samenleving gevoed door een

combinatie van wereldwijde of Europese afspraken, internationale marktontwik-

kelingen, steeds snellere technologische veranderingen en niet in de laatste

plaats politiek-ideologische en welvaarttheoretische overwegingen. 

De noemer waaronder al deze veranderingen plaatsvinden is: bevorderen van

marktwerking.

1.2 hoezo marktwerking…?

Over het begrip marktwerking bestaat veel misverstand. Nadere beschouwing van

de veranderingsprocessen die tot op heden onder de noemer marktwerking rond

infrastructuurgebonden sectoren zijn ingezet, leert dat deze processen in veel

gevallen weinig tot niets met echte marktwerking van doen hebben, in de zin

van vrijgeven voor onderlinge concurrentie (liberalisering) en overbrengen van de

publieke naar de private sector (privatisering). Vaak gaat het in de praktijk hele-
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maal niet om privatisering en liberalisering, maar vooral om organisatorische

verzelfstandiging, waarbij de betreffende uitvoeringsorganisaties op afstand van

de politiek komen te staan, maar wel tot het publieke domein blijven behoren.

Denk aan de opsplitsing van NS in een zelfstandig bestuursorgaan Prorail en een

overheids-NV NS reizigers, aan de situatie waarin de meeste energiebedrijven

verkeren of aan de voorgenomen verzelfstandiging door agentschapsvorming van

Rijkswaterstaat.

Bevorderen van marktwerking betekent dus in het spraakgebruik in feite ook

bevorderen van vraaggestuurd aanbod. Daarbij is het echter niet de werking van

de markt, maar juist een combinatie van overheidsmaatregelen en de inrichting

van een prikkelstructuur die moet garanderen dat vraag en aanbod beter op

elkaar afgestemd raken. 

Rond infrastructuurgebonden sectoren geldt bovendien dat zowel de vitale infra-

structuren zelf -wegen, spoorwegen, binnenwateren, het hoofdelektriciteitsnet,

e.d.- als cruciale knooppunten -luchthavens, zeehavens, e.d.- als ook de 

toegangsregulering en het verkeersmanagement in veel gevallen in belangrijke

mate in overheidshanden blijven. Zoals eerder aangegeven kent iedere infra-

structuurgebonden sector tenminste vier basislagen en heeft iedere basislaag een

andere core business. Dit betekent dat op elk van de vier basislagen verschillende

categorieën vragers en aanbieders actief zijn en dat op elk van deze lagen veelal

geheel verschillende marktverhoudingen gelden. Zwart-wit gesteld geldt dat

marktwerking in principe gemakkelijker is te bevorderen op de basislagen vervoers-

diensten en toegevoegdewaardediensten. Bijvoorbeeld de bagageafhandeling op

een luchthaven, de commerciële exploitatie van ruimten in stationshallen of het

aanbieden van radioverkeersinformatie, routeplanningsystemen, mobiliteits-

adviezen en parkeervoorzieningen. Ook op deze hogere lagen gaat het trouwens

lang niet altijd om echte concurrentie tussen meerdere aanbieders waaruit

consumenten kunnen kiezen, zoals de voorbeelden van personenvervoer per spoor

en met de bus laten zien. Daar is alleen sprake van concurrentie bij de concessie-

verlening. De vervoerder mag een aantal jaren een geografisch deel van de 

infrastructuur exploiteren, waardoor er in feite tijdens de concessieperiode voor

de consument sprake is van een monopolie. Op de basislagen van de fysieke

infrastructuur en van de verkeersdiensten is het bereiken van marktwerking veel

moeilijker. Die twee onderste lagen blijven namelijk in de praktijk vaak onderhevig

aan zware overheidsregulering of ze blijven volledig in overheidshanden.

tekstbox 4 de gelaagdheid van infrastructuurgebonden sectoren

Een essentieel kenmerk van alle infrastructuurgebonden sectoren is hun

’gelaagdheid’. In iedere infrastructuurgebonden sector is sprake van tenminste

vier basislagen. Het gaat, van onder naar boven, om:

de laag van de fysieke infrastructuur

de laag van de verkeersdiensten

de laag van de vervoersdiensten

de laag van de toegevoegde waarde diensten
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De vier basislagen worden van bovenaf beïnvloed door de algemene (markt)vraag

naar mobiliteit, naar de verplaatsing van goederen, e.d. En die bovenliggende

vraag wordt weer sterk beïnvloed door de algemene economische ontwikkeling 

in ons land, in Europa en in andere delen van de wereld waarmee Nederland 

intensieve handelsrelaties onderhoudt.

De vier basislagen worden van onderaf met name beïnvloed door de wijze waarop

ons land ruimtelijk is ingericht, via het ’onderliggende’ aanbod van wooncentra,

winkelcentra, bedrijventerreinen, vestigingslocaties van evenementen, e.d.

De fysieke infrastructuur functioneert als drager of geleider van voertuigen of

vaartuigen. De core business bestaat in veel sectoren vooral uit ontwerp, 

aanleg, beheer en onderhoud. In een bedrijfsmatige benadering dient ook

een optimale exploitatie van de infrastructuur tot de core business te worden

gerekend.

Daarboven bevindt zich de laag van de verkeersdiensten. Hier bestaat de core

business uit het reguleren van de toegang tot de infrastructuur en het

routeren van verkeersstromen.

Op de laag van de vervoersdiensten bestaat de core business uit het feitelijk

verplaatsen van goederen of personen, via specifieke, voor de betreffende

infrastructuur geschikte carriers (voertuigen, vaartuigen, vliegtuigen).

Tot slot is er in toenemende mate sprake van zgn. toegevoegdewaardedien-

sten, waar de core business bestaat uit het toevoegen van waarde aan het

’kale’ geleverde product op een of meer van de andere lagen. Voorbeelden

zijn verkeersinformatie, routeplanningssystemen, mobiliteitsadviezen, systemen

voor ticketing, billing, accounting, e.d.

De hier genoemde voorbeelden komen uit de wereld van het vervoer van personen

of goederen. Het lagenmodel is echter evenzeer van toepassing op andere infra-

structuurgebonden sectoren, zoals energie, kabel, internet, drinkwater, e.d.
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In dit verband is het, bijvoorbeeld voor de spoorsector relevant dat er niet alleen

aandacht is voor het optimaliseren van de vervoersdiensten, maar dat er ook, en

meer dan nu het geval is, aandacht komt voor het optimaal exploiteren van de

infrastructuur als zodanig. In vrijwel alle infrastructuurgebonden sectoren is de

infrastructuur immers een cruciale asset waarin veel, en soms zelfs het meeste

kapitaal is verankerd. Dit vraagt dit om exploitatiemodellen waarin het optimaal

benutten van kostbare infrastructuur als zodanig centraal staat. En dat gaat

verder dan rekening houden met de kosten van aanleg, beheer en onderhoud, of

het reguleren van de toegang tot en het verkeer over de infrastructuur.

De onderlinge verwevenheid van de vier basislagen in alle infrastructuurgebonden

sectoren maakt dat processen van liberalisering en privatisering in die sectoren

een fundamenteel ander karakter hebben dan in sectoren die niet afhankelijk

zijn van een specifieke infrastructuur.

Waar het bevorderen van marktwerking in de vorm van concurrentie tussen ver-

schillende aanbieders van vergelijkbare diensten niet mogelijk is of politiek niet

wenselijk wordt geacht, is het enige alternatief het gericht bevorderen van

vraaggestuurd aanbod.

1.3 implementatie centraal stellen

Het behoeft dus geen betoog dat de context waarin de beslissingen tot verander-

ingen in de marktordening of vraagsturing rond vitale infrastructuurgebonden

sectoren plaatsvinden, uitermate complex is. Er zijn geen standaardoplossingen.

Dit vraagt om de grootst mogelijke zorgvuldigheid bij de voorbereiding, en vooral

ook bij de implementatie van deze beslissingen. 

Dit advies van de Raad voor Verkeer en Waterstaat is primair een implementatie-

advies, en is daarmee in lijn met een voorjaar 2003 verschenen rapport van de

Algemene Rekenkamer. Daarin wordt geconstateerd dat het niet zozeer de beleids-

vorming, maar vooral de beleidsuitvoering is die maakt dat gestelde politieke

doelen in ons land vaak niet gehaald worden [Algemene Rekenkamer, 2003].

Voorliggend advies gaat in op diverse aspecten die kunnen bijdragen aan een

grotere zorgvuldigheid bij veranderingen in de marktordening van vitale infra-

structuurgebonden sectoren en die de kans op mislukkingen helpen reduceren.

Absolute zekerheden bij dit soort ingrijpende veranderingsprocessen bestaan niet.

Die moeten dus ook niet worden nagestreefd. De Raad adviseert dan ook om de

focus vooral te richten op de veranderingsprocessen zelf en op de voorzieningen

die nodig zijn om stap voor stap de gestelde doelen daadwerkelijk te bereiken.

1.4 de europese context

De veranderingsstappen die de overheid inzet dienen verankerd zijn in een 

politieke langere-termijnvisie op de toekomst van de Nederlandse vitale infra-
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structuren en daaraan gerelateerde diensten in een bredere Europese context van

zich snel internationaliserende markten. Willen wij bijvoorbeeld primair het

voorzieningenniveau in Nederland borgen, ongeacht of dit zou betekenen dat de

betreffende Nederlandse sectoren in Europees verband ’in de uitverkoop’ gaan?

Of willen wij ook de kansen van Nederlandse bedrijven in de vitale infrastructuur-

gebonden sectoren op de Europese markt helpen versterken, zoals sommige

andere Europese landen uitdrukkelijk doen?

Het maken van dergelijke keuzes is voorbehouden aan de politiek. Ze worden hier

dus niet gemaakt. Wél worden in dit advies de benodigde keuzes geïdentificeerd

en expliciet gemaakt, omdat ze in belangrijke mate medebepalend zijn voor de

risico’s die optreden bij de borging van publieke belangen tijdens de veranderings-

trajecten. Dat kan vragen om aanvullende borgings- en bijsturingsinstrumenten. 

1.5 lang niet altijd succesvol

Veranderingsprocessen in infrastructuurgebonden sectoren die voortvloeien uit

beleid dat erop gericht is wijzigingen aan te brengen in de marktordening,

hebben er tot op heden lang niet altijd toe geleid dat de daarmee verbonden

publieke doelen en verwachtingen ook werden gerealiseerd. De ontwikkelingen

rond het spoor- en wegvervoer bieden daar vele voorbeelden van.

tekstbox 5 ervaringen met marktordening in de spoorsector

De (pogingen tot) veranderingen in de marktordening op het spoor zijn de

afgelopen jaren aan geen enkele krantenlezer en TV-kijker voorbijgegaan. 

De ontstane situatie heeft menige treinreiziger en beleidsmaker tot wanhoop

gedreven.

De verzelfstandiging van de NS en de ontvlechting van infrastructuur en exploitatie

bij het spoor leiden tot klachten over de kwaliteit van dienstverlening, er bestaan

zorgen over de tariefontwikkeling en er heerst onvrede over de punctualiteit, de

veiligheid op stations en de informatievoorziening bij vertragingen. 

De veranderingsprocessen in de spoorsector hebben natuurlijk niet alleen geleid

tot kommer en kwel: er zijn wel degelijk voorbeelden te noemen van positieve

effecten, die helaas in de media onderbelicht blijven. Zo heerst er over het

algemeen relatieve tevredenheid over de dienstverlening van de nieuw toegetreden

regionale personenvervoerders op het spoor zoals Syntus en Noordned, waarin de

NS overigens ook participeert. Ook positief, maar zelden belicht, is het gegeven

dat het aantal treinreizigers in de loop van de jaren negentig aanzienlijk is

toegenomen. Tot slot geldt dat verladers sinds de liberalisering van het goederen-

vervoer kunnen kiezen uit meerdere goederenvervoerders met elke hun eigen

competenties. 
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Toch overschaduwen in de beleving van burgers, media en politiek de negatieve

effecten ruimschoots de positieve ontwikkelingen. Daarvoor zijn meerdere 

verklaringen te geven, die zeker niet allemaal samenhangen met de introductie

van concurrentie en verzelfstandiging van de NS. Een deel van de tegenvallende

prestaties op het spoor, zoals vertragingen, is te verklaren vanuit het achterstallige

onderhoud van het spoorwegnet, iets waarvoor de overheid zelf verantwoordelijk

is. Bovendien wordt het spoorwegnet steeds intensiever gebruikt, waardoor één

vertraagde trein een kettingreactie aan verdere vertragingen veroorzaakt. Beide

verklaringen hebben niets van doen met verzelfstandiging of liberalisering. 

Een ander deel is te verklaren vanuit de wijze waarop de ingrijpende verander-

ingsprocessen ter hand zijn genomen.

In het spoorvervoer worden de verzelfstandiging van de NS en de ontvlechting

van ProRail niet als een onverdeeld succes gezien. Pogingen om veranderingen

aan te brengen in de marktordening rond het wegverkeer, via vormen van beprij-

zing, zijn tot nu toe mislukt; voorstellen voor rekeningrijden en spitsheffingen,

tolwegen en betaalstroken hebben het niet gehaald vanwege maatschappelijke

weerstand en ook voor de toekomst is nog onduidelijk of en hoe betalen voor het

gebruik van de weg concreet invulling kan krijgen. 

In het regionaal openbaar vervoer heeft de decentralisatie van het opdrachtgever-

schap en de aanbesteding van vervoersconcessies evenmin steeds gebracht wat

ervan werd verwacht. 

In de taxibranche heeft liberalisering en deregulering niet geleid tot een betere

werking van de markt. Een recente evaluatie van de nieuwe taxiwet heeft

duidelijk gemaakt dat de ritprijzen met een kwart zijn gestegen en de

stratenkennis van de chauffeurs is afgenomen, terwijl de dienstverlening aan de

klant niet zichtbaar is verbeterd. En ook hier blijken onder meer infrastructurele

aspecten, zoals de inrichting van de taxistandplaatsen, een belemmering voor

echte marktwerking. 

En als gevolg van de moeizaam verlopende samenwerking en afstemming tussen

overheidslagen en publieke of private hulpdiensten verloopt het incidentmanage-

ment op de weg nog weinig vraaggestuurd en duurt het afhandelen van onregel-

matigheden, zoals ongevallen, vaak nog te lang. 

tekstbox 6 ervaringen met marktordening in het verkeer en vervoer

over de weg

Met betrekking tot verkeer en vervoer over de weg zijn in het (recente) verleden

van overheidswege diverse grote projecten gestart die een verandering in de

marktordening of in het aanbestedingsbeleid beoogden. 

Meest in het oog springend zijn natuurlijk de herhaalde en vergeefse pogingen

om vraag en aanbod in het wegverkeer beter op elkaar afgestemd te krijgen door

beprijzing: rekeningrijden, tolpoorten of kilometerheffing. 
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Daarnaast zijn de afgelopen jaren ook voorzichtige experimenten gestart met het

zogenaamde innovatief aanbesteden van ontwerp, aanleg, en onderhoud van

wegen, waarbij marktpartijen taken toebedeeld hebben gekregen die van oudsh-

er door Rijkswaterstaat werden uitgevoerd. Sinds het aantreden van het Kabinet

Balkenende II lijkt dit innovatief aanbesteden overigens in een stroomversnelling

terecht te gaan komen. Niet zozeer omdat dit kabinet de werking van de markt

een warmer hart zou toedragen dan vorige kabinetten, maar vooral omdat de

overheid in ernstige geldnood verkeert. Middels deze constructies kan in ieder

geval op korte termijn geld worden bespaard, doordat de overheid in de meeste

gevallen het gerealiseerde bouwwerk niet direct financiert, maar juist een

beschikbaarheidsvergoeding betaalt gedurende een langere periode van bijvoor-

beeld 25 jaar
2

.  

Ondanks alle inspanningen van de afgelopen jaren is het bereikbaarheidsprobleem

nog even urgent als jaren geleden [zie ook Raad voor Verkeer en Waterstaat, 2003].

Als het gaat om de automobiliteit dan is de nog steeds toenemende vervoersvraag

hier een eerste mogelijke oorzaak voor. Een andere, meer organisatorische 

verklaring is de enorme bestuurlijke complexiteit rondom bereikbaarheidsproble-

men als gevolg van de fragmentatie van taken, bevoegdheden en verantwoordelijk-

heden over de verschillende overheden. Als gevolg van die fragmentatie 

ontbreekt vaak de benodigde afstemming tussen het beleid van verschillende

partijen, die elk hun eigen bereikbaarheidsprobleem proberen op te lossen.

Met name als het gaat over de uiterst moeizame verandertrajecten rondom beprij-

zen, het aanbesteden van openbaar busvervoer en het liberaliseren van de taxi-

markt, is het tegenvallende resultaat vaak ook te verklaren vanuit de complexiteit

van het veranderproces waarbij onvoldoende werd geanticipeerd op de ongewen-

ste gedragingen van partijen in de ‘markt’. Bovendien zijn ten aanzien van de te

borgen publieke belangen geen heldere prioriteitskeuzen gemaakt.

1.6 niet alleen kommer en kwel

Voor het evenwicht in de beeldvorming past bij deze situatieschets op hoofdlij-

nen overigens wel de kanttekening dat de veranderingsprocessen in de infra-

structuurgebonden sectoren niet alleen leiden tot kommer en kwel. Er zijn wel

degelijk ook voorbeelden te noemen van positieve effecten. Denk bijvoorbeeld

aan de relatieve tevredenheid over de liberalisering van het goederenvervoer op

het spoor, waar meerdere vervoerders met elkaar concurreren, over de initiatieven

tot afstemming tussen bussen en treinen door de nieuw toegetreden regionale

personenvervoerders op het spoor zoals Syntus en Noordned, over de tarieven van

vliegtuigtickets of mobiele telefonie die sterk zijn gedaald als gevolg van de liber-

alisering en over het feit dat regionale overheden, als gevolg van hun opdracht-

geverschap bij het aanbesteden van openbaar vervoer, hun opdrachtgeverscom-

petentie op dit gebied hebben versterkt en meer dan voorheen hebben moeten

nadenken over de wensen en eisen van burgers en over de daarmee direct

samenhangende afweging tussen bereikbaarheid en betaalbaarheid. Helaas krij-

2 
Overigens is kostenreductie voor de overheid

altijd al, expliciet of impliciet, een van de

motieven geweest om uitvoeringsactiviteiten van

de publieke sector over te hevelen naar de

private sector, dan wel op afstand van de

politiek te plaatsen middels verzelfstandiging.
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gen deze positieve ontwikkelingen in de media aanzienlijk minder aandacht dan

de problemen en incidenten die optreden tijdens de veranderingsprocessen op

weg naar een nieuwe marktordening.

1.7 hoe kunnen gestelde doelen wel gehaald worden?

De doelstellingen die verbonden worden met wijzigingen in de marktordening van

infrastructuurgebonden sectoren hebben doorgaans betrekking op betaalbaarheid,

bereikbaarheid, betrouwbaarheid en kwaliteit van dienstverlening. De ontwikke-

lingen van de afgelopen periode hebben echter in algemene zin naar het oordeel

van de Raad niet steeds zichtbaar bijgedragen aan realisatie van deze doelen en

de daaromheen gewekte verwachtingen.

De Raad voor Verkeer en Waterstaat adviseert de politiek verantwoordelijke

bewindslieden de realiteit onder ogen te zien en consequenties te trekken uit de

constatering dat voor vitale transportinfrastructuren als het spoor en de weg de

doelstellingen en verwachtingen die de afgelopen jaren beoogd werden met

wijzigingen in de marktordening vooralsnog niet zijn gerealiseerd. Ook het voor-

uitzicht voor de nabije toekomst is in dit opzicht niet zonder meer optimistisch.

Dat betekent dat bij ingrijpende veranderingsprocessen in de infrastructuur-

gebonden sectoren een aantal zaken anders ter hand moet worden genomen en

andere accenten moeten worden gelegd. De Raad geeft daartoe een aantal

adviezen.
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Een toekomstvaste visie op

marktwerking en vraagsturing

2.1 te bereiken publieke doelen als uitgangspunt voor
een toekomstvisie

Wanneer de overheid tot veranderingen in marktordening of vraagsturing van

infrastructuurgebonden sectoren besluit is het een eerste vereiste dat duidelijk is

welke combinaties van publieke belangen tijdens het veranderingsproces geborgd

moeten worden. In welke mate gaat het om:

verbetering van de positie van de burger of consument: keuzevrijheid, 

betaalbaarheid, bereikbaarheid en betrouwbaarheid?

algemene collectieve belangen: veiligheid en duurzaamheid?

nationaal-economische belangen in de vorm van handhaving of verbetering

van de positie van het Nederlandse bedrijfsleven in de betreffende sector in

breder Europees verband: level playing field, tempo van liberalisering,

flankerend beleid om Nederlandse bedrijven te ondersteunen, garanties voor

bedrijfscontinuïteit en inkomsten voor de schatkist?

De antwoorden op deze vragen zijn van wezenlijk belang voor de inrichting, 

timing en effectiviteit van het veranderingstraject waarmee de beoogde nieuwe

marktordening bereikt kan worden. In de voorstudie voor dit advies ’Tussen droom

en daad…’ [Raad voor Verkeer en Waterstaat, maart 2003] heeft de Raad op basis

van inzichten en ervaringen uit eerdere marktordenings- en vraagsturingsverande-

ringen een analysekader samengesteld dat daarbij behulpzaam kan zijn. 

Dit analysekader kent vier belangrijke elementen.

Een ordeningsmodel met drie onderling samenhangende dimensies: 

(1) monopolie versus concurrentie (het liberaliseringsvraagstuk waarin de mate

van concurrentie centraal staat); (2) publiek versus privaat (het privatiserings-

vraagstuk waarin het eigendom centraal staat); (3) autonomie versus regulering

(het de- of rereguleringsvraagstuk waarin de mate van overheidsbemoeienis

centraal staat).

Een lagenmodel waarin onderscheid wordt gemaakt tussen vier verschillende

typen activiteiten in de ‘bedrijfskolom’: (1) aanleg en beheer van infrastructuur,

(2) capaciteitsmanagement, verkeersregulering, (3) het feitelijk vervoer, de

dienstverlening over de infrastructuur en (4) toegevoegdewaardediensten,

zoals exploitatie van vervoersknooppunten, reisinformatie, en dergelijke. 

Een effectenmatrix waarin de beoogde gewenste en de onbedoelde ongewenste

effecten van het veranderingstraject systematisch in kaart kunnen worden

gebracht.

Een barrièremodel dat inzicht geeft in de technische, bestuurlijke, financieel-

economische en juridische barrières die (markt)partijen in de praktijk vaak

in de strijd werpen om veranderingen in de marktordening in een voor hen 

gunstige richting te beïnvloeden.

Veranderingsprocessen in de marktordening of vraagsturing van infrastructuur-

gebonden sectoren zijn daarom zo complex, omdat met al deze factoren in

onderlinge samenhang rekening moet worden gehouden.

Niet alleen in de fase van politieke besluitvorming over de richting en de doel-

stellingen van de gewenste veranderingen, maar vooral ook tijdens het verander-
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ingstraject dat wordt ingezet om de beoogde doelstellingen te bereiken. In bijlage

A is een samenvatting van de voorstudie opgenomen, waarin het analysekader

nader wordt toegelicht en wordt toegepast op diverse praktijksituaties.

2.2 versterking van de vraagkant als leidend principe

De Raad adviseert om als een van de onderdelen van de toekomstvisie voor infra-

structuurgebonden diensten uitdrukkelijk te kiezen voor de invoering van diverse

vormen van vraaggestuurd aanbod en dit te realiseren door consequent te streven

naar versterking van de vraagkant in de relaties tussen afnemers en leveranciers:

weggebruikers en wegbeheerders, spoorreizigers en vervoerders als de NS,

spoorvervoerders als vragers van spoorcapaciteit en ProRail als aanbieder van

spoorcapaciteit, enzovoorts. Het gaat hier dus niet alleen om de relaties tussen

de eindgebruiker en de vervoerder, maar ook om allerlei andere relaties tussen

afnemers en leveranciers op de respectievelijke lagen van de betreffende infra-

structuurgebonden sectoren. 

Behalve het versterken van de vraagkant is het van belang die relaties zo vorm te

geven dat vraaggestuurd aanbod tot stand komt. De (overheids)monopolist moet

worden verleid om beter te luisteren naar de wensen en eisen van de klant, de

vrager. Dat is belangrijk omdat niet op alle lagen sprake is van concurrentie tussen

meerdere aanbieders. Dit betekent dat er sprake is van ‘gebonden afnemers’. 

tekstbox 7 twee voorbeelden van marktwerking en vraagsturing in

infrastructuurgebonden sectoren

In de eerste illustratie komt vraaggestuurd aanbod als vanzelf via de markt tot

stand, omdat leveranciers er belang bij hebben te luisteren naar de wensen van

de afnemers. De afnemers kunnen immers ook kiezen voor een andere leverancier.

Hier is dus sprake van echte marktwerking. 

In de tweede illustratie zijn de partijen op de laag van de vervoersdiensten

gebonden afnemers. Dat betekent dat de aanbieder van infrastructuurcapaciteit

en verkeersdiensten niet als vanzelf wordt geprikkeld om het aanbod in lijn te

brengen met de wensen en eisen van de vervoerders. 

Hier zijn alternatieve arrangementen nodig om de aanbodgeoriënteerde werkwi-

jze langzaamaan plaats te laten maken voor een vraaggeoriënteerde werkwijze

waarin de wens van de vervoerder meer substantieel tot uitdrukking komt. Dit

gericht bevorderen van vraagsturing is in elk geval van groot belang (a) in situ-

aties waarin voorlopig nog geen markt met meerdere concurrenten zal kunnen

ontstaan, of (b) in situaties waarin het ontstaan van concurrentie ook op langere

termijn niet mogelijk is of als onwenselijk wordt beschouwd, bijvoorbeeld omdat

een publiek monopolie rond (een deel van) de betreffende infrastructurele

voorzieningen effectiever wordt geacht.
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Op elke laag zijn er meerdere aanbieders. Daardoor worden leveranciers door hun

afnemers geprikkeld om te luisteren naar de wensen van die afnemers.

Op een of meerdere lagen bevindt zich een monopolie: de afnemers zijn gebon-

den gebruikers. Daarom moet de monopolist worden geprikkeld tot vraaggestuurd

aanbod.
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2.3 versterk de positie van organisaties die in staat zijn
de vrager te representeren

Vormgeven van vraagsturing betekent met name het krachtiger maken van organi-

saties in de sector die in staat zijn de vragers naar diensten te representeren. 

Zo ontstaan betere checks and balances tussen de vragende en aanbiedende 

partijen. Dat is relevant in markten die zich kenmerken door een sterke aanbod-

oriëntatie: aanbieders bezitten een dominante positie ten opzichte van de vragers.

In infrastructuurgebonden sectoren komt dit vaak voor. In die situaties is het van

groot belang dat niet alleen de stem van de gebruikers wordt gekanaliseerd,

maar dat de gebruikers waar mogelijk ook uitdrukkelijk gezamenlijke inkoop-

macht organiseren. 

2.4 prikkel vervoerders tot optimale prestaties, niet tot
een minimumniveau

Instrumenten om prestatieniveaus van uitvoeringsorganisaties te definiëren, zoals

prestatiecontracten, concessievoorwaarden of programma’s van eisen, zijn in de

praktijk vaak gericht op het vastleggen van minimumkwaliteitsniveaus, zoals

minimale punctualiteit, minimaal aantal haltes, minimale dikte van het asfalt.

tekstbox 8 aanbesteding van openbaar voervoer: prikkelen tot optimale

prestaties

Hoewel hier geleidelijk enige verandering in begint te komen, stellen contracten

en concessievoorwaarden bij de aanbesteding van openbaar vervoer in het

algemeen vooral eisen aan de uitvoerder in termen van aantal geleverde ritten en

punctualiteit. Doordat dit minimumniveaus zijn waar de vervoerder aan dient te

voldoen, worden partijen onvoldoende geprikkeld tot optimale prestaties ten

behoeve van de gebruiker.

De Raad adviseert om bij dergelijke instrumenten niet alleen de minimumniveaus

en de ondergrenzen als randvoorwaarden vast te leggen, maar juist ook te zoeken

naar mogelijkheden om de betreffende uitvoeringsorganisaties tot optimale

prestaties te prikkelen als het gaat om publieke belangen. Zo kan bijvoorbeeld in

een prestatiecontract worden gewerkt met meer gedetailleerde ’getrapte’

beloningssystemen. Bij aanbesteding van het openbaar vervoer kan de band

tussen vervoerder en gebruiker in de ogen van de Raad versterkt worden door

betaling door de overheid, nog meer dan nu, te koppelen aan bijvoorbeeld het

aantal vervoerde reizigers. Ook restitutieregelingen voor reizigers kunnen ertoe

bijdragen dat de vervoerder meer dan voorheen luistert naar de wensen en eisen

van de klant. Daardoor krijgt vraagsturing pas echt een kans. Het vraaggestuurd

maken van relaties draagt bij aan het streven naar en prikkelen tot optimale

prestaties.
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De Raad beveelt bovendien aan om bij de inrichting van instrumenten en

arrangementen niet alleen te kiezen voor het bestraffen van partijen die zich niet

houden aan door de overheid opgelegde randvoorwaarden, maar daarnaast ook

positieve prestaties te belonen. Bij dat belonen hoort ook het belichten van de

goede prestaties van een aanbieder.

tekstbox 9 goede prestaties van een aanbieder belichten

Eind september 2003 werd door de OPTA een pluim uitgedeeld aan TPG. De OPTA

zette TPG in een positief daglicht door met veel nadruk bekend te maken dat het

postbedrijf grotendeels had voldaan aan de kwaliteitseisen, zoals snelle bezorg-

ing en voldoende spreiding van de postkantoren over het land.

Prikkelen tot optimale bedrijfsprestaties is hoe dan ook van belang. Maar in aan-

vulling daarop gaat het er evenzeer om ervoor te waken dat in de sterk verander-

ende context van de netwerksectoren shareholder value en het behalen van

bedrijfseconomische resultaten niet te sterk en te eenzijdig de nadruk krijgen als

prestatie-indicatoren. Met andere woorden, in infrastructuurgebonden sectoren

zou het niet alleen moeten gaan om het optimaal bedrijfsmatig presteren, maar

ook om het optimaal maatschappelijk presteren van de betreffende organisaties. 

De Raad vindt dat het juist bij vitale infrastructuurgebonden sectoren van belang

is om een betere balans te vinden tussen enerzijds bedrijfseconomische waarden

en anderzijds bredere waarden, zoals maatschappelijke verantwoordelijkheid,

loyaliteit aan de vaak zeer hoge professionaliteit van het eigen personeel,

coöperatief vermogen en dienstbaarheid aan de publieke zaak. Deze bredere

maatschappelijke waarden en verantwoordelijkheden dreigen in veel van de 

nu lopende veranderingsprocessen rond infrastructuurgebonden diensten naar de

achtergrond te verdwijnen. Ten onrechte, want het gaat hier om vitale voor-

zieningen voor onze samenleving als geheel.

2.5 bevorder transparantie zodat vergelijkings-
informatie beschikbaar komt

Een wezenlijk aspect van een toekomstvaste visie op het bevorderen van markt-

werking en vraagsturing is transparantie. Tot op heden is er bij de vormgeving

van het toezicht vooral aandacht voor de staatsrechtelijke invalshoek, en veel

minder voor de economische invalshoek, waaronder het bevorderen van trans-

parantie. De Raad acht het van belang dat de overheid op het gebied van verkeer

en vervoer meer aandacht schenkt aan het bevorderen van de transparantie in de

markt. Dat kan bijvoorbeeld gestalte krijgen door de toezichthouder eigen bench-

marks te laten uitvoeren. Dat is een effectief instrument om marktpartijen te

prikkelen hun aanbod beter af te stemmen op de vraag van de consument en om

het zelforganiserend vermogen in de sector te versterken. 
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2.6 toekomstvisie: bezien vanuit europa en geen 
dichtgetimmerde blauwdrukken

Het kenmerk van vrijwel alle infrastructuurgebonden diensten is dat zij niet

ophouden bij de landsgrenzen. Er is derhalve behoefte aan een richtinggevende

politieke langere-termijnvisie op de toekomst van de Nederlandse vitale infra-

structuren en daaraan gerelateerde diensten die zich niet beperkt tot Nederland,

maar juist wordt bezien in een bredere Europese context van zich snel internatio-

naliserende markten. Ontwikkelingen in de landen om ons heen en de politieke

keuzen die daar worden gemaakt zijn immers ook van invloed op de keuzen die

in Nederland aan de orde zijn. 

tekstbox 10 pas op voor blauwdrukken: de oorspronkelijke plannen

worden zelden gerealiseerd 

Plannen tot verandering in de marktordening worden in de praktijk zelden

ingevoerd zoals ze oorspronkelijk op de tekentafel zijn uitgedacht. Toch gaat de

aandacht in beleidsdiscussies over wijzigingen in de marktordening van infra-

structuurgebonden sectoren vooral uit naar dit gewenste eindbeeld, dat boven-

dien vaak pas op langere termijn bereikt kan worden, als het uiteindelijk ooit

gerealiseerd wordt. 

De commissie-Wijffels stelde begin jaren negentig de verzelfstandiging van NS

voor. Later is dit (passend in de tijdgeest) in het perspectief van privatisering

geplaatst. Inmiddels lijkt het eindbeeld van privatisering voor de NS verder

verwijderd dan ooit: er bestaat zelfs discussie over de vraag of de overheids-

onderneming niet (nog) minder op afstand van de overheid (lees: de politiek)

moet komen te staan. 

De commissies-Brokx en -De Boer adviseerden begin jaren negentig over de

decentralisatie van het openbaar vervoer en hadden in dat kader als eind-

beeld: het instellen van een aantal vervoerregio’s, waar vervoersautoriteiten

de uitvoering van taken ter hand zouden nemen. Later is men een heel ander

eindbeeld gaan nastreven en werd bij de decentralisatie aansluiting gezocht

bij de veel bredere herverdeling van taken over overheidslagen.

Voor de beprijzing op de weg werd aanvankelijk als eindbeeld bedacht dat de

grote steden omringd zouden worden door tolpoorten: het rekeningrijden.

Later zijn daar de kilometerheffing en de ’mobi-miles’ van Pieper c.s. voor in

de plaats gekomen; beleidsconcepten waarvoor inmiddels ook weer naar

opvolging wordt gezocht.

Het eindbeeld van een vrije taximarkt is onder invloed van recente evaluatie-

bevindingen aan herontwikkeling onderhevig; op dit moment wordt onder

meer nagedacht over de vraag hoe nieuwe regels te stellen zijn over de 

toegang tot de markt (zoals het via examenverplichtingen aantoonbaar maken

van stratenkennis bij taxichauffeurs).

De praktijk leert dus dat het van groot belang is om niet alleen aandacht te 

besteden aan de beoogde ontwikkelingsrichting, maar vooral ook aan het staps-

gewijze veranderingstraject.
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Voor zover de Raad heeft kunnen constateren zijn dergelijke langere-termijnvisies

op de toekomst van onze vitale infrastructuurgebonden sectoren in breder Europees

verband niet expliciet beschikbaar. 

Zij zouden, bijvoorbeeld voor het Nederlandse spoorbestel en de Nederlandse

weginfrastructuur en het daaraan gerelateerde wegverkeersmanagement, geformu-

leerd moeten worden als basis voor strategische afwegingen bij het handelen in

de Europese arena. Zo’n lange-termijnvisie valt overigens alleen effectief te for-

muleren en te implementeren indien zij gedeeld wordt door, en in samenspraak

ontstaat met sleutelpartijen uit de betreffende sector. Daartoe behoren zowel

representanten van de vraagzijde, als van de aanbodzijde, alsmede relevante

kennisinstellingen.

Die toekomstvisie moet gaan fungeren als een wenkend perspectief, als een

ontwikkelingsrichting voor de toekomst. Het gaat er niet om dat een en ander

direct vertaald wordt in een politiek en juridisch dichtgetimmerde lange-termijn-

blauwdruk. Dit blijkt in de praktijk contraproductief te zijn en bevordert een

ontijdige juridisering van verhoudingen. 

tekstbox 11 pas op voor blauwdrukken: ontvlechting is niet altijd beter,

vervlechting heeft ook positieve effecten!

Vervlechting, bijvoorbeeld tussen vervoersectoren of -activiteiten, kan ertoe leiden

dat producten en diensten beter worden afgestemd op de wens van de consument.

Denk bijvoorbeeld aan de geïntegreerde aanbesteding van bus- en spoorvervoer

in Noord-Nederland en de Achterhoek: daarmee wordt de aansluiting van de bus

op de trein geborgd. Of denk aan de toekomstige situatie waarin KLM en NS de

Hogesnelheidslijn gaan exploiteren, en de vertrek- en aankomsttijden van

treinen en vliegtuigen op elkaar kunnen afstemmen.

Vervlechting kan ook in andere situaties leiden tot een integrale afweging bij het

verlenen van diensten en daarmee tot lagere prijzen voor de consument. Denk

hierbij aan het vervlechten van de rollen ’bouwen’ en ‘onderhouden’ van wegen.

Hierdoor wordt bij het bepalen van de dikte en de kwaliteit van het asfalt niet

meer alleen gekeken naar goedkope aanleg, maar ook naar de onderhoudskosten

die tot vijfentwintig jaar daarna moeten worden gemaakt. enk ook aan een reis

waarin zowel van de treintaxi als de trein gebruik wordt gemaakt. Op de trein-

taxi, tot voor kort gefinancierd door NS Reizigers, werd weliswaar verlies gemaakt,

maar wel in de wetenschap dat dit verlies deels kan worden gecompenseerd met

de ’winst’ in de trein als gevolg van extra treinreizigers. Het voorbeeld van de

treintaxi toont overigens aan dat een maatschappelijk relevante dienstverlening

zich niet zonder meer hoeft te verdragen met het eigen bedrijfsbelang van een

overheidsbedrijf.

Vervlechting kan ook tot innovatie leiden, en daarmee tot toegevoegde waarde

voor de consument. Denk aan infrastructuureigenaren als Schiphol, die investeren

in toegevoegdewaardediensten op hun luchthaven om tot een betere benutting

van hun infrastructuur te komen. 
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Tot slot kan vervlechting leiden tot efficiëntie die ten goede komt aan de consu-

ment. Denk bijvoorbeeld aan het gecombineerde dienstenpakket dat sommige

water-, gas-, elektriciteits-, kabel-, telefoon- of internetbedrijven leveren. Door

deze vervlechting hoeft maar één keer een rekening gemaakt te worden voor de

klant, en kunnen bovendien aanleg van, of het onderhoud aan deze infrastruc-

turen beter worden gecombineerd, waardoor bijvoorbeeld de openbare weg maar

één keer hoeft te worden opengebroken.

Uit bovenstaand voorbeeld blijkt dat keuzes over de structuur van sectoren, zoals

de keuze tussen vervlechten en ontvlechten, bij uitstek contextgebonden zijn 

en zich niet lenen voor een dogmatische benadering. De Raad is dan ook van

mening dat een nieuwe stelselwijziging de problemen in de spoorsector niet

oplost. Natuurlijk kunnen bepaalde negatieve effecten zo worden weggenomen,

maar tegelijkertijd zullen ook weer nieuwe ongewenste effecten optreden. 

De (vermeende) malaise van de huidige situatie kan niet zomaar worden

vergeleken met de papieren pracht van een nieuwe ordening. 

In de discussies over het spoor valt nogal eens een verlangen naar vroeger te

ontwaren: vroeger zou alles beter zijn. Wie de kranten van destijds er nog eens

op na slaat komt echter tot de ontdekking dat ook toen de problemen in de

spoorsector groot waren: van wilde stakingen tot beperkte zitplaatsen en van

ontevreden klanten tot vele vertragingen. Het is belangrijk zich dit te realiseren

Het kan bijdragen aan het intomen van de veranderingsdrift en aan het laten

weerkeren van de rust in de spoorsector. Dan kan pas echt worden gewerkt aan

concrete verbeteringen in plaats van aan nieuwe ingrijpende stelselwijzigingen.

De Raad beveelt dan ook aan de aandacht vooral te richten op het optimaliseren

van het spoorproduct en het verbeteren van de samenwerking tussen de belang-

rijkste spelers - ProRail en NS reizigers - binnen de huidige structuur. Het gaat

erom gedragingen van de spelers in het veld zoveel mogelijk in goede banen te

leiden, risico’s die zich tijdens het veranderingsproces voordoen zo goed mogelijk

te detecteren en de nieuwe toezichthouder zo goed mogelijk te equiperen. 

De spoorsector heeft vooral rust en herstel nodig. Er is al teveel gereorganiseerd.
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De wisselwerking met Europa 

3.1 europa als te beinvloeden factor

In het kader van de Europese Unie komen verschillende afspraken en verplichtin-

gen tot stand: verordeningen, richtlijnen, beschikkingen en aanbevelingen. Het

beeld bestaat dat Nederland en de Nederlandse infrastructuurgebonden sectoren

de Europese wet- en regelgeving over zich uitgestort krijgen, alsof daar niet of

nauwelijks invloed op kan worden uitgeoefend. Echter, Europese regelgeving is

niet alleen ’iets wat over ons heen komt’, Nederland kan er ook invloed op

uitoefenen. Naar de mening van de Raad gebeurt dat nog onvoldoende krachtig.

Nederland lijkt vaak met de rug naar Europa te regeren. Daardoor missen we

kansen om Europese ontwikkelingen in een voor Nederland welgevallige richting

te sturen en langs die weg de Nederlandse economische en maatschappelijke

belangen tijdig te borgen. Dan hoef je je niet te laten verrassen door Europese

regelgeving waarop Nederland niet of te laat invloed heeft uitgeoefend. 

De aandacht zou zich pro-actief moeten richten op het voortraject van nieuwe

Europese richtlijnen en besluiten, zoals bij de Groenboekfasen van de Europese

Commissie. Juist in de Groenboekfase komen de belangrijkste conceptuele keuzen tot

stand. Het gaat daarbij om het denkkader waarin Europees beleid en regelgeving

later gestalte krijgt. Het is eenvoudiger die keuzen vroegtijdig te beïnvloeden, dan te

proberen ongewenste keuzen in een later stadium alsnog ongedaan te maken. Zo is

in het voorjaar van 2003 door de EU een Groenboek opgesteld over de overeenkom-

sten en verschillen tussen alle belangrijke netwerkgebonden sectoren, in het jargon

van de EU diensten van algemeen economisch belang [Europese Commissie, 2003]. 

tekstbox 12 eu-groenboek over diensten van algemeen belang

In mei 2003 bracht de Europese Commissie een Groenboek uit over ’Diensten van

algemeen belang’ [COM.(2003) 270 definitief]. Het merendeel van de tekst van dit

Groenboek handelt over ’Diensten van algemeen economisch belang’, waartoe de

Commissie onder meer de volgende infrastructuurgebonden diensten rekent.

Elektriciteit en gas

Nationale spoorwegen

Bus, metro, tram

Luchtvervoer

Telecommunicatie (vaste lijnen)

Telecommunicatie (mobiele telefonie)

Post

Het overzicht hieronder geeft een indruk van de overeenkomsten en verschillen in de

huidige communautaire regelgeving met betrekking tot deze sectoren. Het is interes-

sant om te constateren dat men er op EU-niveau uitdrukkelijk voor kiest om de

marktordeningsprocessen rond infrastructuurgebonden diensten in samenhang te

monitoren. De Raad voor Verkeer en Waterstaat ondersteunt een dergelijke samen-

hangende benadering en is van oordeel dat dit ook in ons land meer dient te

gebeuren. 
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Het overzicht wordt in het EU-Groenboek voorafgegaan door de volgende tekst:

’Er bestaat duidelijk niet één enkele ideale aanpak van de regulering van de

netwerkindustrieën. Er moet bij elke keuze rekening worden gehouden met de

kenmerken van de sector in kwestie. De onderstaande tabel toont aan hoe de

communautaire regelgeving dit probleem op verschillende wijzen aanpakt,

afhankelijk van de specifiek kenmerken van de betrokken sectoren en de fase

waarin het liberaliseringsproces zich bevindt.’

In het overzicht is sprake van het begrip ’openbaredienstverplichtingen’. 

Hierover zegt het EU-Groenboek:

’Deze term verwijst naar door de overheid aan de dienstverlener opgelegde ver-

plichtingen om te waarborgen dat aan bepaalde doelstellingen van algemeen

belang wordt voldaan, zoals bijvoorbeeld op het gebied van het lucht- of spoor-

weg en wegvervoer en energie. Deze verplichtingen kunnen op communautair,

nationaal of regionaal niveau gelden.’

Overzicht communautaire regelgeving t.a.v. netwerkgebonden diensten volgens

EU-Groenboek, mei 2003

48De wisselwerking met Europa

Minimaal in de 

praktijk

Nee (nieuwe richtlijn 

verplichten tot 

juridische scheiding 

van functies)

Ja (niet-huishoudelijke 

afnemers in 2004, 

alle afnemers in 2007)

Gevestigde exploitant

Ja, in het geval van 

overbelaste 

netwerken

Exploitant met 

ontbundelde toegang 

tot transmissie-

systeem in 

overeenstemming met 

regels 

inzake congestie-

management voor 

elektriciteit

Kostendekkende 

exploitatie

Doorgaans 

gereguleerd

Nee

Nee (onafhankelijke 

toewijzing en heffing 

vereist 

overeenkomstig 

Gemeenschapsrecht)

Ja (goederen) 

Nee (binnenlandse 

passagiers)

Gevestigde exploitant 

(Commissie wenst 

wijziging hierin)

Ja

Onafhankelijke 

infrastructuur-

beheerder/- met 

toewijzing belaste 

instantie

Marginale kosten 

(nauwe definitie) + 

overheidssubsidie

Gereguleerd en 

gesubsidieerd

Op enkele locaties

Ja

Nee 

(m.u.v.: internationale 

busdiensten)

Gevestigde exploitant 
(Commissie wenst 

wijziging hierin)

n.v.t.

n.v.t.

Geen toegang 

derden

Gereguleerd en 

gesubsidieerd

Ja

Ja

Ja, behalve op 

bepaalde routes 

waarvoor 

openbaredienstverplic

htingen gelden

Via

openbare

aanbesteding

Ja

Historische rechten; 

informele markt-

mechanismen; 

slotcoördinatoren

Kostendekkende 

exploitatie

Op commerciële basis

Ja, maar beperkt tot 

bepaalde lidstaten

Ja

Ja

n.v.t

Nee

n.v.t.

Kosten volgens 

nationale 

methodologie plus 

prijsverhoging

Op commerciële basis

Ja

Ja

Ja

n.v.t

Ja

’Schoonheids-

wedstrijden‘

Veiling van 

frequenties

Administratieve 

toewijzing

Dienstverleners wordt 

consumentenprijs plus 

bepaalde winstmarge 

in rekening gebracht

Op commerciële basis

Ja

Ja

Ja/Nee (er geldt een 

gewichts-/prijslimiet)

Gevestigde exploitant

Nee

n.v.t

Kostengerelateerde 

tarieven voor 

grensoverschrijdende 

diensten

Op commerciële basis 

buiten de 

gereserveerde

diensten

Elektriciteit en 

gas

Nationele 

spoorwegen

Bus/metro/

sneltram

Luchtvervoer Telecommunicatie

(vaste lijnen)

Telecommunicatie

(mobiele telefonie)

Post

Leggen de concurrenten 

concurrerende 

infrastructuurnetwerken aan?

Kunnen infrastructuurbeheerders 

ook exploitant zijn?

Bestaat er afgeleid recht om te 

voorkomen dat lidstaten één 

exploitant een exclusief recht 

verlenen?

Hoe worden exploitanten 

gewoonlijk geselecteerd indien er 

sprake is van exclusieve rechten?

Indien er geen sprake is van 

exclusieve rechten, bestaan er dan 

capaciteitsgrenzen voor de omvang 

van de door exploitanten verrichte 

diensten?

Zo ja, hoe wordt de capaciteit dan 

toegewezen?

Wat brengen 

infrastructuurbeheerders in 

rekening?

Zijn de overheidsinstantties 

betrokken bij de ontwikkeling van 

nieuwe infrastructuren?
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De Raad adviseert, mede op basis van de Nederlandse reactie op dit EU-Groenboek,

in het verdere behandelingstraject te komen tot een veel krachtiger en

inhoudelijker inbreng. Dit vraagt met name om beleidsinhoudelijke interdeparte-

mentale afstemming in plaats van commentaar dat zich vooral beperkt tot een

formeel-juridische opstelling. In aanvulling daarop is de Raad van mening dat

het inbrengen van ideeën in Europa en het reageren op zo’n Groenboek niet

alleen beperkt dient te blijven tot de meest betrokken kerndepartementen. 

Ook andere belangrijke spelers uit de infrastructuurgebonden sectoren zelf, zoals

toezichthouders en relevante kennisinstellingen, zouden bij de voorbereiding van

een Nederlandse reactie actief hun ervaringen in kunnen brengen.

3.2 benutten van de interpretatieruimte in europese
regelgeving

Niet alleen bij de vorming van Europees beleid, maar ook bij de implementatie

daarvan is er meer ruimte voor eigen afwegingen dan vaak wordt aangenomen.

Immers, in Europese regelgeving is juist vaak slechts een minimumvariant

geformuleerd waarbij een nationale overheid zelf kan beslissen of zij deze mini-

mumvariant of een verdergaande vorm implementeert.

In Europese regelgeving is vaak slechts sprake van een uiterste datum waarbinnen

de implementatie in nationaal beleid moet hebben plaatsgevonden. Nederland en

andere nationale overheden hebben de vrijheid zelf het tempo van de invoering

te bepalen en ook de tussenstappen die daarbij horen, zolang de uiterste datum

maar wordt gehaald.

De Raad acht het van groot belang dat Nederland, meer dan tot nu toe het geval

is, bewust gebruik maakt van de beleidsruimte die in Europees verband gecreëerd

kan worden of die al aanwezig is in de inmiddels uitgevaardigde richtlijnen,

standaarden en besluiten. Dat betekent dat op het punt van veranderingstrajecten

die het gevolg zijn van Europese liberaliseringsbesluiten, de regering bij de

implementatie veel meer gebruik moet maken van de beschikbare interpretatie-

ruimte, met name ten aanzien van de volgorde en het tempo van veranderingen.

Relevante vragen zijn dan: moet Nederland wel versnellen ten opzichte van 

het Europese tijdpad als een rustiger tempo meer ruimte biedt om ook rekening

te houden met de positie van de betreffende Nederlandse bedrijfssector op 

de Europese markt? Moet Nederland wel volledige organisatorische scheidingen

doorvoeren als boekhoudkundige scheiding volgens de Europese regelgeving 

volstaat? 

Uiteindelijk gaat het erom een implementatietraject te kiezen dat het best recht

doet aan de maatschappelijke en economische belangen van Nederland. Daarbij

is het van groot belang om expliciet rekening te houden met de strategieën en

implementatietrajecten die in dit verband door andere Europese landen worden

gehanteerd.
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tekstbox 13 implementatie van europese regelgeving

Europese richtlijnen leggen vaak minimumvariant vast

In Europese richtlijnen is aangegeven dat het beheer van de spoorinfrastructuur

ten minste boekhoudkundig moet worden gescheiden van de exploitatie door

middel van het aanbieden van vervoersdiensten. In Nederland hebben we

gekozen voor een volledige organisatorische scheiding door de taakorganisaties

onder te brengen bij de nieuwe organisatie ProRail. In Frankrijk en Duitsland

daarentegen is gekozen voor de minimumvariant van boekhoudkundige scheiding.

Een ander voorbeeld is de deregulering van de taximarkt. De Europese regelgeving

kent geen directe verplichtingen ten aanzien van deregulering van de taximarkt.

Toch heeft Nederland volledig gedereguleerd en voor de tarieven een maximum

ingesteld. Daarmee heeft Nederland na Zweden de hoogste mate van deregulering

van de taximarkt doorgevoerd. Dit in tegenstelling tot landen als bijvoorbeeld

Frankrijk en Duitsland die vasthouden aan vaste prijzen, strak capaciteitsbeleid

en zonesystemen.

Uiterste datum van invoeren van Europese richtlijnen

Volgens Europese richtlijnen moet op nationale spoorlijnen in 2008 concurrentie

tussen goederenvervoerders mogelijk zijn. In Nederland hebben we ervoor

gekozen om dat al veel eerder te realiseren: er zijn momenteel al zes aanbieders

van goederenvervoer.

Verder kan worden verwezen naar de Europese richtlijnen die beogen te komen

tot één interne geliberaliseerde markt voor elektriciteit. Vanaf 1999 zouden de

lidstaten gefaseerd hun nationale markten moeten openen. Daarbij werd 

ervan uitgegaan dat toename van grensoverschrijdend energietransport en 

concurrentie bij productie en levering zouden leiden tot de beoogde marktwerking.

Nederland heeft op basis daarvan een vrij verregaande liberalisering en

ontvlechting op de nationale markt doorgevoerd en deze markt ook opengesteld

voor buitenlandse partijen. Duitsland en Frankrijk daarentegen kozen, elk op hun

eigen manier, ervoor om sterke (al dan niet private) nationale spelers te creëren

die nationale belangen in het oog houden, maar ook mogen groeien elders in

Europa. De openstelling van nationale markten werd daartoe zo lang mogelijk

uitgesteld.

Snelheid van invoeren van Europese richtlijnen

De snelheid van implementatie van Europese richtlijnen kan grote invloed hebben

op het optreden van onverwachte en ongewenste effecten. Soms is versnelde

invoering gewenst en leidt dat juist tot goede resultaten, bijvoorbeeld wanneer

het gaat om bieden van zekerheid aan nieuwe toetreders. Zo hebben spoor-

vervoerders behoefte aan duidelijkheid omtrent de wijze waarop de capaciteit op

het spoor over partijen wordt verdeeld en wat de gebruikersvergoeding voor het

spoor zal zijn voor de middellange termijn. Die duidelijkheid is voor ondernemers

essentieel om bijvoorbeeld te kunnen beslissen over hoeveel materieel de

onderneming voor de middellange termijn wil leasen of kopen. 
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Omgekeerd zijn er ook omstandigheden denkbaar die voor vertraging van invoering

pleiten, zoals afwegingen over de concurrentiepositie van bedrijven. Zo hadden

startende taxichauffeurs ten tijde van de besluitvorming over de liberalisering van

de taximarkt behoefte aan een besluit omtrent de mogelijke liberalisering van de

taximarkt: waarom zouden zij zich voor veel geld inkopen bij een taxicentrale?
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Voorafgaande explicitering en 

prioritering van publieke belangen 

4.1 zo concreet en meetbaar mogelijk formuleren

Op dit moment blijven politieke discussies over publieke belangen nog vaak steken

in algemene opsommingen die worden gekenmerkt door een hoog abstractie-

niveau en die soms zelfs de schijn wekken van bezweringsformules. Daardoor zijn

de te bereiken doelen van voorgestane veranderingen in de praktijk niet altijd

duidelijk en eenduidig.

De Raad voor Verkeer en Waterstaat adviseert om de publieke belangen die moeten

worden geborgd zo concreet en meetbaar mogelijk te formuleren, en wel per 

sector en afzonderlijke stap in het veranderingsproces. Dit vraagt allereerst om

een gedeelde probleemstelling, zodat het vertrekpunt van waaruit publieke doelen

worden geformuleerd eenduidig is. Dat is belangrijk als het gaat om het sturen

en bijsturen van eventuele wijzigingen in de marktordening van infrastructuur-

gebonden sectoren. Als niet duidelijk is wat het kernprobleem is en wat de 

concrete doelen en randvoorwaarden zijn in termen van publieke belangen, 

dan zal het beleid al snel ‘zwabberen’ en ‘hinken’ op tegenstrijdige gedachten

waardoor er ruimte ontstaat voor uitvoerders om hun eigen lijn te trekken. 

Zo’n lijn kan strijdig zijn met het publieke belang.

tekstbox 14 opsommingen van publieke belangen variëren

Uit ‘Het borgen van publieke belangen in netwerksectoren’ [Ministerie van Verkeer

en Waterstaat, 2003]:

Beschikbaarheid en toegankelijkheid voor een ieder van infrastructuur en

diensten tegen optimale en gelijke prijzen en voorwaarden.

De continuïteit van de producten en diensten ook bij storingen en calamiteiten.

De bescherming van afnemers die afhankelijk zijn van de producten en 

diensten van aanbieders in een niet concurrerende markt.

De beschikbaarheid van informatie voor de regelgever, de toezichthouders en

de afnemers over de bedrijfsvoering van zulke aanbieders.

Bescherming van milieu, veiligheid en ruimtelijke kwaliteit.

Uit ‘De relatie tussen publieke doelen en beheersvorm’ [Hafkamp, W.A. e.a., 2002]:

Mobiliteit voor iedereen.

Het terugdringen van congestie.

Een gezond milieu.

Veiligheid.

Ruimtelijke kwaliteit.

Ander voorbeeld:

Naar aanleiding van de voorgenomen fusie van KLM met Air France gaf staats-

secretaris Schultz van Hagen, in het TV-programma Barend & Van Dorp, aan dat

zij tevreden was over het bereikte onderhandelingsresultaat, omdat het publieke

belang er om vroeg dat niet alleen de werkgelegenheid bij KLM en op de

luchthaven Schiphol, maar dat ook de belastingafdrachten aan de Nederlandse

schatkist voor tenminste 8 jaar werden veiliggesteld. In de formele brief van de
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Staatssecretaris aan de Tweede Kamer worden overigens als publieke belangen

het veiligstellen van de markttoegang en de netwerkkwaliteit genoemd.

Bij de concretisering van publieke belangen is het gewenst zo nauw mogelijk aan

te sluiten bij ontwikkelingen in Europees verband, in het bijzonder bij de beleids-

visie rondom het begrip openbare dienstverplichtingen. Dit zijn verplichtingen die

aan bedrijven in de netwerksectoren kunnen worden opgelegd als waren zij een

openbare dienst [Europese Commissie, 2003]. 

4.2 onderlinge tegenstrijdigheid vraagt om expliciete
prioriteitstelling

Niet veronachtzaamd moet worden dat er vrijwel altijd een spanning bestaat

tussen de diverse publieke belangen onderling. Daarin moeten expliciete afwegin-

gen en prioriteitskeuzen worden gemaakt. Zo zal bijvoorbeeld in concrete situaties

het streven naar meer veiligheid via de daarvoor benodigde extra investeringen in

de infrastructuur ten koste gaan van de betaalbaarheid voor de mobilist/reiziger of

de belastingbetaler. In beide gevallen gaat het om een publiek belang.

Het gaat in algemene zin om spanningen tussen enerzijds publieke belangen die

de individuele gebruiker centraal stellen, zoals betaalbaarheid, betrouwbaarheid,

bereikbaarheid, en anderzijds publieke belangen die het collectief van de

Nederlandse samenleving als vertrekpunt nemen. Hierbij gaat het allereerst om

algemeen maatschappelijke belangen, zoals duurzaamheid en veiligheid.

Daarnaast zijn er ook collectieve belangen die de marktpositie van de onder-

nemingen in de sector betreffen, zoals continuïteit, economisch prestatievermogen,

concurrentiekracht, level playing field, inkomsten voor de schatkist. Ook borging

van die belangen is nodig, omdat ondernemingen zonder het juiste ondernemings-

klimaat hun producten en diensten niet aan hun afnemers kunnen blijven 

aanbieden. Het publieke belang is in dit geval vooral het waarborgen dát er 

continuïteit in het aanbod van diensten is, en niet primair de continuïteit van

individuele bedrijven.

De drie genoemde hoofdcategorieën van publieke belangen kunnen niet allemaal

in gelijke mate en tegelijkertijd worden gediend. Hier gaat het in concrete situaties

om concrete afwegingen. 

Allereerst is het van belang te beseffen dat de definitie van publieke belangen

dynamisch is, en verandert naar tijd en context, bijvoorbeeld als gevolg van

veranderende marktverhoudingen, reacties in de media op incidenten of

wisselende politieke krachtsverhoudingen. Mede daardoor komen geformuleerde

publieke doelen onderweg in een ander daglicht te staan of wijzigen zij zelfs 

tijdens de rit. Dit pleit ervoor om de te borgen publieke belangen niet in

algemene termen te formuleren, maar direct en meetbaar te relateren aan opeen-

volgende stappen in een concreet veranderingstraject. 
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Ten tweede is het zo dat op dit moment de betrokken publieke partijen (mini-

steries, provincies, gemeenten) vaak eigen lijsten met voor hen relevante te 

borgen publieke belangen hanteren, die maar ten dele overlap vertonen en die

niet zelden verschillend worden ingevuld en geconcretiseerd. Dit pleit er voor om

binnen het openbaar bestuur een basischecklist van publieke belangen op te

stellen, waaraan betrokken overheden hun afwegingen en prioriteitstelling kunnen

toetsen. 

Ten derde realiseert de Raad zich dat het politiek niet altijd aantrekkelijk is om

heldere keuzes te maken bij conflicterende invullingen van het publieke belang.

Dit geldt met name als de consequenties van zo’n keuzeproces tot politieke 

conflicten leiden binnen bestuurlijke colleges, van Ministerraad en Parlement tot

Colleges van B&W en Gemeenteraden. Het vermijden van heldere keuzes is niet

zelden een ’normaal’ politiek instrument. Echter, de veranderingsprocessen

waarin publieke belangen moeten worden geborgd zullen het karakter blijven

houden van doormodderen, zolang die publieke belangen niet tijd- en context-

afhankelijke worden geformuleerd. Het begrip publiek belang blijft dan in 

concrete situaties multi-interpretabel en in de praktijk een dode letter.

De Raad adviseert om de explicitering en onderlinge weging van publieke belangen

onderwerp van debat te maken. In dat debat vervult de overheid overigens niet

vanzelfsprekend een inhoudelijke rol. Die rol kan op sommige punten juist goed

worden vervuld door maatschappelijke organisaties.

4.3 betrek ook gebruikers en hun representanten bij
formulering publieke belangen

Vaak wordt als vanzelfsprekend aangenomen dat het bij uitstek de overheid is, 

en in het bijzonder de politiek die de publieke belangen onderling dient te

wegen en te prioriteren. De politiek zou als enige gelegitimeerd zijn om dat soort

beslissingen te nemen, zo is de gedachte. 

tekstbox 15 liberalisering van de taxibranche:

Onduidelijkheid over welke belangen de taxireiziger het belangrijkst vindt

Ten aanzien van het taxivervoer zijn de publieke belangen relatief vaag gebleven,

tenminste als het gaat om de onderlinge prioritering hiervan. Nog steeds is er

onvoldoende inzicht in de behoeften van de reiziger die met de taxi reist. Wil die

vooral een goedkope rit, en is die bereid daarvoor uitgebreid prijzen en

kwaliteiten te vergelijken? Of is de taxireiziger helemaal niet zo prijsgevoelig

(’anders had hij/zij wel de bus genomen’), en hecht die relatief meer belang aan

gebruikersbelangen zoals gemak (niet hoeven vergelijken) en zekerheid (één vaste

prijs) en stelt hij/zij keuzevrijheid dus helemaal niet op prijs? Verschillende regio’s

maken hierin verschillende afwegingen, en die zijn volgens de Raad niet te 

verklaren uit het gegeven dat taxireizigers in de ene regio een volstrekt andere
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behoefte hebben dan taxireizigers in de andere regio. In Utrecht wordt benadrukt

dat taxireizigers behoefte hebben aan een vaste prijs voor een rit binnen de

stadsgrenzen: dan weten ze waar ze aan toe zijn en kunnen ze onder meer snel

afwegen of ze de bus of de taxi willen nemen. Andere steden benadrukken juist

de behoefte van de reiziger om te kunnen kiezen en de goedkoopste taxi te nemen,

ongeacht de relatieve moeite die daarmee gepaard gaat. Kortom: de belangen die

de taxireiziger echt belangrijk vindt zijn onvoldoende bekend, en dan blijft het

lastig om deze verandering in de marktordening succesvol af te ronden.

Bij het besluit tot liberalisering van de taximarkt werd ook een ander interessant

aspect zichtbaar dat van invloed is op de slaagkans van veranderingen: de invloed

van de politieke krachtsverhoudingen. Het ontwerp voor de nieuwe Taxiwet kon

zich bepaald niet verheugen in een royale meerderheid in het parlement, 

de wet is het resultaat van talloze politieke compromissen en kwam uiteindelijk

met de krapst mogelijke meerderheid door het parlement (51% voor, 49% tegen). 

Dat blijkt in de praktijk een lastige uitgangssituatie voor een genuanceerde

benadering van het daarop volgende veranderingstraject.

De Raad is van mening dat bij de afweging en prioritering van met name de

individuele gebruikersbelangen als bereikbaarheid, betaalbaarheid en betrouw-

baarheid in eerste instantie juist ook een rol weggelegd kan zijn voor de 

gebruikers zelf. Waar dat mogelijk is zou de reiziger zelf moeten kunnen afwegen

welke van de gebruikersbelangen het meest wezenlijk zijn en de meeste prioriteit

verdienen. Dan ontstaat pas echte vraagsturing. Het zijn dan niet langer organisa-

ties, zoals overheden, vervoerders of representanten van de gebruikers die de

keuzen al maken en inperken voor de klant, maar de klant kan zelf kiezen wat

belangrijk is. Denkbaar is dat er varianten van betaalbaarheid gaan ontstaan: 

een treinkaartje wordt bijvoorbeeld bij de automaat goedkoper dan bij het loket.

De klant kiest dan zelf voor meer of minder service. Andere mogelijkheden zijn

het onderscheid tussen wel of geen zitplaats in het OV of tussen hoog betrouw-

bare en gemiddeld betrouwbare treinen. Belangrijk uitgangspunt is dat er

transparantie ontstaat over deze keuzemogelijkheden en hun prijs-prestatie-

verhouding en dat recht wordt gedaan aan mensen die niet willen kiezen, of

moeite hebben om te kiezen, uit een gevarieerd aanbod.

In tweede instantie ligt hier ook een rol voor maatschappelijke organisaties die

de gebruikers van infrastructuurgebonden diensten representeren. Denk aan

organisaties als de ANWB, de Consumentenbond of Rover. Die maatschappelijke

organisaties kunnen met vervoerders en andere aanbieders van infrastructuur-

gebonden diensten onderhandelen over wenselijke trade-off’s tussen gebruikers-

belangen onderling. Tevens hebben op die wijze partijen meer ruimte om eigen

afwegingen te maken dan in een van overheidswege dichtgeregelde sector het

geval is. Daarmee kunnen ze opties ontwikkelen die voor eenieder meerwaarde

bieden. Bij dergelijke vormen van zelforganisatie moet de overheid wel in het oog

houden dat andere publieke belangen, die buiten de scope van de onderhande-

lende partijen liggen, niet geschaad worden door de afspraken.
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tekstbox 16 formulering van publieke belangen in de spoorsector

Een goed voorbeeld van de rol die maatschappelijke organisaties kunnen spelen

bij het formuleren van publieke belangen vinden we in de spoorsector. 

Op 16 juli 2003 sloten de NS enerzijds en ROVER en de Consumentenbond (mede

namens de CG-Raad
3

en de samenwerkende ouderenorganisaties CSO
4

) anderzijds

een akkoord over het koppelen van een tariefsverhoging aan een kwaliteits-

verbetering. Concreet is afgesproken dat de NS de in 2002 voorgestelde tariefstijging

alsnog mag doorvoeren bovenop de ’normale’ prijsverhoging als is voldaan aan

een aantal voorwaarden: de punctualiteit dient te verbeteren tot 86,8% (terwijl

die over de 12 maanden daarvoor 81,7% bedroeg), het klantenoordeel over de

prijs/kwaliteitsverhouding dient een stijgende lijn te vertonen en de treinuitval

mag niet meer dan 2% zijn.

4.4 ook definieren van publieke belangen als taken in
de publieke sfeer blijven

Opvallend is tenslotte dat de explicitering en borging van publieke belangen vaak

pas een thema worden bij een wijziging van de marktordening, vooral bij een

overdracht van activiteiten van overheden aan ondernemingen. Dit is opmerkelijk,

want ook als de uitvoering gestalte krijgt binnen de overheid dient naar het

oordeel van de Raad duidelijk te zijn welke publieke belangen in welke mate

moeten worden gerealiseerd. Alleen dan zijn de te bereiken publieke doelen

effectief te borgen.

Daarom adviseert de Raad voor Verkeer en Waterstaat om niet alleen bij de over-

dracht van activiteiten van overheden naar ondernemingen aandacht te besteden

aan de explicitering en borging van publieke belangen, maar dat ook te doen bij

een overdracht binnen de overheid en zelfs bij bestaande bestuurlijke verhoudin-

gen waarbij geen sprake is van een overdracht. Immers, ook bij het al dan niet

opnieuw vormgeven van bestuurlijke verhoudingen binnen de overheid zelf dient

duidelijk te zijn welke publieke belangen in welke mate geborgd moeten worden.

Bijvoorbeeld bij de agentschapsvorming bij Rijkswaterstaat, de herijking van de

institutionele driehoek op het spoor en de vorming van mobiliteitsteams voor de

doorstroming op de openbare weg. Dat betekent dat ook bij publieke organisaties

langzaamaan een verdere verschuiving zal moeten plaatsvinden van inputsturing

naar outputsturing, prestatiebeoordelingen, en dergelijke.

3 
CG-Raad: Chronisch zieken en Gehandicapten

Raad Nederland
4 

CSO: Coördinatieorgaan Samenwerkende

Ouderenorganisaties
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Het belang van effectief

trajectmanagement

5.1 meer aandacht voor het veranderingsproces en de
vormgeving daarvan

Omdat het verloop van veranderingsprocessen in infrastructuurgebonden sectoren

vooraf nooit volledig voorspelbaar is, is effectief trajectmanagement nodig.

Tijdens deze processen is steeds opnieuw ruimte nodig voor aanpassing van de

koers en bijsturing. Het aanpassen en bijsturen heet in dit advies trajectmanage-

ment. Goed trajectmanagement behelst onder meer dat er veel aandacht is voor

de vormgeving van het stapsgewijze veranderingsproces in termen van tempo en

intensiteit, dat er tevoren meerdere varianten voor dat veranderingsproces worden

ontwikkeld en dat weloverwogen wordt omgegaan met de interpretatieruimte die

Europese regelgeving en andere internationale verdragen bieden. Daarnaast behelst

goed trajectmanagement dat er enerzijds wel een heldere visie wordt gepresen-

teerd op de ontwikkelingsrichting van de verandering, maar dat die anderzijds niet

wordt dichtgetimmerd in een politieke en juridische lange- termijnblauwdruk.

tekstbox 17 over reizen en trekken

Veranderingstrajecten naar een nieuwe marktordening hebben vaak meer het

karakter van een gezamenlijke trektocht dan van een volledig planbare reis van 

A naar B(eter), waarbij de uiteindelijke eindbestemming tevoren bepaald is. 

Deze veranderingsprocessen spelen zich immers af in een bijzonder gecompliceerd

krachtenveld met tal van partijen die gevestigde belangen hebben, die ’onderweg’

steeds opnieuw hun rol en strategische positie bepalen en die bovendien opereren

in een veranderlijke context van nationale en internationale allianties, overnames

en fusies. Door dit alles is het zeker geen wetmatigheid dat de mate waarin doel-

stellingen feitelijk kunnen worden gerealiseerd en publieke belangen feitelijk

kunnen worden geborgd tijdens het veranderingstraject ook gestaag toeneemt,

zoals wel vaak wordt aangenomen (zie afbeelding A: het wordt alleen maar

beter). In plaats daarvan zorgen onduidelijkheden en onverwachte ontwikkelingen

tijdens het veranderingstraject ervoor dat tijdelijk ruimte ontstaat voor ongewenst

gedrag. En dat is iets wat de slaagkans van beleidsdoelstellingen en de borging

van publieke belangen in de praktijk eerder ondermijnt en bedreigt dan binnen

bereik brengt. Toch leeft de verwachting dat de doelstellingen uiteindelijk wél

zullen worden bereikt (zie afbeelding B: het gaat nu slechter, later wordt het

beter). Ook dat is echter niet vanzelfsprekend de uitkomst in zo’n complex veran-

deringsproces; het kan in de praktijk ook steeds verder uit de hand lopen. En dan

ontstaat de situatie dat, als gevolg van niet voorziene, ongewenste overgangspro-

blemen, al tijdens het veranderingstraject, de toekomstige marktordening alweer

ter discussie wordt gesteld (zie afbeelding C: wordt het ooit nog wel wat?).

In vrijwel alle gevallen zal de praktijk zo zijn dat het veranderingstraject zich

kenmerkt door ’horten en stoten’: overheden grijpen telkens in op basis van

gebeurtenissen en voorvallen in de sector en proberen zo bij te sturen. Van een

lineair veranderingsproces is geen sprake. Alle complexe veranderingsprocessen -

en dus ook veranderingsprocessen in infrastructuurgebonden sectoren die voort-

vloeien uit wijzigingen in de marktordening – blijken in de praktijk eerder een
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kwestie van trekken dan van reizen te zijn [Swierenga en Elmers, 1995]. En in zo’n

proces is effectief trajectmanagement een eerste vereiste (zie afbeelding D: 

een stap achteruit, twee stappen vooruit).

Toelichting: De verticale as geeft de mate aan waarin doelstellingen worden bereikt.

De horizontale as geeft het tijdsverloop aan: van het moment van de huidige

ordening, via het veranderingstraject, naar het moment waarop de nieuwe,

toekomstige ordening is bereikt. De groene gestippelde horizontale lijn geeft het

voorzieningenniveau aan zoals dat bestond voor de wijziging in marktordening.

De Raad adviseert om de ontwikkeling van een toekomstperspectief en daaraan

gekoppelde publieke doelen altijd gepaard te laten gaan met een duidelijke 

concretisering van het veranderingsproces daarnaartoe. Dit vraagt niet alleen om

een politieke visie op marktwerking en vraagsturing en te borgen publieke 

belangen, maar ook om een hoogwaardige kwaliteit van projectteams die het

veranderingstraject voorbereiden. Het gaat daarbij niet alleen om de kwaliteit

van personen, maar met name ook om de samenstelling van projectteams in 

termen van een evenwichtige vertegenwoordiging van de relevante disciplines in

het team, zoals juristen, verandermanagers, marktordenings- of vraagsturings-

deskundigen, communicatie- en media-adviseurs.

Aandacht voor het veranderingsproces betekent voor de Raad dat veranderingen niet

vanzelfsprekend in één keer op grote schaal worden doorgevoerd, om daarna op

onderdelen te moeten ontdekken dat het nodig is politiek in te grijpen om het pro-

ces alsnog in de gewenste richting te sturen. De Raad beveelt aan om veranderingen

in infrastructuurgebonden sectoren vooral op de volgende wijzen door te voeren.
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Stapsgewijze veranderingstrajecten, waarin bijsturing plaatsvindt op grond van

periodieke evaluaties van het proces.

Voorafgaande beleidsexperimenten, waarin in eerste instantie op relatief

kleine schaal, bijvoorbeeld regionaal, veranderingen in de marktordening of

vraagsturing worden doorgevoerd. Dit is bij uitstek een optie in situaties waar

nog veel onzekerheid bestaat of in gevallen waarin de politiek nog verdeeld is

en er behoefte bestaat aan een trial and error aanpak. Dit kan vanzelfsprekend

niet in sectoren waar de betreffende infrastructuurgebonden diensten zeer

grote investeringen vergen om tot een andere marktordening te komen. 

De optie van de big bang, waarin de belangrijkste veranderingen in één keer en

grootschalig worden ingevoerd, zou uitsluitend gereserveerd moeten blijven voor

situaties waarin na gedegen onderzoek uitdrukkelijk is vastgesteld dat de weg

van beleidsexperimenten en stapsgewijze veranderingen niet tot het beoogde

resultaat zal kunnen leiden.

tekstbox 18 begin met pilots alvorens nieuwe gremia te institutionaliseren

Ontwikkelingen in Haaglanden en de regio Amsterdam laten zien dat er al pilots

en initiatieven zijn gestart op het punt van regionaal mobiliteitsmanagement. 

De Raad voor Verkeer en Waterstaat ziet dit als een waardevolle ontwikkeling;

door dit niet gelijk in één keer als een panacee voor heel Nederland in te zetten,

ontstaan er mogelijkheden om tijdens het veranderingsproces te leren van de

opgedane ervaringen. Bij het starten van een pilot dient onder meer aandacht

gegeven te worden aan een gedegen analyse van de knelpunten op technisch en

organisatorisch vlak en het optuigen van een deskundige uitvoeringsorganisatie

voor verkeers- en vervoersmanagement. Bovendien heeft de Raad een voorkeur

voor het starten met pilots boven een snelle institutionalisering van nieuwe gremia.

Immers, een nieuw gremium kan bedoeld zijn om de regie en coördinatie te 

versterken, maar tegelijkertijd bestaat het risico dat juist wordt bijgedragen aan

de verdere versnippering met als gevolg een nog sterkere bestuurlijke verlamming.

Het belang van effectief trajectmanagement betekent dat beleidsvoorbereiders en

politici, ook na de fase van de politieke besluitvorming, uitdrukkelijk periodiek

aandacht moeten blijven besteden aan de voortgang van het veranderingsproces.

Het betekent ook dat de organisatieonderdelen van de overheid die met de 

feitelijke uitvoering van het veranderingsproces belast zijn, zich tijdig en actief tot

de beleidsvoorbereiders en de politiek moeten wenden met signalen van mogelijk

dreigende complicaties. Alleen dan kan voorkomen worden dat de politieke aan-

dacht pas weer geactiveerd wordt als zich in de praktijk, en vaak aangewakkerd

door de media, incidenten blijken voor te doen.
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5.2 0ntwikkel telkens meerdere varianten voor het
veranderingsproces

De Raad adviseert om altijd meerdere varianten voor verandering uit te werken

en deze te doordenken op strategisch en tactisch gedrag van bestaande en

nieuwe (markt)partijen en daarmee op de ongewenste effecten die tijdens het

veranderingstraject kunnen optreden. Varianten op veranderingstrajecten dienen

expliciete alternatieven en terugvalopties te bieden voor situaties waarin eenmaal

ingezette ontwikkelingen in de praktijk een ongewenste wending blijken te nemen.

5.3 volgorde en tempo zijn belangrijke stuurvariabelen

Als het gaat om het effectief vormgeven van het veranderingstraject, dan acht

de Raad het vooral van belang een goed doordachte fasering te kiezen: welke

volgorde, welk tempo, welke intensiteit? 

Variaties betreffen onder meer (a) de te kiezen fasering bij het vrijmaken van 

de markt (denk aan de gefaseerde aanbestedingsverplichting bij het openbaar 

vervoer, het al dan niet differentiëren naar regio’s of naar klantgroepen,

enzovoorts); (b) de te kiezen fasering als het gaat om verzelfstandiging, priva-

tisering of uitplaatsing/ontvlechting van overheidsbedrijven in relatie tot het

vrijmaken van de markt (eerst liberaliseren, dan pas eventueel privatiseren? 

Eerst ontvlechten, dan pas concurrentie introduceren? Stapsgewijs ontvlechten

zoals bij de NS of in één keer ontvlechten?); (c) de te kiezen strategie voor het

instellen van een toezichthouder (eerst toezicht inrichten, dan pas de markt

vrijmaken?); (d) de te kiezen arrangementen die borgen dat nieuwkomers kunnen

toetreden. Dat laatste kan op twee manieren: direct wetten maken die de 

toegang van nieuwkomers borgen
5

of eerst aansturen op onderhandelingen

tussen de nieuwkomer en andere partijen, zoals de infrastructuurbeheerder
6

.

tekstbox 19 trajectvarianten, volgorde en tempo

Het feitelijke veranderingsproces op weg naar een politiek gewenste ontwikkelings-

richting kan op diverse manieren worden ingezet. De Raad constateert dat er in

het beleid vaak niet of onvoldoende aandacht is voor expliciete keuzes uit

mogelijk te onderscheiden varianten, zeker als het gaat om hun onderlinge

samenhang. Dat terwijl het belang hiervan ontegenzeggelijk valt af te leiden uit

de consequenties die er in de praktijk mee verbonden zijn. Enkele voorbeelden. 

De fasering van de aanbestedingsverplichting voor regionale overheden ten

aanzien van het aanbesteden van vervoer in de regio: streefbeeld is dat begin

januari 2004 zo’n 35% van de markt moet zijn aanbesteed alvorens op een

later tijdstip de aanbestedingsverplichting overal gaat gelden. Potentiële risico’s

liggen hier onder meer bij het al dan niet kunnen realiseren van voldoende

concurrentie tijdens die aanbesteding. Zo zijn er inmiddels al aanbestedingen

geweest waar slechts twee gegadigden meedongen. Ontstaat er door de

toekomstige aanbestedingsverplichting geen ’aanbestedingsprop’ (veel

5 
In vakjargon: regulated Third Party Acces (r-TPA)

6 
In vakjargon: negotiated Third Party Acces 

(n-TPA)
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aanbestedingen in een korte periode), waarbij het risico ontstaat dat er per

aanbesteding gemiddeld (nog) minder partijen zullen meedingen?

Bij de liberalisering van de elektriciteitsmarkt is gedifferentieerd naar gebruik-

ersgroepen: er is onderscheid gemaakt tussen kleinverbruikers, midden-

verbruikers en grootverbruikers. Daarbij is het met name van belang om 

risico’s en potentieel strategisch gedrag te doordenken. Het is immers in een

veranderingsproces met deze fasering niet ondenkbaar dat een prijsverlaging

in een geliberaliseerde markt wordt gecompenseerd door kosten af te wentelen

op gebonden gebruikers die hun leverancier nog niet kunnen verruilen voor

een andere.

Keuzen over de volgorde van liberalisering en privatisering vragen om expliciete

afwegingen: eerst liberaliseren, dan privatiseren? Of andersom? Of misschien

wel allebei tegelijkertijd? En hoe weeg je daarbij de risico’s die gepaard gaan

met het tijdelijk handhaven van een sterke marktpositie voor de publieke of

private monopolist op de Nederlandse markt tegenover de kansen die men 

de ’nationale kampioen’ eventueel wil geven om zich sterk te maken op de

internationale markt?

Die laatste afweging heeft alles te maken met de keuze: gaan we in eerste

instantie voor het creëren van concurrentie op nationaal niveau of kiezen we

(mede) voor een sterke concurrentiepositie van Nederlandse bedrijven op

bijvoorbeeld Europees niveau? Wanneer men uitgaat van introduceren van

concurrentie op internationaal niveau, dan is het verstandig dat de nationale

monopolist ook zoveel mogelijk wordt geëquipeerd om de strijd aan te gaan

met de nationale monopolisten van andere Europese landen. Dat de NS

uiteindelijk de HSL mag gaan exploiteren past binnen die strategie: ons

nationale staatsbedrijf wordt naar de Europese markt zo sterk mogelijk gemaakt.

Wanneer wordt gekozen voor concurrentie op nationaal niveau, dan past daar-

bij het zo goed mogelijk equiperen van nieuwe toetreders en het bewaken dat

de nationale monopolist niet te groot wordt en blijft. Daar is bijvoorbeeld voor

gekozen in de bussector toen in 1997 werd gesteld dat de VSN-groep zou worden

uitgesloten van de aanbestedingen in het openbaar busvervoer en dat haar

marktaandeel op termijn niet meer dan 35% zou mogen zijn.

De looptijd van contracten biedt eveneens een aangrijpingspunt voor afwegin-

gen over het ontwikkelen van trajectvarianten: kiezen we voor korte- of juist

langlopende concessies, of zelfs voor concessies voor onbepaalde tijd? Zo worden

bij kortlopende concessies de marktpartijen enerzijds sterker geprikkeld

aangezien deze partijen zich dan realiseren dat de concessie eindig is.

Anderzijds gaat van een kortlopende concessie een indirecte prikkel uit om niet

te investeren in bijvoorbeeld materieel, omdat de terugverdientijd te kort is.

Ook de hoogte van de organisatorische kosten rondom aanbestedingen is in

dit verband een afwegingsfactor.

Een andere relevante afweging is: is het introduceren van concurrentie bij

knooppuntexploitatie iets wat logischerwijs pas vorm krijgt nadat de

exploitatie van lijnen is geliberaliseerd, of zou het juist logischer zijn om daar

mee te beginnen omdat het hier niet direct om vitale diensten gaat en er

daarmee betrekkelijk veilige liberaliserings- ervaringen opgedaan kunnen

worden?
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Laatste voorbeeld: dienen de toegangsregulering en het capaciteitsmanagement

bij de introductie van concurrentie direct weggehaald te worden bij de

monopolist, of is het verstandiger eerst af te wachten of er in de praktijk

zwaarwegende problemen zullen optreden alvorens ingrijpende organisatorische

veranderingen door te voeren? Interessant is in dit verband dat de politiek

voor het spoor wel heeft gekozen voor een onafhankelijke en van de vervoerder

’ontvlochten’ capaciteitsmanager, terwijl die politieke keuze bij sectoren als

gas of vaste telefonie (nog) niet is gemaakt.

Als het gaat om een juiste volgorde, dan wil de Raad nog opmerken dat, zolang er

geen sprake is van concurrentie, er ook geen sprake kan zijn van een privatisering

of beursgang van de NS. Daarbij dient men zich wel rekenschap te geven van het

feit dat ook de huidige situatie, die van een verzelfstandigd overheidsbedrijf, niet

op alle punten effectief is en door sommigen zelfs als minstens even ongewenst

wordt beschouwd als een privaat monopolie. Mocht op een later moment de

vervreemding van de overheidsaandelen opportuun worden, dan is het vervolgens

van belang om zorgvuldig onderscheid te maken tussen de wijzen waarop die

vervreemding ter hand kan worden genomen. Immers, de aandelen kunnen

gericht worden ondergebracht bij institionele beleggers of zelfs bij maatschappe-

lijke organisaties, óf er kan sprake zijn van een beursgang. De praktijk leert dat

bij een beursgang de focus van het management vaak eenzijdig komt te liggen op

de kwartaalcijfers en daarmee op winst maken op de korte termijn. Wet- en

regelgeving en een prestatiecontract om de NS dan toch nog te kunnen sturen of

bijsturen zullen onvoldoende effectief blijken.

5.4 betrek het criterium ’verander- en 
transactiekosten’ in de besluitvorming

Het doorvoeren van veranderingen in de marktordening van infrastructuurgebonden

sectoren brengt in de praktijk twee soorten kostenposten met zich mee. 

Ten eerste de transitiekosten die gepaard gaan met de verandering zelf: tijdelijke

trajecten worden opgestart om de nieuwe verhoudingen in de sector in kaart te

brengen en gestalte te geven. Denk aan het opstellen van nieuwe contractvormen,

zoals een toegangsovereenkomst en een netverklaring, die de partijen in de nieuwe

structuur kunnen gaan gebruiken, het opbouwen van specifieke deskundigheid

bij de beleidsverantwoordelijke overheid, of het eventueel inrichten van een

specifieke toezichthouder.

Ten tweede de transactiekosten die gepaard gaan met de nieuwe situatie en de

nieuwe verhoudingen in de sector. Daarbij kan men denken aan de nieuwe

transactiekosten die ontstaan bij ontvlechting van organisaties. Voorheen interne

verhoudingen worden externe zakelijke verhoudingen, die contractueel moeten

worden vastgelegd en onderhouden. Ook kan het gaan om transactiekosten die

ontstaan omdat iedere zes jaar een aanbesteding moet worden georganiseerd en

waarbij in het geval van een nieuwe concessiehouder startkosten moeten worden

64Het belang van effectief trajectmanagement

o026 Advies van de marketing  14-01-2004 14:10  Page 64



gemaakt die uiteindelijk op enige wijze doorberekend zullen worden. Daarnaast

blijkt vrijwel altijd dat er aan de zijde van de beleidsverantwoordelijke overheid

in de praktijk veel meer deskundigheid en capaciteit nodig is dan aanvankelijk

werd voorzien. Ook dat brengt extra transactiekosten met zich mee.

tekstbox 20 voorbeelden van transactiekosten

Bij de vorming van mobiliteitsteams voor de weg, die gebiedsgericht moeten

gaan werken onder leiding van een onafhankelijke projectleider, zijn uiteen-

lopende bestuurslagen vertegenwoordigd. Deze nieuwe verhoudingen brengen

onvermijdelijk ook organisatie- en afstemmingskosten met zich mee. 

Het organiseren van aanbestedingen en de ontwikkeling van opdrachtge-

verschap als competentie bij regionale overheden gaan gepaard met kosten.

Denk aan de benodigde tijd en deskundigheid en aan de onvermijdelijke 

risico’s, omdat een dergelijke overheid geen ervaring heeft met de organisatie

van zulke aanbestedingen en die kennis en ervaring vaak elders zoekt.

Bij taxistandplaatsen zijn investeringen in infrastructurele aanpassingen nodig

om echte keuzevrijheid voor reizigers mogelijk te maken. Nu is het vaak nog

zo dat een reiziger bij stations en andere belangrijke knooppunten en opstap-

plaatsen alleen de voorste taxi kan kiezen omdat de taxi’s gedwongen worden

zich in een rij op te stellen.

Deze extra transactiekosten die in elke nieuwe situatie aan de orde zijn, zijn in

de praktijk maar zeer beperkt onderwerp van discussie en worden nauwelijks

expliciet betrokken bij de besluitvorming over veranderingen, terwijl het hier

vaak gaat om niet onaanzienlijke bedragen. Bedragen die hetzij door de partijen

in de sector moeten worden terugverdiend, bijvoorbeeld via de eindgebruiker-

starieven, hetzij door de belastingbetaler, en in de praktijk vaak door beide. 

tekstbox 21 meer partijen in de spoorsector, meer transactiekosten en

meer discussie ‘op straat’

Waar vroeger één organisatie verantwoordelijk was voor de infrastructuur en het

vervoer over het spoor, zijn er nu meerdere partijen actief. Die versnippering heeft

ertoe geleid dat zaken die voorheen intra-organisationeel werden uitgediscus-

sieerd, nu vaak ‘op straat’ worden uitgevochten. De media worden daarbij veel-

vuldig gebruikt als communicatiekanaal, bijvoorbeeld om de publieke opinie te

beïnvloeden, aandacht te krijgen van Kamerleden of om toezichthoudende

instanties op de hoogte te brengen van de ervaren misstanden. Partijen vallen elkaar

aan in de media, schuiven elkaar de schuld in de schoenen en spreken elkaar in

het openbaar aan op ieders verantwoordelijkheid. Gevolg is dat er daardoor, ook in

de politiek, vanzelfsprekend veel nadruk is komen te liggen op de problemen in de

spoorsector. Bovendien zijn de permanente extra transactie-kosten als gevolg van

nieuwe verhoudingen in de spoorsector niet onaanzienlijk gebleken, evenals de

transactiekosten die gepaard zijn gegaan met de verandering zelf. Dergelijke kosten

dienen ook vooraf meegewogen te worden bij het beslissen over die veranderingen.
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Voor 1995 was de NS verantwoordelijk voor én infrastructuur én exploitatie.

Bovendien nam zij zowel het personenvervoer als het goederenvervoer (toen: 

NS Cargo) ter hand. Dat is veranderd: er zijn nu meerdere goederenvervoerders en

enkele personenvervoerders en bovendien is er nu een afzonderlijke organisatie

die belast is met het beheer van de infrastructuur: ProRail. De eerste nieuwe 

personenvervoerder die toetrad was Lovers Rail in 1996. Lovers Rail zocht

veelvuldig de media op om kenbaar te maken zich ernstig tegengewerkt te 

voelen door de NS en onvoldoende gehoord te worden door het ministerie van

Verkeer en Waterstaat. De Algemene Rekenkamer concludeerde dat de taak-

organisaties niet altijd voldoende afstand konden nemen van inhoudelijke 

beïnvloeding door andere NS-onderdelen en de Raad van Bestuur 

[Algemene Rekenkamer, 1999]. Uiteindelijk gaf Lovers Rail in 1999 aan geen

gebruik meer te maken van haar concessie en trok zich terug. In diverse media

gaf Lovers aan dat het met de NS niet ‘normaal zaken doen’ was en dat een

onafhankelijk orgaan dat zorg kon dragen voor een evenwichtige situatie voor

aanbieders van vervoersdiensten ontbrak. 

In de jaren daarna traden twee belangrijke regionale spoorvervoerders toe: Syntus

en Noordned. De NS was bij beide één van de oprichters en bezit bovendien een

aanzienlijk deel van de aandelen van deze vervoerders
7

. Ook Noordned en 

Syntus hadden openlijke conflicten met de NS (zie hierboven). Tot slot zijn er vele

discussies tussen vervoerders enerzijds en infrabeheerder ProRail anderzijds. Denk

aan het zwarte pieten als het gaat om wie de veroorzaker is van een vertraging:

ProRail of de NS? Denk ook aan schadevergoedingen die vervoerders als NS

bijvoorbeeld vragen als het onderhoud aan de infrastructuur langer heeft

geduurd dan aangekondigd, zoals bijvoorbeeld bij de Moerdijkbrug het geval

was. Voorbeelden waarbij partijen als NS en ProRail volkomen vanzelfsprekend

opkomen voor hun belangen, alleen vroeger kwam dat niet in de krant. 

Tot slot bestaan er nog veel fricties tussen enerzijds personenvervoer en anderzijds

goederenvervoer. Dat gaat vaak over de verdeling van capaciteit, waarbij de vraag

wordt gesteld hoeveel capaciteit er wanneer beschikbaar moet zijn voor goederen-

vervoer. Ook daarover wordt heftig in de openbaarheid gediscussieerd. En ook dat

was anders toen de NS nog zowel het personen- als het goederenvervoer in

Nederland ter hand nam.

Kortom: het institutionele landschap rond het spoor is sterk veranderd en het

aantal partijen is toegenomen van één enkele partij tot een tiental. Daardoor zijn

vele nieuwe externe interacties ontstaan, die vaak in de openbaarheid worden

’uitgediscussieerd’. En dat kost allemaal extra tijd en aandacht van de betrokken

managers, politici en hun adviseurs.

Politiek verantwoordelijke bewindslieden zullen zich dan ook nadrukkelijker

rekenschap moeten geven van de eenmalige transitiekosten en van de permanente

transactiekosten die wijzigingen in de marktordening met zich meebrengen. 

Die kosten moeten expliciet onderdeel uitmaken van de besluitvorming.

7 
Overigens heeft de NS kenbaar gemaakt haar

belang in Noordned te willen afstoten omdat er

onvoldoende synergie bestaat tussen de

regionale lijnen die Noordned exploiteert en het

kernnet dat de NS exploiteert. Momenteel bezit

de NS bijna de helft van de aandelen van

Noordned. Bovendien bezit de NS een derde van

de aandelen van de andere regionale

spoorvervoerder Syntus.
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5.5 gebruik een samenhangend instrumentarium voor
bijsturing ’tijdens de rit’

Er zijn vele instrumenten beschikbaar om onbedoelde effecten van strategisch

gedrag van bijvoorbeeld voormalige monopolisten te detecteren en daar vervolgens

op te anticiperen. Op juridisch gebied zijn dat onder meer separate transitiewet-

ten, horizonbepalingen, overgangsbepalingen, tijdelijk gedogen. Op economisch

gebied gaat het om benchmarks, boeteclausules, prestatiecontracten, gerichte

subsidies, vangnetvoorzieningen. Op communicatief gebied zijn instrumenten als

consultatieprocedures, het communiceren van de resultaten van evaluatiestudies

en het in gang zetten van overlegstructuren met bijvoorbeeld nieuwe toetreders

effectief. En op organisatorisch gebied kan tot slot invulling worden gegeven aan

al dan niet tijdelijke toezichthouders, platforms ter versnelling van de liberali-

sering, suppliers of last resort, en dergelijke.

Wijzigingen doorvoeren in de marktordening brengt altijd risico’s met zich mee in

termen van onbedoelde ongewenste effecten. Juist tijdens het veranderingsproces,

waarin een aantal ontwikkelingen nagenoeg parallel loopt, ontstaat voor partijen

ruimte voor strategisch gedrag, wat overigens vanuit de context waarin die partijen

moeten opereren een normaal en verklaarbaar verschijnsel is. Te denken valt

bijvoorbeeld aan de introductie van concurrentie, terwijl tegelijkertijd een

ontvlechtingsproces plaats vindt en er een toezichthouder komt.

tekstbox 22 onvoorziene omstandigheden in de praktijk

In elke fase van een veranderingstraject moet kunnen worden ingespeeld op

nieuwe en onvoorziene omstandigheden. Het anticiperend vermogen van de

overheid moet in dit opzicht worden versterkt. Immers, er doen zich altijd

omstandigheden en situaties voor die vooraf niet waren bedacht. Het is met

name hier dat de leerervaringen uit concrete processen vertaald kunnen worden

in het tevoren doordenken van eventuele terugvalopties. 

Bij de liberalisering van de taximarkt werd verondersteld dat taxibedrijven met

elkaar zouden gaan concurreren en dat dit zou leiden tot lagere prijzen. Dat

sommige taxichauffeurs samenspanden en vaste prijzen hebben afgesproken

en dat er vele nieuwe toetreders zijn die beschikken over gebrekkige

stratenkennis was niet voorzien, in ieder geval niet in die mate.

Bij de aanbesteding van OV-concessies is het uitgangspunt dat er voldoende

belangstelling zal zijn en er daadwerkelijk concurrentie zal plaatsvinden,

waardoor de overheid een relatief hoge kwaliteit krijgt voor een relatief lage

prijs. Dat bij sommige aanbestedingen wel erg weinig partijen meedingen

werd niet voorzien en kwam onverwacht. Zo voldeed bij de aanbestedingen in

Noord-Holland Noord en Alkmaar één van de partijen niet aan de criteria, en

werd de aanbesteding een tweestrijd tussen Connexxion en BBA. Bij de pre-bid

in Zuidoost-Friesland en ook op de Waddeneilanden waren er aanvankelijk

nog zes respectievelijk zeven gegadigden, terwijl er bij de aanbesteding zelf

nog maar twee partijen meedongen. Soms ook haakt een partij op het laatste

moment af, zoals Arriva in Oost-Brabant, omdat zij naar eigen zeggen te
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weinig informatie over het zittende personeel kreeg om een goed bod uit te

kunnen brengen. 

Het bekendste voorbeeld is natuurlijk van de UMTS-veiling waar een partij zich

relatief vroeg terugtrok waardoor er nog precies evenveel licenties te verdelen

waren als er partijen overbleven. Daar werd het onvoldoende beschikbaar zijn

van terugvalopties door diverse betrokkenen als een ernstig gemis ervaren.

Bij de eerste veiling van pompstations langs Rijkswegen bestond nog geen

’juridische zekerheid’ over het mogen aanbieden van restaurantvoorzieningen

bij de te veilen pompstations. Dit leidde er toe dat er in ieder geval minder

belangstelling was dan vooraf voorzien. Partijen als Albert Heijn, die vooral

geïnteresseerd waren in de exploitatie van die voorzieningen, boden niet mee

tijdens de veiling. 

Ook de door NS gevoerde prijsstrategie werd onvoldoende voorzien. NS probeerde

om binnen de formele afspraken (één prijsstijging per kalenderjaar) toch twee

prijsstijgingen door te voeren door de ene vlak vóór het nieuwe jaar te plannen,

en de andere vlak daarna. 

Bij de voorbereiding van de kilometerheffing werd niet voorzien dat een

organisatie als de ANWB, die zich tegen de plannen keerde, een zo succesvolle

lobby zou voeren. Bovendien werd waarschijnlijk niet voorzien dat de vier grote

steden zó scherp zouden onderhandelen met het Rijk om gecompenseerd te

worden voor het toestaan van de tolpoorten rondom hun stad.

De Raad acht het van belang een effectieve mix van instrumenten in te zetten om

de kans op onbedoelde ongewenste effecten in te perken. Omgaan met

ongewenste effecten vergt bijsturing tijdens het veranderingstraject. Inherent aan

systemen van concessieverlening, zoals bij het busvervoer, is echter dat de 

overheid juist haar mogelijkheden voor bijsturing grotendeels uit handen geeft.

Als compensatie is het van belang dat er een goede vorm van toezicht komt op

het realiseren van tevoren vastgestelde doelen. De Raad adviseert daarom voor

concessieverlening toezichtsarrangementen te introduceren in de vorm van 

periodieke evaluaties, het benchmarken van de prestaties van bijvoorbeeld bus-

bedrijven met die van bedrijven uit andere regio’s en andere vormen van het

transparanter maken van de geleverde kwaliteit.

tekstbox 23 bijsturen in de regionale en lokale openbaarvervoerssector

Een van de mogelijke effecten van het aanbesteden van regionaal en lokaal

openbaar vervoer zou kunnen zijn dat de specifieke eigenschappen van het

stedelijk vervoer in ons land verdwijnen, indien streekvervoerders het vervoer in

de steden zouden overnemen. Om dat te voorkomen namen HTM, GVU, Novio,

SBM en SVD het initiatief op verschillende terreinen samen te werken en 

gezamenlijk te pogen concessies in het stedelijk (bus)vervoer te winnen. Daarbij

anticipeerden de initiatiefnemers op de komst van de Wet Personenvervoer.

Dit samenwerkingsverband kreeg de naam Stadsvervoer Nederland. Van een B.V.

met dezelfde naam werden Novio, HTM en SVD (inmiddels een dochterondernem-
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ing van HTM) aandeelhouder. Deze B.V. ging verschillende malen de concurrentie

aan, onder meer voor de concessies Amersfoort en Drechtsteden. Zowel de Nma

als de rechter hebben geoordeeld dat Stadsvervoer Nederland daarmee niet

handelde in strijd met de Wet Personenvervoer. Omdat de wetgever echter van

mening was dat hiermee wel in strijd met de geest van de wet werd gehandeld,

heeft deze besloten om – middels een veegwet – de Wet Personenvervoer

zodanig aan te passen, dat ondernemingen als Stadsvervoer Nederland alsnog

wordt verboden mee te dingen naar concessies.

Bij het inzetten van instrumenten om ongewenste effecten in te perken valt ten

eerste te denken aan detectie-instrumenten die het inzicht vergroten in mogelijke

effecten. Politiek-strategische risicoanalyses, spelsimulaties en het doordenken

van droom- en doemscenario’s zijn hiervan voorbeelden. 

Ten tweede valt te denken aan anticipatie-instrumenten ofwel bijsturingsinstru-

menten die het mogelijk maken om in te grijpen met het oog op de borging van

belangrijk geachte publieke belangen. Onvoorziene en onbedoelde effecten die

zich tijdens het veranderingstraject manifesteren zijn beter beheersbaar te maken

wanneer bijvoorbeeld wordt gewerkt met experimenteerartikelen, risicore-

serveringen, noodremprocedures, terugvalopties of tijdelijke ontheffingen van

bestaande wet- en regelgeving. Ook het bewust bevorderen van nieuw leiderschap

en het stimuleren van een cultuur van maatschappelijke verantwoordelijkheid

kunnen hierbij een belangrijke rol spelen. Bijvoorbeeld via het aanbesteden van

het management van uitvoeringsorganisaties, die overigens in publieke handen

blijven, waarbij de te bereiken doelen in het managementcontract tevens 

gekoppeld worden aan de door organisatie te borgen publieke belangen.

De Raad adviseert om de inzet en de mix van detectie- en anticipatie-instrumenten

voor bijsturing bij voorgenomen wijzigingen in de marktordening meer systematisch

en in onderlinge samenhang te implementeren. Doel is een beter beheersbaar

veranderingstraject. In de praktijk zijn al enkele voorbeelden te vinden van 

instrumenten om bijsturing mogelijk te maken tijdens het veranderingstraject. 

Te denken valt onder meer aan:

de risicoreservering voor de Betuweroute en de HSL-Zuid;

het experimenteerartikel in de Wet Personenvervoer;

het mobiliteitsteam zoals dat is ingesteld voor Haaglanden;

de tijdelijke toezichthouder op de telecommunicatiemarkt, OPTA, die speciaal

voor het veranderingstraject in het leven is geroepen;

het instemmingsrecht dat is verleend aan Reizigersoverleg Brabant;

het ontwikkelen van de Veegwet in bijvoorbeeld de bussector, die nu wordt voor-

bereid en die op 1 januari 2004 in werking moet treden. Daarin worden ’schoon-

heidsfoutjes’ uit de Wet Personenvervoer van 2002 hersteld. Zo is bijvoorbeeld de

volgende passage opgenomen: ’ook de dochters van gemeentelijke vervoerbe-

drijven gelden als gemeentelijke vervoerbedrijven en mogen dus niet meedingen

naar concessies zolang ze opereren op een beschermde thuismarkt’ [OV-Magazine,

2003]. Daarmee wordt dus ingespeeld op het eerder genoemde onvoorziene effect
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dat gemeentelijke vervoerbedrijven dochters oprichten die vervolgens meedingen

in een aanbesteding waarvan de moederbedrijven zijn uitgesloten.

Over de beschikbaarheid van dergelijke (bij)sturingsinstrumenten moet bij voorkeur

voorafgaand aan het veranderingstraject duidelijkheid bestaan. Zo kunnen

Veegwetten in de praktijk voor betrokken (markt)partijen het nadeel hebben dat

zij in feite de spelregels veranderen, terwijl het spel al gaande is. Die situaties

moeten natuurlijk zoveel mogelijk voorkomen worden.

tekstbox 24 aanbestedingen openbaar busvervoer: heroverweeg telkens

de geplande stappen en borg voldoende concurrentie bij de komende

aanbestedingen

Als het gaat om aanbestedingen bij het openbaar busvervoer, dan maakt de Raad

zich zorgen over de mate waarin daadwerkelijke concurrentie tot stand komt bij

die aanbestedingen. Een bekend probleem is dat er te weinig deelnemers

meedingen bij een aanbesteding, soms zelfs maar twee partijen. De Raad

adviseert de aanbestedende overheden dan ook goede voorzieningen hiervoor te

treffen. Daarbij kan gedacht worden aan bijvoorbeeld terugvalopties die kunnen

voorkomen dat een aanbestedende overheid moet kiezen uit slechts twee offertes

die beide niet ‘scherp’ zijn. Langere contractperioden lijken onvermijdelijk om

suboptimalisatie te voorkomen, indien investeringen in een kortere periode

redelijkerwijs niet zijn terug te verdienen. 

Met oog op de verplichting tot aanbesteding vanaf 2006, adviseert de Raad, in

het kader van effectief trajectmanagement, om na te gaan of er reële

mogelijkheden zijn om het aantal aanbieders te vergroten. Bijvoorbeeld door

procedurele drempels te slechten of door ervoor te zorgen dat nieuwe partijen

niet langer een informatieachterstand hebben ten opzichte van gevestigde vervo-

erders. Zijn die mogelijkheden er niet dan moet een temporisering van de

aanbestedingsplicht overwogen worden. Een periodieke heroverweging van de

stappen die zijn gepland en benutting van voortschrijdend inzicht zijn gewenst.

5.6 niet alleen naar de toekomst kijken, maar leren van
het verleden

Kennis van de lessen die getrokken kunnen worden uit de veranderingstrajecten

rond infrastructuurgebonden sectoren uit het eigen Nederlandse verleden en uit

dat van andere landen, moet nog meer en explicieter dan nu beschikbaar komen

voor de veranderingstrajecten van de toekomst. 

Daarbij kan onder meer gedacht worden aan het opbouwen van gesystematiseerd

inzicht in de belangrijkste do’s en dont’s naar aanleiding van de praktijkervaringen

die inmiddels zijn opgedaan in de telecomsector, bij de kabel, bij de ontvlechting

op het spoor, en dergelijke. Ervaringen die bijvoorbeeld nuttig kunnen zijn in de
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discussie over de toekomstige positionering van een verzelfstandigde

Rijkswaterstaatorganisatie of eventuele private betrokkenheid bij wegverkeers-

management.

tekstbox 25 leren van ervaringen en denken over de grenzen van 

sectoren heen

Bij veranderingstrajecten zou de focus meer dan nu moeten liggen op het benut-

ten van ervaringen en het leren van het verleden: de ‘studerende aanpak’ zou

meer plaats moeten maken voor een ‘lerende aanpak’. In de ene sector is het

veranderingstraject immers soms al vergevorderd, terwijl men in andere sectoren

nog aan het begin staat. Dit is zeker van belang gezien de constatering dat vaak

dezelfde fouten worden gemaakt en dat oplossingen die in de ene sector effectief

zijn soms ook in andere sectoren effectief kunnen blijken. Zo kan bijvoorbeeld

een aantal voorzieningen die in het veranderingstraject van het spoor zijn 

getroffen mogelijk interessante leerervaringen opleveren voor andere sectoren.

Enkele voorbeelden.

In de spoorsector werd de uitplaatsing en ontvlechting, een proces van vele

jaren, op 1 januari 2003 met het samengaan van de taakorganisaties in ProRail

bekrachtigd en afgerond. In bijvoorbeeld de gassector en bij Rijkswaterstaat is

de vervlechtings- en ontvlechtingsdiscussie nog gaande.

Denk in dat verband ook aan de les die uit de ontwikkeling op het spoor te

leren valt, namelijk dat verbondenheid en loyaliteit van het personeel (vaak

over generaties heen) waarden zijn die onder druk komen te staan bij een

verzakelijking van verhoudingen, terwijl je die waarden eigenlijk ook als

onderneming zou moeten koesteren.

In het BVS
8

-overleg had Railned periodiek samen met nieuwe toetreders een

dialoog over hun ervaringen met de (toetredings)drempels. Iets dergelijk kan

ook vorm krijgen in andere sectoren. 

In toenemende mate kan men leren van het buitenland en de arrangementen die

daar zijn gehanteerd om na de introductie van een nieuwe ordening van de

markt de publieke belangen te borgen.

In Londen is met succes een systeem van tolheffing ingevoerd. Ondanks alle

sceptische verwachtingen verliep de ingebruikname op 1 januari 2003 soepel.

Dat had ook een schaduwzijde: het succes van de tolheffing was zo groot, dat

de inkomsten lager waren dan voorzien omdat velen de auto thuis lieten. 

Wat valt daaruit te leren voor introductie van beprijzing in Nederland? Moeten

we, net als in het Verenigd Koninkrijk, een logistieke afdeling van een super-

marktketen betrekken die kan bijdragen aan een soepele invoering? 

In Groot-Brittannië is eind jaren ’60 het idee geopperd om de rode bussen die

de post brachten en haalden, in sommige gebieden zelfs twee keer per dag,

met een kleine aanpassing ook geschikt te maken voor personenvervoer.

Inmiddels is het Postbusconcept volledig operationeel en vormt het een

netwerk tot in de meest afgelegen gebieden van het Verenigd Koninkrijk.

Interessant is dat dit concept vroeger ook in Nederland jarenlang op lokale
8 

BVS: Branchevereniging Van Spoorvervoerders
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trams bestaan heeft. Nu wordt het opnieuw, zij het in aangepaste vorm, in

Nederland door de regio Utrecht onderzocht: ’lege’ taxi’s die op de terugweg

naar Utrecht zijn bieden busreizigers met eindbestemming Utrecht tegen een

laag tarief ritten aan. 

Een ander voorbeeld betreft de rol van de toezichthouder en de wijze waarop

invulling kan worden gegeven aan tariefstelling. In Groot-Brittannië zijn mede

als gevolg van pricecaps de investeringen in het waterleidingnet sterk omlaag

gegaan: de waterbedrijven maakten daardoor onvoldoende winst om te kun-

nen investeren, met als gevolg dat de kwaliteit van de infrastructuur langzaam

achteruitging. Voorkomen is beter dan genezen, dus zorgvuldigheid bij het

vaststellen van dergelijke pricecaps is van belang, zeker in een verandertraject

waarin partijen hun positie proberen veilig te stellen.

Daarom is het volgens de Raad van belang dat er meer aandacht komt voor

reflectie op het verleden en wat daaruit valt te leren. Een goed voorbeeld is de

recente brief die de minister van Verkeer en Waterstaat stuurde aan de 

Tweede Kamer inzake projectbeheersing bij grote projecten als de HSL en de

Betuweroute [Tweede Kamer, 2003]. Daarin wordt systematisch aangegeven welke

leermomenten zijn opgetreden, welke acties zijn ondernomen en welke 

veranderingen zijn doorgevoerd, wat daarvan de resultaten waren, en tot slot wat

daaruit te leren valt voor de toekomst. Iets dergelijks zou ook voor de verander-

ingstrajecten in de infrastructuurgebonden sectoren van groot belang zijn.

De Raad beveelt aan om nauw en pro-actief aan te sluiten bij de ontwikkelingen

in EU-verband. Daar zijn principeafspraken gemaakt voor een periodieke evaluatie

door alle lidstaten van de ervaringen met veranderingen in de marktordening 

van de belangrijkste netwerkgebonden sectoren in onderlinge samenhang, in EU-

verband aangeduid als diensten van algemeen economisch belang. 

De Raad wil er overigens voor waarschuwen oplossingen uit andere sectoren of

andere landen zonder meer tot dogma te verklaren. Als het gaat om de ordening

van de spoorsector, wordt Japan vaak genoemd als een goed, en het Verenigd

Koninkrijk als een slecht voorbeeld. Op deze manier denken in best practices of

worst cases acht de Raad niet zinvol. Zinvoller is het om juist de arrangementen

te bestuderen die andere landen inzetten om negatieve effecten weg te nemen.

Hoe stelt Japan bijvoorbeeld de gebruikersvergoeding vast die de goederen-

vervoerder dient te betalen aan de zes personenvervoerders die in Japan het

spoornetwerk in eigendom hebben?

5.7 management van verwachtingen

Eén van de lessen die uit het recente verleden getrokken kan worden is om over-

spannen verwachtingen te voorkómen. Een cruciaal onderdeel van het in dit

advies bepleite trajectmanagement bestaat dan ook uit het tijdig vormgeven aan

een doordacht en realistisch management van verwachtingen, telkens als er
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wijzigingen worden aangebracht in de marktordening van infrastructuurgebonden

sectoren of als op dit gebied nieuwe initiatieven of pilots worden gestart.

tekstbox 26 gewekte verwachtingen gaan een eigen leven leiden

Politieke ’verkoopverhalen’, die erop gericht zijn zoveel mogelijk partijen mee te

krijgen voor de te bereiken ’ideale eindsituatie’, leiden er niet zelden toe dat

lang niet alle risico’s die onderweg kunnen optreden tevoren transparant worden

gemaakt. Hierdoor ontstaan soms totaal verkeerde verwachtingen bij burgers,

bedrijven en andere betrokkenen, en wordt ’het managen van verwachtingen’

één van de grote struikelblokken tijdens het veranderingsproces. Projecten als de

BetuweRoute, de kilometerheffing en de HSL zijn hiervan treffende voorbeelden.

Mede ingegeven door de wens om op een zeker moment voortgang en draagvlak

te verkrijgen en te behouden, is de neiging groot om potentiële tegenvallers

onopvallend weg te moffelen en een discussie over eventuele risico’s taboe te

verklaren. Dat levert soms weliswaar op korte termijn enig succes op, maar is op

de lange termijn contraproductief.

Gewekte verwachtingen hebben betrekking op een eindsituatie die vaak pas op

langere termijn bereikt kan worden, als zij al bereikt wordt. Onvermijdelijke

tegenvallers komen onderweg in het veranderingsproces alsnog keihard boven

tafel. De situatie wordt er voor de gebruikers van voorzieningen aanvankelijk vaak

niet beter op. De rol van de media (plat gezegd: ‘goed nieuws is geen nieuws’)

draagt hieraan bij. Dit alles roept al snel het beeld op dat het nog moeizamer en

slechter gaat dan feitelijk het geval is, wat vaak weer een geheel eigen dynamiek

met zich mee brengt van ’bestuurlijke hyperventilatie’ en een overmatige inter-

ventiebehoefte die leidt tot een snelle opvolging van half afgemaakte voornemens

tot verbetering: er wordt geroepen om nieuwe blauwdrukken, waar het bijstellen

van het veranderingsproces op onderdelen mogelijk een betere oplossing biedt.

Management van verwachtingen betekent in dit verband (1) oppassen voor de

neiging om beleidsambities optisch op te blazen; (2) helder communiceren over

de risico’s die gepaard gaan met het doorvoeren van veranderingen; (3) ook

vooraf transparant maken dat de kost voor de baat uit gaat. 

Belangrijk is daarbij een juiste dosering te kiezen. Te veel nadruk op de risico’s

die gepaard gaan met de voorgestane veranderingen zou immers de voedings-

bodem voor verandering kunnen wegnemen en daarmee een averechts effect

bewerkstelligen. Bovendien moet men waken voor self-fulfilling prophecies:

als de risico’s expliciet worden gemaakt, kan dat ook als gevolg hebben dat ze als

’normaal’ worden geaccepteerd en zich dus ook gaan manifesteren. Die juiste

dosering kan concreet vorm krijgen door bijvoorbeeld ook de risico’s van de

alternatieven, waaronder het alternatief van niets doen, in kaart te brengen en

transparant te maken dat de voorgestane verandering vanuit die optiek toch

belangrijk en gewenst is. 
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Dat betekent dat de neiging om te snel aantrekkelijke boodschappen te verkon-

digen sterk moeten worden onderdrukt. Dergelijke boodschappen, bijvoorbeeld

dat het allemaal beter zal worden, zijn wellicht functioneel voor het creëren van

politiek en maatschappelijk draagvlak op de korte termijn, maar op de lange 

termijn wordt daarvoor de rekening betaald en heeft het schadelijke effecten,

bijvoorbeeld als het gaat om de beeldvorming over de betrouwbaarheid van de

overheid. 

In een sector als de spoorwegen, waarin de algemene tendens is dat het niet

goed gaat, is de neiging groot om aan te kondigen dat het vanaf nu allemaal

beter zal worden. De Raad bepleit in het geval van het spoor uitermate

voorzichtig te zijn met de neiging om hooggespannen verwachtingen te wekken

bij de burgers. Natuurlijk zal de dienstverlening op het spoor in de komende tijd

moeten verbeteren. Maar tegelijkertijd zal een aantal problemen zich ook

onvermijdelijk blijven voordoen. Zolang de middelen die beschikbaar zijn voor

het onderhoud van het spoor preventief onderhoud doen wijken voor curatief

onderhoud en zolang het spoornet steeds intensiever wordt gebruikt, zal ook de

kwetsbaarheid van het systeem toenemen. Dat leidt onvermijdelijk tot verdere

vertragingen. Beter zou het zijn om ook helder te communiceren over wat ons 

in de toekomst nog te wachten staat. Pas als de verwachtingen van burgers tot

rationele proporties zijn teruggebracht, kan de spoorsector werken aan een 

versterking van haar imago. 

Dat geldt evenzeer voor de fileproblematiek. Voor een deel is deze problematiek

inherent aan de economische en sociale activiteiten in en rond de Nederlandse

stedelijke knooppunten. De Raad constateert dat de verwachtingen die door

bewindslieden worden gewekt vaak te hooggespannen zijn. De praktijk blijkt

telkens weerbarstig te zijn. Files zijn nauwelijks op te lossen, ook al omdat het

bij minder files weer aantrekkelijk wordt voor burgers om de auto vaker en

intensiever te gaan gebruiken. Een heldere boodschap kan bijdragen aan het

voorkomen van teleurstelling bij burgers.

tekstbox 27 scheepvaart en luchtvaart

Ook op de infrastructuurgebonden beleidsterreinen scheepvaart en luchtvaart

spelen actuele verzelfstandigings- en privatiseringsvragen, die vragen om effectief

trajectmanagement.

Op het beleidsterrein van de scheepvaart, en daarmee samenhangende activiteiten,

is op dit moment actueel de verzelfstandiging van het Rotterdamse Havenbedrijf

per januari 2004. Het ministerie van Verkeer en Waterstaat heeft uitgebreid onder-

zoek laten verrichten om de gevolgen voor het Rijk van deze verzelfstandiging

gericht in kaart brengen, met het oog op het verdere veranderingsproces dat ook

na januari 2004 nog zijn beslag dient te krijgen. Daarbij is rekening is gehouden

met diverse aspecten die in dit raadsadvies worden gesignaleerd. Het betreffende

onderzoek is mede tot stand gekomen na vooroverleg van het ministerie met de

Raad. In dit raadsadvies zal niet afzonderlijk op dit onderwerp worden ingegaan.
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Datzelfde geldt voor het beleidsterrein van de luchtvaart. Hier is met name de

mogelijke privatisering van de Luchthaven Schiphol weer actueel. Het huidige

kabinet heeft aangegeven dat op een financieel opportuun moment een minder-

heidsaandeel in Schiphol kan worden verkocht. Het ministerie van Verkeer en

Waterstaat werkt op dit moment de voorwaarden uit waaronder privatisering kan

plaatsvinden. De publieke belangen dienen daarbij gewaarborgd te zijn, zoals de

continuïteit van de luchthaven als mainport en het voorkomen van eventueel

misbruik door de luchthaven van haar economische machtspositie ten opzichte

van luchtvaartmaatschappijen.

Het kabinet heeft aangegeven binnen zes maanden na aantreden te bezien of aan

deze voorwaarden voldaan kan worden. Zonodig zal het kabinet daartoe wijzig-

ingsvoorstellen formuleren op het bij de Tweede Kamer aanhangige wetsvoorstel

’Wijziging van de Wet luchtvaart inzake de exploitatie van de luchthaven Schiphol’.

Ook op dit onderwerp wordt in dit raadsadvies niet afzonderlijk ingegaan. 

De Raad is vanzelfsprekend bereid om op deze of andere beleidsterreinen 

desgewenst een concreet briefadvies te verstrekken als daar bij bewindslieden of

parlement behoefte aan mocht bestaan naar aanleiding van de algemene

adviezen die in dit adviesrapport zijn opgenomen.
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De balans tussen zelforganisatie

en geïnstitutionaliseerd toezicht

6.1 stimuleer zelforganisatie en zelfregulering naast
overheidstoezicht

Veel meer dan nu het geval is, dient naar het oordeel van de Raad het zelf-

organiserend vermogen in de infrastructuurgebonden sectoren zelf te worden aan-

gesproken: zowel aan de vraagzijde als aan de aanbodzijde. Dat heeft een aantal

belangrijke voordelen ten opzichte van overheidsinterventie. Ten eerste krijgen de

betrokken partijen meer ruimte dan in een van overheidswege dichtgeregelde

sector om eigen afwegingen te maken en daarmee opties te ontwikkelen die voor

iedereen meerwaarde bieden. Daarmee ontstaat meer ruimte voor vraaggestuurd

aanbod. 

Ten tweede kunnen regels via zelfregulering sneller en soepeler worden vastgelegd

en gewijzigd dan in geval van overheidsregulering [SEO, 2003]. Dat is zeker van

belang in de infrastructuurgebonden sectoren. Daar is immers sprake van snel

veranderende en zich internationaliserende markten, van een veelal hoge innova-

tiegraad of wisselende eigendomsverhoudingen. Daardoor zijn de voorkeuren van

vragers en aanbieders, en ook van de politiek, voortdurend aan verandering

onderhevig. Zelfregulering ontlast overbelaste toezichthouders of overheden. Die

kunnen zich dan effectiever richten op taken waarbij zelfregulering geen optie is.

Van belang is een duidelijk onderscheid te maken tussen twee vormen van zelf-

regulering. 

Ten eerste de zelfregulering die tot stand komt in interactie tussen enerzijds aan-

bieders en anderzijds de vragers of gebruikers van diensten. Te denken valt

bijvoorbeeld aan de overeenkomst tussen de NS en consumentenorganisaties over

de koppeling van een verhoging van de punctualiteit aan de prijsstijging van het

treinkaartje.

tekstbox 28 versterken van zelfregulerend vermogen

In de spoorsector zou de overheid een formule kunnen vaststellen voor de

gebruiksvergoeding die vervoerders aan ProRail betalen. De vervoerders en ProRail

zouden dan gezamenlijk (zonder verdere overheidsinterventie) moeten komen tot

een voor hen gunstige afweging. Zij kunnen zo onderling door uitruil en onder-

handeling tot een optimum komen. Zo zouden spoorvervoerders en ProRail

bijvoorbeeld kunnen besluiten dat betrouwbaarheid op bepaalde trajecten 

minder belangrijk is (bijvoorbeeld bij de uiteinden van het net), en dat dus ook

de gebruiksvergoeding op dat traject omlaag kan. In tegenstelling tot andere 

trajecten waar het veel belangrijker is dat de betrouwbaarheid hoog is (denk aan

trajecten met veel overstapmogelijkheden). Voor dat laatste geldt dat de vervoer-

der in deze nieuwe situatie een gebruiksvergoeding zou dienen te betalen voor

het gebruik van de infrastructuur, die gerelateerd wordt aan de prestaties van de

infrastructuurbeheerder in termen van de kwaliteit en betrouwbaarheid van die
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infrastructuur. Zo kan het zijn dat een vervoerder op de meest drukbereisde 

trajecten een constante en optimale kwaliteit van de infrastructuur eist en ook

bereid is voor de meerkosten te betalen.

Een tweede vorm van zelfregulering betreft interactie tussen de aanbieders

onderling. Zo kunnen vervoerders bijvoorbeeld samenwerken om de veiligheid

rondom vervoersknooppunten te verbeteren. Bij aanbesteding van infrastructurele

werken wordt bijvoorbeeld een zelfreguleringsinstrument als certificatie reeds

veelvuldig gebruikt. Het is ook denkbaar dat aannemers zichzelf door middel van

een gedragscode committeren aan het nastreven van bepaalde (publieke) belangen

bij het aangaan van contracten. De Raad adviseert de overheid om maatschappe-

lijke partijen die actief zijn op de lagen ‘infrastructuur’, ‘verkeersdiensten’ en

‘vervoersdiensten’ uit te dagen om zelfreguleringsinstrumenten te ontwikkelen

die niet alleen de eigen bedrijfsbelangen dienen, maar die met name ook gericht

zijn op de borging van publieke belangen tijdens een verkregen opdracht.

Kenmerkend voor infrastructuurgebonden sectoren is echter dat bij veel belangrijke

vraagstukken de belangen van de vervoerders onderling sterk uiteenlopen. Een

gevestigde partij heeft een ander belang dan een nieuwkomer die wil toetreden,

bijvoorbeeld als het gaat om het slechten van toetredingsdrempels.

tekstbox 29 versterken van zelforganiserend vermogen

Door nieuwe toetreders in een markt te versterken, voorafgaand aan toetreding,

kunnen de relaties tussen nieuwe partijen en een voormalige monopolist meer in

evenwicht worden gebracht. Een voorbeeld hiervan is de subsidie die aan de

toenmalige nieuwe railgoederenvervoerder ACTS is verstrekt, waarmee deze vervo-

erder in staat werd gesteld om toetredingsdrempels te slechten en alternatieve

oplossingen te vinden.

Juist bij die laatste vorm van zelfregulering is dan ook een aanjagende en

faciliterende rol van de overheid nodig. Daarbij is het voor de betreffende over-

heid van belang zich rekenschap te geven van het uitgangspunt dat partijen pas

aan zelfregulering doen als dat mede bijdraagt aan het beschermen van het

eigenbelang [SEO, 2003]. Daarom moet de overheid de incentives tot zelfreguler-

ing verbeteren [WRR, 2003]. Dit kan door te dreigen met strenge toetredings-

regelgeving, zodat er urgentie ontstaat bij die gevestigde partijen om zelf

voorzieningen te treffen. Een andere incentive is om bijvoorbeeld busbedrijven

uit aangrenzende regio’s een boete op te leggen als de overstaptijd meer dan een

afgesproken aantal minuten bedraagt. Daarmee creëert de overheid een behoefte

aan zelfregulering. Daarnaast gaat het natuurlijk ook om positieve incentives voor

meer zelforganisatie en zelfregulering.
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tekstbox 30 prikkelen tot zelforganisatie 

De overheid kan meer dan zij nu doet prikkelen tot zelforganisatie. Volgens de

Raad worden de mogelijkheden daartoe nog onvoldoende benut. Denk aan de

afstemming van de dienstregeling tussen twee busbedrijven die in aangrenzende

concessiegebieden het busvervoer verzorgen. Die afstemming komt soms 

onvoldoende tot stand, waardoor lijnen bij de regiogrens worden opgeknipt en er

onevenredig grote wachttijden ontstaan omdat opdrachtgevende overheden niet

bereid zijn tot onderlinge afstemming van de specificaties van eisen en/of omdat

de ene vervoerder zich niet bereid toont om zich aan te passen ten behoeve van

de andere vervoerder. De crux is dat de busbedrijven er nu nog vooral belang bij

hebben om geen water bij de wijn te doen en hun poot stijf te houden: des te

groter is de kans dat zij hun eigen dienstregeling kunnen handhaven. Beter zou

het zijn als bij de aanbesteding reeds op dit soort problemen wordt geanticipeerd

en wel zodanig dat de betrokken partijen er een belang bij hebben om de

onderlinge afstemming van haltes en dienstregelingen zelf te regelen. 

Een ander voorbeeld betreft de veiling van benzinestations langs Rijkswegen,

waarbij de belangen van pomphouders en restaurants lijnrecht tegenover elkaar

stonden. Discussiepunt was of de pomphouders ook restaurants mochten

exploiteren bij hun pomp, wat indruiste tegen de belangen van de restaurant-

houders nabij zo’n benzinestation. Uiteindelijk heeft het ministerie daar het

voortouw genomen en de functiescheiding tussen restaurant en benzinestation

opgeheven.De rechter heeft zelfs een uitspraak moeten doen om de onzekerheid

over de hardheid van dat besluit weg te nemen. De vraag doet zich echter voor of

partijen zelf niet eerst tot betere onderlinge afspraken hadden kunnen komen,

zonder interventie van overheid en rechter. 

De inbreng van marktpartijen en meer ruimte voor ’zelforganisatie’ in de private

sector kan ook bevorderd worden door het beter benutten van de creativiteit van

private partijen bij het ontwerp en de aanleg van infrastructuur. Met name als

het gaat om de planvorming, vooral bij meervoudig ruimtegebruik. Ook is een

grotere betrokkenheid van private partijen mogelijk en gewenst bij de verbetering

van mobiliteitsmanagement [zie ook Raad voor Verkeer en Waterstaat, januari

2003]. De Raad wijst daarbij o.m. op de actieve rol die private partijen zouden

kunnen vervullen bij het ontwikkelen en upgraden van technologische toepassin-

gen die bijdragen aan een betere benutting van onze wegen, op terreinen als

’verkeerslichtmanagement’, geavanceerde navigatiesystemen die ook reisadviezen

opvolgen, betrouwbare en vooral simpele oplossingen voor de eventuele 

beprijzing van het weggebruik, e.d. Tot slot kan de private sector, zoals onder

meer is opgemerkt door de Commissie Mobiliteitsmarkt A4 [Commissie Luteijn,

maart 2003], een actieve bijdrage aan het terugdringen van mobiliteitsproblemen

leveren vanuit de werkgeversrol.
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In dit verband is ook het volgende voorbeeld interessant. Door het projectbureau

Wegen naar de Toekomst van het ministerie van Verkeer en Waterstaat is een 

prijsvraag uitgeschreven voor het ’stilste’ beton. Daarbij zijn geen technische

specificaties vastgelegd, maar alleen functionele wensen en eisen ten behoeve

van duurzaamheid en gebruik.

Deelnemende marktpartijen konden daardoor zelf naar eigen inzicht bepalen met

welke technische oplossingen de gevraagde functionaliteit het best bereikt zou

kunnen worden. 

6.2 versterk de positie van de toezichthouder met
behoud van politiek primaat

Naast zelforganisatie en zelfregulering zal geïnstitutionaliseerd overheidstoezicht

altijd een belangrijke rol blijven vervullen bij het sturen en bijsturen ‘tijdens de

rit’. Dat geldt zeker in die veranderingstrajecten waarin (nog) geen echte markt-

werking mogelijk is. Via sectorspecifieke regelgeving probeert men vraag en 

aanbod beter op elkaar afgestemd te krijgen en publieke belangen zo goed

mogelijk te borgen. Voorbeelden zijn onder meer de nieuwe Spoorwegwet, de

Concessiewet of de Wet Personenvervoer.

Toezicht dient hierbij altijd te blijven fungeren als ‘slot op de deur’, maar

toezichthouders dienen dan wel te zijn uitgerust met zo effectief mogelijke

bevoegdheden en interventiemogelijkheden.

In Nederland zijn toezichthouders relatief weinig flexibel bij het ingrijpen in een

sector. Twee met elkaar samenhangende factoren beperken in Nederland de

interventiekracht en flexibiliteit van toezichthouders:

toezichthouders kunnen alleen ingrijpen op basis van gedetailleerd vast-

gelegde wetten en regels. Zij kunnen bijvoorbeeld niet zelf algemeen

verbindende voorschriften maken, zoals bijvoorbeeld in Engeland mogelijk is;

de inrichting van ons politiek-bestuurlijk systeem is zodanig dat het veel tijd

vergt om wet- en regelgeving aan te passen; in de Scandinavische landen kan

dat bijvoorbeeld veel sneller. 

Consequentie hiervan is dat de Nederlandse toezichthouders vaak onvoldoende

slagvaardig kunnen zijn. Zij hebben onvoldoende ruimte om snel in te spelen op

de ontwikkelingen en gedragingen in de betreffende infrastructuurgebonden 

sector. En dat terwijl deze ontwikkelingen en gedragingen in de praktijk vaak zeer

dynamisch zijn, met name tijdens het veranderingstraject waarin nieuwe toetreders

zich een positie moeten verwerven in de sector.

De Raad vindt dan ook dat onderzocht moet worden op welke manier de positie

van de toezichthouder kan worden versterkt. Daarbij geldt een aantal belangrijke

aandachtspunten en voorwaarden.

Het versterken van de positie van een toezichthouder is een fundamenteel

politiek-bestuurlijk vraagstuk. Toezichthouders staan in Nederland niet onder

directe democratische controle. Dat betekent dat aanvullende arrangementen

nodig zijn om het primaat van de politiek te borgen en recht te doen aan de
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ministeriële verantwoordelijkheid en aan de gewenste mate van democratische

controle. Te denken valt aan het creëren van meer slagkracht voor toezicht-

houders in combinatie met een sterkere verantwoordingsplicht achteraf. 

Dat betekent dat de toezichthouder vooraf concrete doelen meekrijgt en na

afloop wordt afgerekend op haar functioneren in lijn met die doelen. 

Het versterken van de positie van toezichthouders rond infrastructuurgebonden

sectoren dient met name betrekking te hebben op het veranderingstraject.

Juist dan bestaat behoefte aan slagvaardigheid en een grotere flexibiliteit van

het toezicht. Dat betekent ook dat de rol van de toezichthouder tijdens het

veranderingstraject een andere is dan in de consoliderende fase daarna. 

De Raad beveelt tegelijkertijd aan om instellingswetten voor toezichthouders

standaard te voorzien van een horizonbepaling. Na verloop van de horizon-

periode is er dan opnieuw een expliciet politiek besluit nodig over de vraag

of, en in hoeverre, de destijds ingestelde vorm van toezicht nog nodig is.

Voorkomen moet worden dat in ons land geleidelijk en onbedoeld een

‘toezichthouderseconomie’ ontstaat.

6.3 0verweeg de krachten te bundelen waar 
versnippering op de loer ligt

De verschillende toezichthouders in de netwerksectoren zijn verschillend geposi-

tioneerd. Zo is de sectorspecifieke OPTA een zelfstandig bestuursorgaan, terwijl

bijvoorbeeld de eveneens sectorspecifieke DTe en de Vervoerkamer onderdeel uit-

maken van de generieke toezichthouder NMa. Dat is ook wel verklaarbaar omdat

de basistechnologieën en de marktverhoudingen in de diverse netwerksectoren,

en daarmee de werkzaamheden van de toezichthouders ten dele verschillen.

Tegelijkertijd geldt dat infrastructuurgebonden sectoren, naast onmiskenbare 

verschillen, ook belangrijke overeenkomsten hebben. Zo zijn het met name de

infrastructuurgebonden sectoren waarin overheden vaak ingrijpende beslissingen

nemen over ontvlechting en vervlechting. Ook de toegang tot het gebruik van de

infrastructuur is aan specifieke overheidsregels onderhevig. Dat geldt vaak zowel

voor het gebruik van de lijnen als van belangrijke knooppunten in de infrastruc-

tuur, zoals zeehavens en luchthavens. Deze ingrepen in de marktordening van

infrastructuurgebonden sectoren lokken specifiek strategisch gedrag uit van de

(markt)partijen die hun belangen veilig proberen te stellen, ook wel aangeduid

als infrastratego [Ten Heuvelhof e.a., 2003]. In die zin zijn de veranderingstra-

jecten en de gedragingen van (markt)partijen in de infrastructuurgebonden sec-

toren juist zeer vergelijkbaar. 

81

o026 Advies van de marketing  14-01-2004 14:11  Page 81



tekstbox 31 infrastratego?

NS, Connexxion en Keolis zijn de aandeelhouders van Syntus: alle bezitten een

derde van de aandelen en alle leveren één commissaris voor de Raad van

Commissarissen van Syntus. 

Toen Syntus in 1999 haar activiteiten startte verkreeg zij materieel via de lease-

maatschappij NS Financial Services. Er werden acht dieseltreinen gehuurd van het

type ‘Buffel’. De Buffel is een trein die relatief duur is in onderhoud en in

gebruik. Vervolgens ging Syntus nieuwe lightrail-treinen, type Lint, leasen van 

NS Financial Services. Van de acht dieseltreinen type Buffel konden er vier

teruggegeven worden, terwijl de NS voor de overige vier treinen vasthield aan het

huurcontract dat tot 2008 gold. De OR gaf vervolgens aan dat zowel voor de

Buffels als voor de Linten veel te veel werd betaald. Een OR-lid van Syntus zei

hierover in het NRC Handelsblad [NRC Handelsblad, 2003]: ’Bij een buitenlandse

maatschappij hadden wij 100.000 euro per jaar goedkoper kunnen leasen’.

Syntus werd echter volgens de OR door haar commissarissen gedwongen diensten

af te nemen van bedrijven als NS. Een woordvoerder van Connexxion ontkent de

belangenverstrengeling en dure contracten. Hij meldt: ’Syntus moet blij zijn dat

de huur van vier treinen voortijdig kon worden beëindigd. Contract is namelijk

contract’.

Volgens de ondernemingsraad van Syntus kan ook het onderhoudscontract

goedkoper. De OR geeft aan dat Syntus is gedwongen een contract te sluiten met

het onderhoudsbedrijf Nedtrain, een 100% dochteronderneming van de NS en

bovendien het bedrijf waar iemand commissaris is die tevens commissaris is bij

Syntus. ’Hij moest als commissaris de belangen van Syntus dienen. Dat is niet

gebeurd’, aldus de OR. Opvallend is dat het Frans-Duitse bedrijf Alstom, bouwer

van de Lint-treinen, van plan was een onderhoudsbedrijf in Nederland op te

zetten en te gaan concurreren met Nedtrain, maar zich uiteindelijk heeft

teruggetrokken omdat zich gaandeweg allerlei barrières voordeden. Zo zou Alstom

onder meer gebouwen moeten gaan huren van NS Vastgoed. In het NRC

Handelsblad geeft de OR aan te ‘begrijpen’ dat Alstom is afgehaakt.

De Raad is dan ook van mening dat het serieus onderzoek verdient om na te gaan

of bundeling van markttoezicht in één algemene toezichthouder voor alle netwerk-

sectoren geen voordelen biedt boven het laten voortbestaan van de diverse

bestaande en eventueel nog in te stellen afzonderlijke markttoezichthouders voor

specifieke infrastructuurgebonden sectoren.

In elk geval beveelt de Raad aan periodiek na te gaan of er door de geleidelijke

organisatorische versnippering van het toezicht geen risico’s ontstaan voor de

borging van publieke belangen. In het licht van de snelle internationale 

veranderingen die optreden in infrastructuurgebonden sectoren past een 

regelmatige bezinning op de structuur en de inrichting van het toezicht. 

De groeiende organisatorische versnippering vraagt hoe dan ook om voorzieningen

die bijdragen aan de uitwisseling van kennis en ervaringen tussen die verschillen-
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de toezichthouders. Dat geldt te meer omdat taken van toezicht ook binnen een

specifieke sector in de praktijk zijn ondergebracht bij verschillende organisaties.

Zo is bijvoorbeeld een aantal taken met betrekking tot toezicht op veiligheid

ondergebracht bij de Inspectie Verkeer en Waterstaat (IVW). Daar is op zich niets

tegen, maar periodieke ervaringsuitwisseling tussen markttoezichthouder(s) en

‘andere’ toezichtorganisaties is gewenst.

6.4 timing van toezicht: toezicht is juist van belang aan
het begin van de verandering

Het belang van effectief toezicht op veranderingen in de marktordening van

infrastructuurgebonden sectoren wordt door niemand ontkend. Juist daarom

heeft de Raad tot zijn verbazing moeten constateren dat er in de praktijk

onvoldoende urgentie wordt ervaren als het gaat om een tijdige inrichting van

het toezicht. 

Bij veranderingstrajecten die erop gericht zijn om nieuwe partijen tot een markt

te laten toetreden, ligt het voor de hand dat de toezichthouder reeds voor het

begin van dat veranderingstraject is opgericht en actief kan zijn.

Dat blijkt niet altijd het geval. Opvallend voorbeeld is de timing van het toezicht

in de spoorsector. In 1996 trad de eerste nieuwkomer Lovers Rail toe, terwijl de

Vervoerkamer pas vanaf 2004 actief is met bredere bevoegdheden met betrekking

tot het personenvervoer op het spoor
9

. Daarmee is overigens niet gezegd dat de

tijdige aanwezigheid van een toezichthouder het systeem van concurrentie in het

personenvervoer op het spoor wel had kunnen laten slagen. Het gaat hier om de

algemene constatering dat het niet tijdig inrichten van een toezichthouder het

risico vergroot dat de politiek beoogde concurrentie niet tot stand komt, omdat

nieuwkomers in de praktijk geen voet aan de grond krijgen. Dat betekent dat de

toezichthouder al aan het begin van het veranderingstraject op gepaste schaal

actief moet kunnen zijn, en niet pas jaren daarna. In de toekomst moet de

organisatie van het toezicht daarom eerder gestalte krijgen. Daarnaast is de Raad

van mening dat bij de oprichting van een toezichthouder er meer aandacht moet

zijn voor de vraag welke accenten die toezichthouder bij zijn taakuitvoering moet

leggen. In de spoorsector zou de toezichthouder bijvoorbeeld ook de

transparantie kunnen bevorderen door het uitvoeren van benchmarks.

Tevens dient er naar het oordeel van de Raad tijdig aandacht te zijn voor de

deskundigheids- en capaciteitsopbouw die nodig is bij zowel de beleidsverant-

woordelijke overheid als bij de toezichthouder. De praktijk is dat deze in beide

gevallen vaak te lang op zich laten wachten, wat meestal in het voordeel is van

zittende partijen en soms ook van partijen die willen toetreden, maar uiteindelijk

in het nadeel van de burger.

9 
Voor de volledigheid dient hier vermeld te

worden dat de Vervoerkamer sinds 1 januari

2002 toezicht houdt op naleving van artikel 69

van de Wet personenvervoer 2000, waarin het

toezicht op gemeentelijke

openbaarvervoerbedijven wordt geregeld. 
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6.5 samengevat: een evenwichtige balans tussen 
zelfregulering en overheidstoezicht

In de praktijk gaat het om het zoeken naar een goede balans tussen enerzijds

zelfregulering en anderzijds overheidsregulering en toezicht [zie ook WRR, 2003].

Effectieve vormen van zelforganisatie tussen vragers en aanbieders zijn in beginsel

veruit te prefereren boven geïnstitutionaliseerd toezicht en overheidsregulering.

Geïnstitutionaliseerd toezicht leidt niet alleen tot een verregaande formalisering

en juridisering van verhoudingen, het haalt vooral ook het tempo uit ontwik-

kelingen. En de vertragingen die daarvan het gevolg zijn blijken bijna altijd in

het voordeel te zijn van de bestaande aanbieders die al vanouds een sterke

(markt)positie hebben. In ieder geval mag voor een duurzame verbetering in het

functioneren van de infrastructuurgebonden sectoren niet alleen naar de 

overheid en de toezichthouder(s) worden gekeken. Zowel de vragende als de

aanbiedende partijen in de sector hebben ook een eigen maatschappelijke 

verantwoordelijkheid, waarop zij naar het oordeel van de Raad meer dan tot nu

toe het geval is dienen te worden aangesproken.
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Van wie wordt welke 

actie gevraagd?

Dit advies is geen panacee van grote stappen, snel thuis. Het is evenmin een

advies dat zich uitsluitend tot politici en overheden richt. De effectiviteit van

veranderingen in de marktordening van infrastructuurgebonden sectoren kan

namelijk niet alleen worden verbeterd door één of enkele verbeteringsmaatregelen

van overheidswege. Daar is een mix van diverse acties en attitudeveranderingen

bij meerdere partijen voor nodig. Dit advies van de Raad voor Verkeer en Waterstaat

bevat daarom een reeks van grotere en kleinere maatregelen, die vooral in 

combinatie kunnen bijdragen aan een grotere zorgvuldigheid en het vermijden

van onnodige risico’s bij veranderingen in de marktordening rond infrastructuur-

gebonden diensten. De effectiviteit van de voorgestelde maatregelen en de

daarmee samenhangende attitudeveranderingen neemt aanzienlijk toe naarmate

zij in combinatie worden gerealiseerd. En dat kan alleen wanneer ieder daaraan

het zijne of hare bijdraagt.

In dat opzicht mag van burgers in het algemeen, en de gebruikers van infrastruc-

tuurgebonden diensten in het bijzonder, worden verwacht dat zij niet alleen

richting overheid blijven kijken met hun wensen en klachten, maar zich ook zelf

organiseren, en zo bijvoorbeeld op basis van hun inkoopmacht de kwaliteit van

dienstverlening in positieve zin trachten te beïnvloeden. De ontwikkelingen in de

infrastructuurgebonden sectoren bieden verder kansen aan organisaties die de

vraag kunnen bundelen en in staat zijn het consumentenbelang te vertegen-

woordigen. Vanuit die hoek mag daarom worden verwacht dat er meer partijen

zullen opstaan die op zoek gaan naar een rol als intermediair tussen vragers en

aanbieders. Ruimte en verantwoordelijkheid ontstaat er ook voor organisaties die

een verbeterde afstemming tussen aanbieders op verschillende lagen kunnen

verzorgen, via gedragscodes en andere vormen van zelfregulering, zoals mediation,

arbitrage, en dergelijke.

Toezichthouders houden in dat kader een verantwoordelijkheid als ’slot op de

deur’. Zij dienen hun toezichthoudende taak breder op te vatten dan alleen 

controleren. Als het even kan moeten ze partijen stimuleren om er onderling uit

te komen. Juridisering van verhoudingen moet waar mogelijk worden voorkomen.

Maar tegelijk geldt vanzelfsprekend dat men de inzet van formele middelen niet

moet schuwen, als dat uiteindelijk de enige oplossing is. 
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tekstbox 32 relevante vragen nieuwe stijl voor tweede kamerleden

Hoe heeft de minister de publieke belangen gedefinieerd, en hoe zijn deze

onderling gewogen?

Heeft de minister een doordacht ontwerp gemaakt voor de gewenste markt-

ordening, en voor het veranderingsproces om die ordening te bereiken?

Welke leerervaringen uit andere sectoren en andere landen zijn daarbij met

name zinvol gebleken? Is hierbij ook gekeken naar de relevante verschillen

met deze andere sectoren en andere landen?

Over welke instrumenten beschikt de minister om de publieke belangen in de

dynamische context van het overgangsproces te borgen?

Zijn er verschillende toekomstbeelden ontwikkeld om de plannen te toetsen?

Over welke instrumenten beschikt de minister om te kunnen bijsturen als

blijkt dat de gewenste marktordening niet binnen de beoogde termijn te

realiseren is? Hoe worden de publieke belangen dan geborgd?

Wat ziet de minister als de belangrijkste politieke keuzes die gedurende het

veranderingsproces niet ter discussie staan? En wat ziet de minister als de

belangrijkste onzekerheden die deze politieke keuzes wel kunnen beïnvloeden?

[Energieraad en Raad voor Verkeer en Waterstaat, 2003]

Ook in een situatie van verregaande zelfregulering en vraagsturing vormen in

onze samenleving de politiek en het openbaar bestuur nog steeds de aangewezen

partijen om daarvoor belangrijke basiscondities te creëren. Veranderingen in de

marktordening rond infrastructuurgebonden diensten zijn naar het oordeel van

de Raad desondanks gebaat bij een verdere ont-politisering en ont-ideologisering

van het veranderingsproces. 

Politici, ambtenaren en in opdracht van de overheid opererende markt-

toezichthouders houden op dit gebied weliswaar cruciale verantwoordelijkheden,

waarop zij vooral moeten worden, en blijven worden, aangesproken. Maar de

beoogde veranderingstrajecten hebben alles te maken met het ontwikkelen van

veerkracht en het vermogen tot zelforganisatie in de infrastructuurgebonden 

sectoren. En dat alles begint met het nemen van de eigen verantwoordelijkheid

door alle betrokken 
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1 inleiding 

Transport is in de huidige samenleving een zaak van nauwelijks te overschatten

belang. Mensen en goederen verplaatsen zich steeds vaker en over steeds grotere

afstanden. Het transport van data, beeld en geluid vertoont zowel naar aard als

omvang een ongekende toename. Ook voor het gebruik van energie en drinkwater

is transport nodig. 

De afgelopen decennia zijn in de organisatie en ordening van deze vitale vormen

van transport grote veranderingen opgetreden. Klassieke nutsvoorzieningen, veel-

al door overheidsinstanties beheerd, hebben plaatsgemaakt voor uiteenlopende

beheersvarianten van publiek-private of volledig private aard. Grote, centraal

aangestuurde instanties zijn veelal opgeknipt in kleinere eenheden met een

specifieke taakstelling en een zekere zelfstandigheid.

Er bestaat een grote maatschappelijke aandacht voor deze veranderingen in

marktordening en voor de manier waarop publieke belangen daarbij worden

geborgd. In de media worden op dat punt veel problemen gemeld. Maar hangen

die problemen samen met de wijze waarop de markt is geordend? En zo ja, op

welke manier? In veel gevallen blijft dat onduidelijk of is de gevolgde redenering

niet volledig.

De Raad voor Verkeer en Waterstaat meent dan ook dat er dringend behoefte

bestaat aan een gefundeerde discussie over marktordening en publieke belangen

rond vitale transportinfrastructuren. Daarbij acht de Raad de volgende constate-

ringen van belang:

de discussie rond marktordening en publieke belangen is zeer actueel

deze discussie wordt tot nu toe gevoerd aan de hand van incomplete en

onjuiste beelden

er is sprake van tweeslachtigheid in het overheidsbeleid

er is sprake van polarisatie van standpunten

er bestaat weinig aandacht voor het karakter van de overgangsfase waarin de

marktordening rond vitale transportinfrastructuren verkeert

het ontbreekt op dit moment aan een samenhangend analysekader

Om over deze problematiek met meer vrucht te kunnen discussiëren, is een 

ordenend analytisch model nodig, aan de hand waarvan (zowel positieve als

negatieve) ervaringen met uiteenlopende marktbenaderingen beter te begrijpen

zijn. Dit samenhangend analysekader moet sectoroverstijgend zijn: het moet ons

in staat stellen typerende overeenkomsten en verschillen te duiden tussen en

binnen transportinfrastructuren en daaraan gerelateerde diensten. Daarmee komt

vervolgens de mogelijkheid in zicht om op een meer gefundeerde manier van
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Uit: Tussen droom en daad…

Marktordening en publieke belangen rond vitale transportinfrastructuren.

Een voorstudie van de Raad voor Verkeer en Waterstaat

maart 2003
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gedachten te wisselen over de belangrijke beleidsthema’s van dit moment, zoals

vervlechting en ontvlechting, de toekomst van overheidsbedrijven, internationali-

sering, toegangsregulering en capaciteitsmanagement. 

De Raad voor Verkeer en Waterstaat heeft in dat licht besloten een voorstudie uit

te voeren naar de marktordening rond transportinfrastructuren, met speciale

aandacht voor de borging van publieke belangen. Het doel van deze voorstudie

was drieledig:

ontwikkelen van een samenhangend analysekader ter beoordeling van de

relatie tussen marktordening en publiek belang rond vitale transportinfra-

structuren

toetsen van dit analysekader op bruikbaarheid in een viertal ’critical cases’

opsporen van belangrijke gemeenschappelijke patronen en algemene beleids-

thema’s

Er zijn verschillende typen transportinfrastructuur te onderscheiden.

Onderstaande tabel geeft een overzicht van deze typen en van de toedeling van

de bijbehorende publieke verantwoordelijkheden naar departementen. 

Per medio 2002 is de beleidsverantwoordelijkheid voor de ’nieuwe transport

infrastructuren’, voor telecommunicatie, e.d. overgegaan van de minister van

Verkeer en Waterstaat naar de minister van Economische Zaken. Ten behoeve van

deze voorstudie zijn daarom sectoren en ‘critical cases’ geselecteerd uit de 

’traditionele transportinfrastructuren’ die ook na medio 2002 tot het werkterrein

van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat zijn blijven behoren: het fysiek

vervoer van personen en goederen per spoor, door de lucht, over water en over

de weg. Onder ’critical cases’ verstaan we hier bijzondere situaties in de 

ontwikkeling van sectoren, die een keerpunt markeren. Critical cases zijn interes-

sant omdat ze een kristallisatiepunt vormen van lastige afwegingen en

doorslaggevende keuzes. 
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2 het samenhangend analysekader

Het samenhangend analysekader bestaat uit een drietal invalshoeken die elkaar

in hoge mate aanvullen. Om de ordening van markten en de borging van 

publieke belangen met vrucht te bestuderen, moeten we deze invalshoeken dan

ook gelijktijdig en in samenhang bezien.

De drie invalshoeken zijn:

dimensioneringsmodel 

lagenmodel

praktijktoets

2.1 dimensioneringsmodel

De afgelopen decennia is in de sectoren die zich bezighouden met transportinfra-

structuur een beweging in gang gezet die wordt aangeduid met termen als 

liberalisering, deregulering en privatisering. Deze begrippen worden nogal eens

met elkaar verward, maar hebben ieder een eigen betekenis. Ze zijn te

beschouwen als aanduidingen van drie marktordeningdimensies met daaraan

gekoppelde beleidsambities:

Liberalisering staat voor het vrijmaken en openstellen van markten, met als

beoogd uitvloeisel een beweging naar meer concurrentie. Liberalisering is

daarmee een verandering op de marktdimensie: monopolie-concurrentie.

Deregulering duidt op het wegnemen van regels die mogelijk een barrière 

vormen voor het eigen initiatief en ondernemerschap van bedrijven.

Deregulering behelst een verandering op de sturingsdimensie: autonomie-

regulering.

Privatisering vindt plaats wanneer de overheid het eigendom van bedrijven

afstoot naar de markt. Privatisering betreft een verandering op de organisatie-

dimensie: publiek-privaat. Privatisering wordt vaak verward met verzelf-

standiging: het op afstand van de politiek plaatsen van een overheidsbedrijf.

Hiermee treedt geen verandering op in de organisatiedimensie publiek-

privaat. Een verzelfstandigde overheidsdienst blijft gewoon publiek.
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Wanneer ze in samenhang worden beschouwd, geven deze drie dimensies een

eerste beeld van de ordening van de markt en van de partijen die daarin 

functioneren. Aan de hand daarvan kan ook worden beschreven en beoordeeld

welke veranderingen in de marktordening hebben plaatsgevonden. 

2.2 Lagenmodel

Bij iedere transportinfrastructuur kunnen lagen of deelmarkten worden onder-

scheiden, die elk een andere positie kunnen innemen op de genoemde ordenings-

dimensies. Voor een zinvolle beschrijving en beoordeling van ontwikkelingen in

de ordening van markten kunnen we daarom niet volstaan met het dimensioner-

ingsmodel, maar moeten we de dimensies koppelen aan een lagenmodel. 

Het model dat wij in deze voorstudie hanteren, is mede ontleend aan eerder

ontwikkelde lagenmodellen voor verkeer en vervoer.

Het model heeft een functionele opbouw en bestaat uit vier basislagen die

betrekking hebben op verschillende dienstenniveaus: 

De fysieke infrastructuur functioneert als drager of geleider van voertuigen. 

Daarboven bevindt zich de laag van verkeersdiensten. Het gaat daarbij om het

reguleren of routeren van verkeersstromen. 

De laag van de vervoersdiensten heeft betrekking op het verplaatsen van

goederen of personen via carriers (voertuigen). 

Tot slot kunnen er toegevoegde waarde diensten zijn, die op een of meer van

de andere lagen waarde toevoegen aan het geleverde product, zoals radio-

verkeersinformatie, routeplanningssystemen en mobiliteitsadviezen.

De hier genoemde voorbeelden komen uit de wereld van het vervoer van personen

en/of goederen. Het lagenmodel is echter evenzeer van toepassing op andere

infrastructuurgebonden sectoren, zoals energie, drinkwater, de kabel, internet, e.d.
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In het model zijn verder de lagen vraag en aanbod toegevoegd. Daartoe zijn 

alle diensten te rekenen die door partijen worden aangeboden, maar die niet

logischerwijs tot een van de vier basislagen behoren. 

In de beleidsdiscussies die zich momenteel rond verschillende transportsectoren

afspelen, kan het in aanmerking nemen van deze gelaagdheid verhelderend

werken. Op het eerste gezicht lijken vraagstukken zich vaak te beperken tot een

enkele laag. In feite blijken ze meestal juist samen te hangen met verbindingen

en vervlechtingen tussen lagen, die zijn ontstaan doordat sommige partijen op

meerdere dienstenniveaus actief zijn.

2.3 praktijktoets

Naast de dimensies en de lagen is de praktijktoets van belang. Een analyse van

de marktordening rond transportinfrastructuren kan zich niet beperken tot een

tekentafelbeschouwing van de uiteindelijk te bereiken ordening. De ervaring leert

dat het doorvoeren van wijzigingen in de marktordening veel meer vraagt dan

een goed doordacht ontwerp van het eindbeeld. Onder invloed van tactisch 

handelen, weerstand bij gevestigde partijen en voortdurend veranderende 

politieke en maatschappelijke opvattingen, kunnen fricties optreden, die in de

weg staan aan het bereiken van de economisch optimale situatie die op papier

beoogd werd.

Een onderzoek naar de ordening en ontwikkeling van transportinfrastructuren en

daaraan gerelateerde diensten vraagt om gerichte aandacht voor dit soort

aspecten. De veelheid aan betrokken partijen en belangen maakt het nodig het

veranderingsproces zelf in de analyse te betrekken. 

Twee nuttige hulpmiddelen daarbij zijn: 

een effectenmatrix

een barrièremodel

Aan de hand van de effectenmatrix kan duidelijk worden gemaakt dat het optreden

van marktpartijen naast bedoelde en gewenste effecten ook onbedoelde en

ongewenste uitwerkingen heeft. Zeker bij ingrijpende veranderingen - zoals op de

dimensies publiek-privaat, monopolie-concurrentie en autonomie-regulering -

zullen partijen welhaast onvermijdelijk overgaan tot tactisch handelen. 

De effecten van tactisch handelen kunnen al dan niet voorzien en al dan niet

gewenst zijn. Voor een juiste beoordeling van veranderingen in marktordening is

het onderscheiden van deze uiteenlopende effecten onmisbaar.

Hieronder volgt een voorbeeld van een effectenmatrix met betrekking tot het

sluiten van een prestatiecontract tussen NS Reizigers en het rijk. 
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Een tweede hulpmiddel bij de praktijktoets is het barrièremodel. Daarbij wordt

het tactisch handelen van partijen weergegeven in de vorm van een reeks 

barrières die worden opgeworpen om andere partijen dwars te zitten en de eigen

belangen zeker te stellen. Bij beleidsvoornemens, bijvoorbeeld inzake de toegang

van nieuwe partijen tot een bestaande infrastructuur, wordt vaak een serie 

barrières zichtbaar:

Bij vraagstukken van toegang zal de gevestigde partij zich veelal eerst

beroepen op technische barrières: ’Het is technisch niet mogelijk’. 

Of: ’Er is te weinig capaciteit over.’

Als vervolgens moet worden vastgelegd hoe die toegang concreet gestalte kan

krijgen, worden al snel bestuurlijke barrières in de strijd geworpen: ’Past dit in

het beleid?’ Of: ’Is dit wel afgesproken?’ Er moet een compromis worden

uitgedokterd dat recht doet aan de belangen van partijen - over het algemeen

een tijdrovend proces.

Vervolgens kunnen economische barrières in zicht komen. Daarbij moet

worden bepaald welke vergoeding een nieuwe toetreder moet betalen voor

toegang tot en gebruik van de infrastructuur. 

Ten slotte volgt de strijd om de juridische barrières, waarbij de advocaten van

de verschillende partijen de zaak ’dichttimmeren’.

Wanneer barrières worden opgeworpen, leidt dat onherroepelijk tot onderhande-

lingen tussen gevestigde partijen, nieuwkomers, overheden en anderen, en 

daardoor vaak tot procesvertragingen. De gevestigde partijen hebben er belang

bij deze onderhandelingen zo lang mogelijk te laten duren, omdat zij over het

algemeen niet gebaat zijn bij verandering. De onderstaande figuur geeft de 

barrières, die zo kenmerkend zijn voor de veranderingsprocessen in de transport-

infrastructuren, weer als achtereenvolgende horden.
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De praktijktoets is in de voorstudie gehanteerd als een vorm van ex-post evaluatie:

met behulp van de effectenmatrix en het barrièremodel wordt bezien welke 

situaties zich in de praktijk hebben voorgedaan en welke effecten daaruit zijn

voortgevloeid. 

Maar de praktijktoets kan ook het karakter hebben van een ex-ante evaluatie.

Natuurlijk kunnen onvoorziene effecten vooraf niet in kaart worden gebracht,

maar wel kan de kans worden vergroot dat nu nog onvoorziene effecten tijdiger

worden voorzien. Dan kan bijvoorbeeld een beleidsvoornemen worden aangevuld

met de arrangementen die nodig zijn om ongewenste effecten te voorkomen.

Hetzelfde geldt voor het barrièremodel: wie een veranderingstraject vooraf door-

denkt op basis van de vier barrières, zal het tactisch handelen van partijen beter

kunnen inschatten.

2.4 toegevoegde waarde van dit analysekader

Deze voorstudie is niet het eerste onderzoek naar vraagstukken rond privatisering,

liberalisering en deregulering. Belangrijke publicaties op dit gebied zijn bijvoor-

beeld het WRR-rapport ‘Het borgen van publiek belang’ en de EZ-nota’s ’Publieke

belangen en marktordening’ en ’Overheid en netwerksectoren’. Wat is de

toegevoegde waarde van het samenhangend analysekader dat wij in deze

voorstudie hebben ontwikkeld? 

Verschil met de andere rapporten is in de eerste plaats dat de drie marktordenings-

dimensies (publiek-privaat, monopolie-concurrentie en autonomie-regulering)

samenhangend en gelijktijdig worden gepresenteerd. Tegelijk worden bij iedere

transportinfrastructuur meerdere lagen onderscheiden, met dien verstande dat de

dimensies voor elk van die lagen volstrekt anders ingevuld kunnen of moeten

worden. 

Ten slotte wordt in veel andere rapporten vooral aandacht besteed aan de optimale

eindbeelden die voor de ordening van de sectoren worden nagestreefd. In het

samenhangend analysekader wordt ook aandacht gevraagd voor het proces daar

naartoe. Deze overgangsfase gaat in de hier besproken sectoren gepaard met de

ontvlechting van voormalige overheidsorganisaties en de ontwikkeling van
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nieuwe markten. Dat zijn ingrijpende veranderingen, die zich bovendien afspelen

in een gecompliceerd krachtenveld met tal van partijen die op verschillende lagen

hun eigen doeleinden nastreven. In zo’n situatie doen zich allerlei ongewenste

en onbedoelde effecten voor, worden betrokkenen met barrières geconfronteerd,

en kan tactisch handelen aanleiding geven tot ontwikkelingen die op de

tekentafel niet waren voorzien.

intermezzo ’borging’ van publieke belangen bij transportinfrastructuren

’Borgen’ heeft de betekenis van zekerstellen of waarborgen dat maatschappelijke

waarden die van publiek belang worden geacht, ook werkelijk worden gereali-

seerd. Het is aan de overheid om, eventueel in samenspraak met anderen, te

bepalen welke publieke belangen moeten worden geborgd. Soms worden die

publieke belangen al deels door de maatschappij en de betrokken ondernemingen

zelf geborgd. Voor belangen die niet of onvoldoende zijn geborgd, moet de over-

heid vaststellen op welke manier de borging gestalte kan krijgen. Hierbij kan

gebruik worden gemaakt van uiteenlopende mechanismen: regelgeving, toezicht,

introductie van concurrentieprikkels, concessieverlening gekoppeld aan gunning-

criteria, aandeelhouderschap in ondernemingen.

Bij het borgen van publieke belangen rond vitale transportinfrastructuren gaat

het in eerste instantie om bereikbaarheid, betaalbaarheid en betrouwbaarheid.

In het spoorvervoer kan, c.q. kon, daarbij worden gewezen op subsidiëring van

de treintaxi en van onrendabele spoorlijnen (bereikbaarheid), op regelgeving die

de jaarlijkse prijsstijging van het treinkaartje aan banden legt (betaalbaarheid) en

op het prestatiecontract waarin afspraken zijn gemaakt aangaande punctualiteit

(betrouwbaarheid). Publieke belangen die gerelateerd zijn aan deze drie basis-

belangen, zijn onder meer: kwaliteit, toegankelijkheid, milieu, keuzevrijheid,

transparantie, solidariteit en universele dienstverlening.

Dat laatste belang wordt bij traditionele transportinfrastructuren over het

algemeen van groot politiek gewicht geacht, en roept ook altijd veel discussie op.

Universele dienstverlening houdt in dat iedereen gebruik moet kunnen maken

van vervoer. Redenering daarbij is dat verplaatsing wordt aangemerkt als een

maatschappelijke basisvoorziening en daarom voor de gehele samenleving 

toegankelijk moet zijn. Ook de spreekwoordelijke ’weduwe uit Appelscha’ moet

over vervoermogelijkheden beschikken om op bezoek te gaan bij haar

kleinkinderen elders in het land. 

3 analyse van critical cases

Is het samenhangend analysekader bruikbaar in concrete praktijksituaties? 

Om op deze vraag een antwoord te krijgen, hebben wij het analysekader getoetst

aan een viertal 'critical cases'. Het gaat daarbij om bijzondere situaties in de

ontwikkeling van sectoren - situaties die een keerpunt markeren en een

kristallisatiepunt vormen van lastige afwegingen en keuzes. 
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Voor deze voorstudie hebben wij de volgende vier sectoren en daarbij horende

critical cases geselecteerd:

Bij de sectoren ’spoor’, ’lucht’ en ’water’ worden bestaande praktijksituaties

beschreven en beoordeeld. Bij de sector ’weg’ is ervoor gekozen een blik te 

werpen op toekomstige vormen van (privaat) wegbeheer, en niet op een case uit

het verleden. Als critical case beschrijven en beoordelen we daarom het afwegings-

kader ’Samen werken aan de weg’. Dit afwegingskader voor publiek-private

samenwerking op het terrein van weginfrastructuur in 2002 is ontwikkeld in

opdracht van het Kenniscentrum PPS van het ministerie van Financiën.

Hieronder presenteren wij twee clusters van inzichten, voortkomend uit vergelijk-

ing tussen cases. Het samenhangend analysekader bewijst daarbij zijn nut als

methode om 'pijnpunten' in de ordening aan te wijzen.

3.1 vervlechting van activiteiten binnen één organisatie 

Verschillende van de geselecteerde critical cases kenmerken zich door het niet of

onvoldoende functioneren van concurrentie en/of door een gebrekkige borging

van publieke belangen. Bij nadere analyse blijken deze problemen in veel

gevallen samen te hangen met een (soms ongelukkige) vervlechting van activiteiten

die zich afspelen op verschillende lagen in het lagenmodel. Eén organisatie voert

activiteiten op meerdere lagen uit en heeft daardoor een sterke positie, die door

tactisch handelen nog sterker wordt. Denk aan een infrastructuurbeheerder die

zelf diensten over de infrastructuur aanbiedt, en tegelijkertijd anderen toegang

moet verlenen tot die infrastructuur.

Zo kan de mislukte toetreding van Lovers Rail op het spoor deels worden verklaard

uit het feit dat vervoersdiensten en verkeersdiensten formeel gescheiden

activiteiten waren, die in de praktijk evenwel nog sterk waren verweven. 

Beide activiteiten waren ondergebracht bij NS Holding. De vervoersonderneming

van NS - NS Reizigers - had binnen deze holding een binding met de laag van de

verkeersdiensten - Railned - en gebruikte deze binding om haar concurrentie-

positie te handhaven.

Ook in andere sectoren woedt de discussie over het combineren van activiteiten

die op meerdere lagen plaatsvinden. Zo ontplooit het Gemeentelijk Havenbedrijf

Rotterdam via de Mainport Holding Rotterdam commerciële activiteiten in concur-

rentie met bedrijven op de laag van toegevoegde waarde diensten, terwijl het
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anderzijds taken heeft die exclusief en zonder concurrentie worden uitgevoerd,

en daarnaast ook nog eens beleid maakt. Die verbinding levert voor sommige

partijen in de haven meerwaarde op, die door andere partijen echter kan worden

opgevat als concurrentievervalsing. 

Op dezelfde manier kan het bij de eventuele privatisering van Schiphol voor

luchtvaartmaatschappijen, waaronder KLM, uit strategisch oogpunt aantrekkelijk

zijn een deel van het eigendom te verwerven. Via aandelen kan immers zeggen-

schap worden verkregen in de wijze waarop de luchthaven functioneert. Ook hier

speelt de vraag wat bij een bepaalde vervlechting en verbinding tussen lagen nog

een adequate ordening is. 

3.2 uiteenlopende afspraken met de spoor- en luchtvaartsector 

Het samenhangend analysekader aan de hand van lagen en dimensies geeft ook

inzicht in enkele intrigerende verschillen tussen de critical cases in het spoor en

de luchtvaart. In de luchtvaart maakte het rijk afspraken over nieuwe normen

voor geluidshinder met de hele sector. Schiphol, de beheerder van de infrastruc-

tuur, fungeert daarbij als hoofdverantwoordelijke en aanspreekpunt. Voor het

spoor sloot het rijk een prestatiecontract met één partij: de aanbieder op de laag

van de vervoersdiensten, NS Reizigers.

Met behulp van het dimensioneringsmodel wordt duidelijk hoe dit verschil is

ontstaan. Ondanks de publieke eigendomsconstructie heeft de overheid slechts

beperkte invloed op NS Reizigers (dimensie publiek-privaat), terwijl NS Reizigers

bovendien niet hoeft te concurreren (dimensie monopolie-concurrentie). 

Daarom heeft het rijk de derde dimensie (autonomie-regelgeving) benut om 

NS Reizigers alsnog te prikkelen prestaties te leveren die tegemoetkomen aan het

publieke belang. 

Dat het rijk er in het spoor van af zag ook andere lagen aan te spreken - zoals 

de infrastructuurbeheerder Railinfrabeheer - is eveneens verklaarbaar. Bij de

uitvoering van de infrastructuurtaken door Railinfrabeheer is de zeggenschap van

de overheid al betrekkelijk groot. Bij NS Reizigers, dat een feitelijk monopolie

bezit als aanbieder van personenvervoer op het spoor, is deze zeggenschap juist

beperkt. Hier was een extra prikkel dus zeer gewenst.

In de luchtvaart is zo'n prikkel niet nodig: de luchtvervoersdiensten zijn inter-

nationaal geliberaliseerd en de druk van concurrentie is zodanig dat luchtvaart-

maatschappijen niet extra geprikkeld hoeven te worden om goed te presteren.

Evenzo heeft de luchthaven Schiphol een groot belang bij het goed verlenen van

diensten: anders zullen luchtvaartmaatschappijen Schiphol mijden en andere

luchthavens gaan gebruiken. Opvallend is verder dat, om het publieke belang te

borgen, de overheid allereerst de milieu-ingang van de geluidshinder aangreep,

en Schiphol als infrastructuurbeheerder verantwoordelijk maakte voor het

bewaken daarvan.

Dat brengt ons op een tweede verschil tussen de afspraken die het rijk maakte

met de spoorsector en met de luchtvaartsector. In het spoor hebben de afspraken

betrekking op het hele spectrum van publieke belangen, terwijl ze in de lucht-

vaart slechts één aspect betreffen: milieu en geluidshinder.
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Ook hier kan de verklaring deels vanuit het dimensioneringsmodel worden

gegeven. In de luchtvaartsector staat niet alleen de laag van de vervoersdiensten

- aangeboden door de luchtvaartmaatschappijen, waaronder KLM - aan concur-

rentie bloot, maar ook de laag van de infrastructuur - beheerd door luchthavens,

waaronder Schiphol. Door die concurrentie wordt Schiphol geprikkeld om te

presteren en publieke belangen te borgen als het om dienstverlening aan

bijvoorbeeld reizigers gaat. Ook met de belangen van de luchtvaartmaatschappijen

moet Schiphol rekening houden. Die kunnen net als de klanten immers uitwijken

naar andere luchthavens - vooral als het gaat om doorgaande vluchten, die een

belangrijk deel uitmaken van het verkeer van en naar Schiphol.

Publieke belangen als kwaliteit van dienstverlening en betaalbaarheid zijn hier-

mee uitstekend geborgd. Andere publieke belangen, zoals milieubescherming en

minimalisering van geluidshinder, krijgen minder vanzelfsprekend aandacht van

Schiphol en de luchtvaartmaatschappijen. Hier werkt de markt minder in het

voordeel van het publieke belang, of zelfs in het nadeel daarvan. Op deze

gebieden zijn dus expliciete afspraken noodzakelijk.

De keuze voor het aangrijpingspunt van de regulering is bepalend voor de vraag

waar in de overgangsfase spanningen zullen optreden en waar bedrijven tactisch

gaan handelen. NS Reizigers was en is als vervoersaanbieder en contractpartner

van de overheid in staat negatieve effecten af te schuiven op andere lagen, zoals

de infrabeheerder en de verkeersleiding. De in de luchtvaart gekozen constructie

biedt veel minder mogelijkheden voor zulke afschuifmanoeuvres. In de luchtvaart

hebben partijen een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het binnen de 

normen houden van de geluidshinder. Bovendien is de druk om mee te werken

groot: er is hevige concurrentie, zowel op het niveau van de vervoersdiensten als

op dat van de infrastructuur.

4 beleidsthema’s en aandachtspunten

Bij de ordening van markten en het borgen van publieke belangen komen we een

aantal karakteristieke vraagstukken en patronen tegen. Hieronder worden deze

vraagstukken besproken aan de hand van een vijftal thema’s, waarbij per thema

enkele aandachtspunten voor beleid worden aangegeven. We bespreken

achtereenvolgens:

Thema 1: Vervlechting en ontvlechting

Thema 2: Toekomst van overheidsbedrijven en hybride structuren

Thema 3: Internationalisering

Thema 4: Toegangsregulering

Thema 5: Capaciteitsmanagement

De eerste drie thema’s hebben relaties met alle lagen in het lagenmodel.

Toegangsregulering speelt vooral op het niveau van de infrastructuurlaag.

Capaciteitsmanagement speelt zich vooral af op de laag van de verkeersdiensten.
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4.1 vervlechting en ontvlechting

De discussie over vervlechting en ontvlechting wordt intensief en met passie

gevoerd, maar niet altijd op grond van een zorgvuldige analyse. Vooral het

politieke klimaat en de onvrede over bestaande situaties - denk aan het spoor -

lijken ervoor verantwoordelijk dat de kreet weerklinkt: ’Het roer moet weer om!’

Maar of het roer nu om moet door te ontvlechten of juist te vervlechten, is vaak

onduidelijk. Als de lagen vervlochten zijn, moeten ze worden ontvlochten en als

ze ontvlochten zijn, moeten ze worden vervlochten, zo lijkt het wel eens.

Naar onze indruk speelt hierbij het gegeven mee dat men zich onvoldoende

rekenschap geeft van de manier waarop partijen, in de overgangsfase van 

overheid naar markt, tactisch handelen bij elkaar uitlokken. Een bepaalde uiting

van tactisch handelen leidt vaak tot een eenzijdige reactie van partijen, waarbij

nieuwe maatregelen worden voorgesteld. Daarbij bestaat veelal onvoldoende

aandacht voor de nieuwe tactische handelingen die de voorgestelde maatregelen

op hun beurt kunnen oproepen, en die effect kunnen hebben op de effectiviteit

van de verandering. Zo schuiven NS Reizigers en Railinfrabeheer elkaar de schuld

in de schoenen van de mindere prestaties op het spoor, waarna geluiden worden

gehoord om infrastructuur en diensten maar weer te integreren.

Andersom wordt in discussies over vermeende machtsconcentratie of belangen-

verstrengeling al snel op ‘ontvlechting’ aangestuurd. Maar het is niet

vanzelfsprekend dat verticale ontvlechting - organisatorische scheiding tussen de

lagen - de beste borging van het publieke belang garandeert. Denk bijvoorbeeld

aan infrastructuurbeheerders die investeren in toegevoegde waarde diensten om

tot een betere benutting van hun infrastructuur te komen, zoals Schiphol dat

doet. Op dezelfde manier hoeft vervlechting tussen de laag van de vervoersdien-

sten en die van de toegevoegde waarde diensten niet negatief te zijn. Zo heeft

het voor de treinreiziger voordelen dat NS Reizigers participeert in de treintaxi:

daarmee wordt het voor- en natransport naar de stations goedkoper.

Andere voordelen van vervlechting hangen samen met de transactiekostentheorie.

Wanneer lagen ontvlochten zijn, 'verzakelijken' de relaties tussen de lagen, 

met als gevolg dat zij in juridische contracten tussen partijen moeten worden
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vastgelegd. Allerlei lastige relaties die voorheen een intern optimalisatieprobleem

vormden, moeten dan expliciet tussen organisaties worden vastgelegd. Dat kost

veel meer inspanningen, die niet vanzelfsprekend ten goede komen aan het

publieke belang. 

intermezzo: vervlechting heeft ook positieve effecten!

Vervlechting, bijvoorbeeld tussen vervoersectoren of -activiteiten, kan ertoe 

leiden dat producten en diensten beter worden afgestemd op de wens van de

consument. Denk bijvoorbeeld aan de geïntegreerde aanbesteding van bus- en

spoorvervoer in Noord-Nederland en de Achterhoek: daarmee wordt de 

aansluiting van de bus op de trein geborgd. Of denk aan de toekomstige situatie

waarin KLM en NS de Hogesnelheidslijn gaan exploiteren, en de vertrek- en

aankomsttijden van treinen en vliegtuigen op elkaar kunnen afstemmen.

Vervlechting kan ook in andere situaties leiden tot een integrale afweging bij het

verlenen van diensten en daarmee tot lagere prijzen voor de consument. 

Denk hierbij aan het vervlechten van de rollen ’bouwen’ en ’onderhouden’ van

wegen. Hierdoor wordt bij het bepalen van de dikte van het asfalt niet meer

alleen gekeken naar goedkope aanleg, maar ook naar de onderhoudskosten die

tot vijfentwintig jaar daarna moeten worden gemaakt. Denk ook aan een reis

waarin zowel van de treintaxi als de trein gebruik wordt gemaakt. Op de treintaxi,

gefinancierd door NS Reizigers, wordt misschien verlies gemaakt, maar wel met

de wetenschap dat dit verlies deels kan worden gecompenseerd met de winst in

de trein als gevolg van extra treinreizigers.

Vervlechting kan ook tot innovatie leiden, en daarmee tot toegevoegde waarde

voor de consument. Denk aan infrastructuureigenaren als Schiphol, die investeren

in toegevoegde waarde diensten op hun luchthaven om tot een betere benutting

van hun infrastructuur te komen. 

Tot slot kan vervlechting leiden tot efficiëntie die ten goede komt aan de consu-

ment. Denk bijvoorbeeld aan het gecombineerde dienstenpakket dat sommige

water-, gas-, elektriciteits-, kabel-, telefoon- of internet-bedrijven leveren. 

Door deze vervlechting hoeft maar één keer een rekening gemaakt te worden

voor de klant, en kunnen bovendien aanleg van, en/of het onderhoud aan, deze

infrastructuren beter worden gecombineerd, waardoor bijvoorbeeld de openbare

weg maar één keer hoeft te worden opengebroken. 

Al deze effecten komen in algemene zin ten goede aan het publieke belang.

Tot slot valt op dat het bij pleidooien voor scheiding en ontvlechting vaak alleen

gaat over eigendomsscheiding. Andere opties, zoals boekhoudkundige scheiding,

functionele scheiding en ondernemingsscheiding, blijven vaak zonder verklaring

buiten beschouwing. 

Op dezelfde manier wordt er, wanneer vervlechting aan de orde is, opmerkelijk

weinig gediscussieerd over strategische allianties. Te denken valt aan allianties
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binnen een bepaalde laag - zoals tussen NS Reizigers, Syntus en Noordned - of

tussen lagen - zoals wanneer luchtvaartmaatschappijen deelnemen in het eigen-

dom van een luchthaven of eigenaar zijn van een terminal. Ook zijn allianties

tussen sectoren mogelijk. Een voorbeeld is de gezamenlijke exploitatie van de

HSL-Zuid door NS Reizigers en KLM. 

4.2 toekomst van overheidsbedrijven en hybride structuren

De toekomst van overheidsbedrijven is bij transportinfrastructuren en daaraan

gerelateerde diensten nadrukkelijk aan de orde. Niet alleen voor de Nederlandse

Spoorwegen, maar ook voor Schiphol, Connexxion en gemeentelijke vervoer-

bedrijven als RET in Rotterdam en het Amsterdamse GVB, geldt dat de aandelen

volledig in handen zijn van de overheid. 

Bovendien kenmerkt het merendeel van de transportsectoren zich door hybride

structuren. Sommige partijen zijn op meerdere lagen actief, terwijl andere slechts

op één laag concurreren. Sommige partijen zijn nog publiek, terwijl andere deels

privaat zijn, en weer andere geheel privaat. Dat is ook logisch: veel van de

betrokken sectoren bevinden zich in een overgangsfase naar een nieuwe markt-

ordening. Daarin doen zich nu eenmaal opmerkelijke situaties voor, die niet

eenvoudig, en zeker niet in korte tijd, zijn weg te nemen. 

Ook ministeries doen mee aan de vervlechting en aan het in stand houden of tot

stand brengen van hybride structuren. Zo is het ministerie van Verkeer en

Waterstaat enerzijds beleidsmaker voor, maar anderzijds ook belangenbehartiger

van, bedrijven als de Nederlandse Spoorwegen en Connexxion (en in mindere

mate KLM, KPN en TPG). Ofwel: de overheid bepaalt als beleidsmaker de 

spelregels in de markt en is tegelijkertijd een van de spelers op het veld. Dat is

een opmerkelijke situatie, zeker als private bedrijven geacht worden te kunnen

concurreren met deze - veelal machtige - publieke partijen. Zo moeten private

vervoerbedrijven als BBA/Connex en Arriva in aanbestedingsprocedures de strijd

aanbinden met het publieke Connexxion. Of denk aan de KLM, waarop de 

overheid via een minderheidsbelang invloed kan uitoefenen, maar die tevens

concurreert met volledig private luchtvaartmaatschappijen.

102Samenvatting voorstudierapport

Vraag
Toegevoegde waarde dienstenVervoersdiensten

Verkeersdiensten

Infrastructuur

Aanbod

Toegevoegde waarde diensten

Vervoersdiensten

Verkeersdiensten

Infrastructuur

Aanbod

Vraag

Thema 5:
Capaciteitsmanagement

Th
e
m

a
 1: V

e
rv

le
c
h

tin
g

e
n

 o
n

tv
le

c
h

tin
g

Th
e
m

a
 2

: To
e
k
o
m

s
t

o
v
e
rh

e
id

sb
e
d

rijv
e
n

Th
e
m

a
 3

: 
In

te
rn

a
tio

n
a
lise

rin
g

Thema 4:
Toegangsregulering

Thema 1: Vervlechting en ontvlechting

o026 Advies van de marketing  14-01-2004 14:11  Page 102



Juist in overgangssituaties waarin dit soort suboptimale situaties kunnen optreden,

krijgen partijen veel gelegenheid tot tactisch handelen. Als de mogelijke gevolgen

daarvan niet worden doordacht, kunnen onaangename onvoorziene effecten

ontstaan. 

4.3 internationalisering

Een zeer wezenlijke vraag is hoe de Nederlandse overheid moet omgaan met de

gevolgen van de voortgaande internationalisering voor de marktordening rond

transportinfrastructuren en de borging van publieke belangen daarbij. Vooralsnog

speelt de internationale dimensie een betrekkelijk ondergeschikte rol in de 

discussie. Meer aandacht hiervoor is gewenst, want de invloed van internationale

ontwikkelingen op de Nederlandse markt reikt verder dan sommigen in eerste

instantie vermoeden. Zo voorzagen weinigen destijds bij de (uit)verkoop van de

kabelinfrastructuur door gemeenten, dat deze infrastructuur in 2002 volledig in

handen zou zijn van buitenlandse ondernemingen die in een kwetsbare 

financiële positie verkeren. Kiest Nederland echter van de weeromstuit voor een

zeer behoudende of getempori-seerde internationaliseringstrategie, door de 

binnenlandse markt zo lang mogelijk af te schermen, dan heeft dat weer andere

ingrijpende gevolgen.

Een aspect waarover wel wordt nagedacht, is reciprociteit: de wederkerigheid van

toegang tot de vervoersmarkten van landen. Daarbij valt echter op dat hierover in

nogal principiële termen wordt geredeneerd: ’Wanneer Nederlandse bedrijven de

Franse markt niet mogen betreden, mogen de Fransen ook niet de Nederlandse

markt betreden’. Met dit soort redeneringen wordt nogal eens voorbijgegaan aan

het belang van de burgers, die er nu juist wel baat bij kunnen hebben dat

buitenlandse ondernemingen de Nederlandse markt bestormen. Dat zet immers

ook Nederlandse bedrijven aan tot het leveren van een betere prijs-kwaliteitsver-

houding. De discussie moet dus niet alleen op principiële gronden worden gevo-

erd, en evenmin alleen vanuit het belang van het Nederlandse bedrijfsleven. 

Ook het belang van de Nederlandse burgers moet worden meegenomen. 

Daarmee wordt de afweging niet gemakkelijker, maar wel realistischer.  
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4.4 toegangsregulering 

Een belangrijk thema in de gedachtevorming over de ordening van markten, is de

regulering van toegang, in dit geval tot de infrastructuur. Dit thema speelt vooral

als er partijen actief zijn die verticaal geïntegreerd zijn, en die ruimte op hun

eigen infrastructuur ter beschikking moeten stellen aan andere partijen die willen

toetreden om ook vervoersdiensten aan te bieden.

De discussie over toegangsregulering spitst zich vrij eenzijdig toe op slechts één

oplossing: breng of laat de infrastructuur in publieke handen, onafhankelijk

functionerend (dus ontvlochten) van de andere lagen. Toch is die oplossing niet

zo vanzelfsprekend als ze lijkt. Verbindingen met andere lagen prikkelen immers

juist tot een goede afstemming van de infrastructuur met de wensen van de 

vervoersaanbieders die gebruik maken van die infrastructuur. Zo kan het zijn dat

een vervoersaanbieder een lagere kwaliteit wil voor een lagere prijs, bijvoorbeeld

omdat hij moet concurreren met andere vervoersmodaliteiten die lagere prijzen

hanteren. Een onafhankelijke, publieke infrastructuurbeheerder is minder

gevoelig voor dat soort signalen en beschikt soms ook niet over de meest actuele

kennis.

Er zijn dan ook andere oplossingen voor toegangsvraagstukken denkbaar, 

waarvoor in de discussie meer aandacht zou moeten bestaan. Voorbeelden zijn:

borging van toegang tot de infrastructuur in de vorm van gereguleerde 

toegang voor derden of onderhandelde toegang voor derden

joint-ownership: de infrastructuur in gezamenlijke eigendom van de partijen

die haar gebruiken voor het aanbieden van diensten 

de infrastructuur ‘opknippen’ en de opgeknipte gedeelten toewijzen, veilen of

op een andere manier aan dienstenaanbieders toedelen

Maar juist ook bij deze andere constructies is het van belang goed te doordenken

hoe het tactisch handelen van partijen zich in de overgangsfase kan ontwikkelen,

en welke ongewenste effecten daaruit kunnen voortvloeien. Partijen hebben

immers niet altijd belang bij het goed regelen van de verbinding en aansluiting

met andere partijen, of bij het beschikbaar stellen van hun infrastructuur aan

nieuwelingen die met hen gaan concurreren. 

104Samenvatting voorstudierapport

Vraag
Toegevoegde waarde dienstenVervoersdiensten

Verkeersdiensten

Infrastructuur

Aanbod

Toegevoegde waarde diensten

Vervoersdiensten

Verkeersdiensten

Infrastructuur

Aanbod

Vraag

Thema 5:
Capaciteitsmanagement

Th
e
m

a
 1: V

e
rv

le
c
h

tin
g

e
n

 o
n

tv
le

c
h

tin
g

Th
e
m

a
 2

: To
e
k
o
m

s
t

o
v
e
rh

e
id

sb
e
d

rijv
e
n

Th
e
m

a
 3

: 
In

te
rn

a
tio

n
a
lise

rin
g

Thema 4:
Toegangsregulering

Thema 3: Internationalisering

o026 Advies van de marketing  14-01-2004 14:11  Page 104



Doordenken van het tactisch handelen en het uitvoeren van ex-ante evaluaties

kan bijdragen tot kennisontwikkeling over de praktijk van mogelijke oplossingen,

en daarmee een meerwaarde bieden ten opzichte van de theoretische kennis die

al beschikbaar is.

4.5 capaciteitsmanagement

Capaciteitsmanagement heeft betrekking op het verdelen van gebruiksruimte. 

Het feitelijk gebruik van de infrastructuur wordt toegedeeld door partijen die

actief zijn op de laag van de verkeersdiensten. Hierbij kan worden gedacht aan

de slotcoördinator van de luchthaven Schiphol, die de landings- en startcapaciteit

verdeelt, maar ook aan Railned, dat de spoorcapaciteit verdeelt. Maar capaciteits-

management heeft niet alleen betrekking op het verdelen van capaciteit om

transport mogelijk te maken. Ook het verdelen van de capaciteit voor

toegevoegde waarde diensten kan er onder vallen, voor zover die diensten direct

gerelateerd zijn aan de infrastructuur. Een voorbeeld is het beschikbaar stellen

van snelweglocaties voor benzinestations. 

Bij discussies over capaciteitsmanagement staat in de huidige praktijk meestal

één vraag centraal: is de capaciteitsmanager onafhankelijk? Andere vragen zijn

echter minstens zo belangrijk. Hoe wordt de (schaarse) capaciteit beschikbaar

gesteld aan partijen? Welke toedelingsmechanismen hanteert de capaciteits-

manager: een veiling, beschikbaarheidstelling op basis van historische gegevens,

een loterij? Juist de keuze voor toedelingsmechanismen is bepalend voor de

manier waarop partijen capaciteit kunnen verkrijgen. Daarom zullen partijen ook

juist op dat gebied tactisch handelen.

Bij het verdelen van 'slots' doet zich bijvoorbeeld de vraag voor of dit moet

gebeuren op basis van ‘grandfather rights’, of via een veiling waar de slots

gekocht kunnen worden door de partijen die deze op de beste en meest efficiënte

manier kunnen gebruiken. Ook een mengvorm van deze toedelingsmechanismen

is mogelijk. De keuze is een lastige beleidsvraag, onder andere omdat op 

voorhand bekend is dat de posities van betrokkenen zeer uiteenlopend zijn. 

Denk aan een gevestigde partij als de KLM versus een nieuwkomer zonder 
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’grandfather rights’. Soortgelijke vragen spelen rond de capaciteitsverdeling op

het spoor en rond de verdeling van snelweglocaties voor benzinestations, waarbij

de overheid onlangs tot veiling is overgegaan.

Daarnaast geldt ook hier, evenals bij toegangsregulering, dat constructies van

joint-ownership aandacht behoeven. Een voorbeeld is de slotcoördinatorfunctie

op Schiphol: in de stichting die deze functie uitvoert, participeren onder meer de

Nederlandse luchtvaartmaatschappijen en Schiphol. Is een dergelijke opzet in de

toekomst ook denkbaar in bijvoorbeeld de Rotterdamse haven of bij het spoor?

Dat vraagt zeker nadere bestudering.

5 tot slot

De belangstelling voor de veranderende verhouding tussen overheid en markt is

gerechtvaardigd. Of het nu gaat om de toekomst van het spoor, de mogelijke 

privatisering van Schiphol, de omvorming van het Rotterdamse Havenbedrijf tot

overheids-NV of de invoering van privaat wegbeheer - steeds spitst de discussie

zich toe op de vraag wat publiek moet en wat privaat kan, welke ruimte gewenst

is voor marktwerking en concurrentie, en in welke mate daarbij regulering nodig is.

De discussie die hierover wordt gevoerd, kenmerkt zich echter vaak door een

geringe mate van reliëf. Zo is er slechts beperkte aandacht voor de gelaagdheid

van de transportinfrastructuren, die maakt dat er verschillende deelmarkten

functioneren. De spoorsector bijvoorbeeld bestaat niet alleen uit infrastructurele

voorzieningen en vervoermaatschappijen, maar ook uit voorzieningen die de

capaciteit op het spoor (veilig) toedelen, en uit toegevoegde waarde diensten als

mobiele ticketservices en reisinformatie. Op iedere laag afzonderlijk moet dus de

vraag worden gesteld wat publiek moet en wat privaat kan, of ruimte wordt

geboden voor marktwerking en concurrentie, en in welke mate regulering nodig

is om het publieke belang te borgen.
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5.1 tekentafelontwerp is niet zaligmakend 

Een beschouwing in lagen brengt een aantal bijzonderheden in onze traditionele

transportinfrastructuren aan het licht. Het leveren van vervoersdiensten bijvoor-

beeld is per sector anders georganiseerd. Het transport over water en door de

lucht vindt plaats door overwegend private partijen (waarin de overheid soms

een aandeel heeft, zoals bij de KLM). Hetzelfde geldt voor het goederenvervoer

over weg en spoor. Het personenvervoer per spoor gebeurt echter door een 

publieke partij (NS Reizigers). Bij het openbaar vervoer over de weg zien we zowel

publieke (Connexxion) en private (Arriva) als gemengde bedrijven (Noordned) die

op de markt van de vervoersdiensten opereren.

Hoe vallen deze opmerkelijke verschillen te verklaren? De oorzaken zijn samen-

gebracht in onderstaande visualisatie.

Welke vorm van marktordening en borging van publieke belangen in een bepaalde

sector in de praktijk tevoorschijn komt, hangt deels af van het ’tekentafelontwerp’.

Dat is de theoretisch beste situatie, die voortkomt uit het streven naar optimali-

sering van welvaartseffecten en borging van publieke belangen. Verdienste van

het tekentafelontwerp is dat het richting geeft aan de keuzes die moeten worden

gemaakt en inzichtelijk maakt dat bepaalde opties niet of nauwelijks haalbaar

zijn. Zo lenen de meeste vitale transportinfrastructuren zich niet gemakkelijk voor

duplicatie - denk aan het spoor, het waterleidingnet, wegen en vaarwegen. 

Het tekentafelontwerp alleen is echter niet zaligmakend en doet onvoldoende

recht aan de gang van zaken in de alledaagse praktijk. Er zijn immers organisaties,

zoals gevestigde partijen, die geen belang hebben bij verandering. Bij het door-

voeren van veranderingen moeten dus belangenafwegingen worden gemaakt,

onderhandelingen gevoerd en compromissen uiitgedokterd. De uitkomst is sterk

afhankelijk van bijvoorbeeld de slagkracht van organisaties en de specifieke

afhankelijkheden tussen partijen in de sector.

Ook de historische ontwikkeling van elk van de transportinfrastructuursectoren is

voor een belangrijk deel bepalend voor de huidige inrichting ervan. Kijken we

vanuit een historisch perspectief, dan is het opvallend dat veel transportinfra-

structuren eenzelfde ontwikkeling hebben doorgemaakt: vaak privaat begonnen,
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daarna jarenlang geleidelijk steeds meer overheidsinvloed, en nu de periode van

liberalisering, privatisering en deregulering. En juist in die laatste fase kennen de

sectoren elk hun eigen tempo: sommige sectoren bevinden zich aan het begin

van de overgangsfase naar een nieuwe ordening van de markt (dat geldt voor-

namelijk voor spoor en bus), terwijl andere sectoren al verder gevorderd zijn

(luchtvaart). En waar luchtvaartmaatschappijen al voornamelijk in private handen

zijn, geldt dat in mindere mate voor de busondernemingen (daar zijn zowel 

private (Arriva) als publieke ondernemingen (Connexxion) actief) en geldt dat

nauwelijks voor het personenvervoer over het spoor, waarin een personenvervoer-

der als NS bijvoorbeeld nog geheel in publieke handen is. Die situaties zijn niet

zozeer rationele keuzes of uitvloeisels van de tekentafel, maar komen voort uit tal

van historische factoren. 

De historische ontwikkeling van iedere specifieke transportinfrastructuursector

bepaalt dan ook voor een belangrijk deel de huidige inrichting ervan. 

In de achtergrondrapportage wordt uitvoerig stilgestaan bij de historische

ontwikkeling zoals die heeft plaats gevonden op het spoor, in de luchtvaart, en

in het verkeer en vervoer op onze waterwegen en wegen.

5.2 uitdrukkelijke aandacht voor de overgangssituaties

Het in deze voorstudie ontwikkelde samenhangend analysekader stelt ons in staat

de discussie over gewenste en ongewenste veranderingen in de markt van trans-

portinfrastructuren en daaraan gerelateerde diensten op een meer inzichtelijke

manier te voeren. Wat onze analyse duidelijk maakt, is dat bij afwegingen over

de verbinding en scheiding tussen lagen (lagenmodel) en over de positionering 

in termen van dimensies (dimensioneringsmodel), niet alleen het nagestreefde

ontwerp van belang is, maar evenzeer de praktische concretisering daarvan.

Onvermijdelijk spelen daarbij ook specifieke historische ontwikkelingen binnen

de sector een rol, evenals belangengebonden afwegingen en politieke compro-

missen (praktijktoets). 

Dit geldt in het bijzonder voor de overgangssituaties zoals die nu in de betreffende

markten bestaan. Daarbij komen uiterst lastige omstandigheden en verhoudingen

voor, waarin belangen van partijen moeilijk zijn te verenigen - zoals het geval is

wanneer private partijen worden gedwongen te concurreren met publieke partijen.

Dat leidt tot tactisch handelen, waarbij partijen de grenzen van hun handelings-

vrijheid zoeken om hun belangen te waarborgen.

In de huidige discussie over marktordening en de borging van publieke belangen

wordt in algemene zin weinig aandacht geschonken aan deze overgangssituaties

en aan het tactisch handelen dat daarin floreert. Daardoor bleven veel gedragingen

van partijen onvoorzien toen de politiek instemde met het tekentafelontwerp van

de nieuwe ordening. Een nadere analyse op basis van de belangen van partijen

kan meer inzicht verschaffen in de te verwachten tactische gedragingen, en daar-

mee in de mogelijke effecten van de door beleidsmakers gekozen arrangementen.

Zo'n nadere analyse kan een hulpmiddel zijn bij het ontwerpen van aanvullende

arrangementen, zoals wetgeving of het verbeteren van de checks and 
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balances binnen de sector door de positie van de toezichthouder te versterken. 

Op die manier kunnen de risico’s waarmee overgangssituaties gepaard gaan,

beter beheersbaar worden gemaakt, zodat ze meer het karakter krijgen van 

’calculated risks’.

109

o026 Advies van de marketing  14-01-2004 14:11  Page 109



o026 Advies van de marketing  14-01-2004 14:11  Page 110



Verantwoording werkwijze

commissie en projectteam

Dit advies is in de periode maart - december 2003 voorbereid door een commissie

uit de Raad, ondersteund door een projectteam. Commissie en projectteam waren

als volgt samengesteld: 

commissie

mevr. prof. dr. J.P. Bahlmann

ir. G.A. Kaper

drs. R.H.P.W. Kottman

mevr. drs. A.M.J. Rijckenberg

mr. F.E. Schaake, commissievoorzitter

projectteam

ir. B.P.A. van Mil, Berenschot

drs. B. Swanenvleugel, 

Secretariaat Raad voor Verkeer en Waterstaat

prof. dr. M.J.W van Twist, Berenschot, 

projectleider

mevr. M.S. Walenkamp, 

Secretariaat Raad voor Verkeer en Waterstaat

ir. J. van den Berg, (oktober 2002 – april 2003) 

Secretariaat Raad voor Verkeer en Waterstaat

mevr. ir. L. Versteeg, (april 2003 – september 2003) 

Secretariaat Raad voor Verkeer en Waterstaat
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voorstudie

Ter voorbereiding van dit advies heeft de Raad van oktober 2002 tot maart 2003

een voorstudie uitgevoerd, die resulteerde in het rapport ’Tussen droom en daad...:

Marktordening en publieke belangen rond vitale transportinfrastructuren’ 

(zie bijlage A). In maart 2003 bracht de Raad samen met de Energieraad tevens de

publicatie uit ‘Zorgvuldig omgaan met de introductie van marktwerking rond

vitale infrastructurele voorzieningen’, waarin beide raden aankondigen over dat

thema te gaan adviseren.

werkwijze

De commissie heeft in de periode maart - december 2003 zes maal vergaderd en

twee workshops georganiseerd. In augustus 2003 vond een workshop plaats met

’opinion leaders’ op het terrein van marktwerking en publiek-private verhoudingen

rond verkeer en vervoer. Hieraan werd deelgenomen door: 

prof. dr. J.C. Arnbak, prof. dr. ir. A.J. Berkhout, prof. dr. L. de Caluwé, 

drs. F.J.M. Crone, ir. drs. H.N.J. Smits, H. Strikwerda, prof. dr. R.J. in ’t Veld.

In november 2003 heeft een workshop plaats gevonden met topambtenaren van

de ministerie van Verkeer en Waterstaat en Economische Zaken, ter informele

toetsing van het concept-advies. Hieraan werd van V&W-zijde deelgenomen door

ir W.P.A. Broeders, prof. dr. F.L. Bussink, M.M.D. van Eeghen, dr. G. Nieuwpoort,

drs. S. Riedstra, en van EZ-zijde door dr. P.A. Boot en drs. G.J. Lankhorst.

Eind november 2003 heeft een afrondend afstemmingsoverleg plaats gevonden

met het raadslid ir. J.P. van Soest en de projectsecretaris drs. E.J. ten Elshof van

de Energieraad over de samenhang van dit advies met de adviezen over regionale

energienetten en over EU-markten van de kant van de Energieraad.

Bij de voorbereiding van het advies heeft de commissie, behalve in workshop-

verband, ook vele afzonderlijke gesprekken gevoerd met deskundigen en

betrokkenen.
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geraadpleegde personen

Tijdens de voorbereiding van het advies zijn onderstaande personen geraadpleegd.

De commissie is hen dank verschuldigd voor hun welwillende medewerking en

inspirerende bijdragen. 

drs. M. Albrecht Ministerie van Verkeer en Waterstaat,

Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat

drs. A.R. van Altena Ministerie van Verkeer en Waterstaat,

Directoraat-Generaal Personenvervoer

prof. dr. J.C. Arnbak *) OPTA

prof. dr. ir. A.J. Berkhout *) TU Delft

drs. M.P.W. van Biezen Ministerie van Verkeer en Waterstaat, 

Directie Besturing en Strategie

drs. D.A. Blokland Ministerie van Economische Zaken,

Kenniscentrum voor Ordeningsvraagstukken

ir. J.G.A.M. de Bont Ministerie van Verkeer en Waterstaat,

Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat

dr. P.A. Boot **) Ministerie van Economische Zaken, 

Directoraat-Generaal Marktordening & Energie

P.F.M. Brouwer Ministerie van Verkeer en Waterstaat,

Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat

prof. dr. F.L. Bussink **) Ministerie van Verkeer en Waterstaat,

Directoraat-Generaal Luchtvaart

prof. dr. L. de Caluwé *) Twijnstra Gudde Management Consultancy

drs. F.J.M. Crone *) Tweede Kamer, Vaste Kamercommissie voor

Economische Zaken

drs. A.A. van Duijn Ministerie van Verkeer en Waterstaat,

Directoraat-Generaal Goederenvervoer

M.M.D. van Eeghen **) Ministerie van Verkeer en Waterstaat,

Directoraat-Generaal Personenvervoer

dr. D.H. van Egeraat Dynavision

drs. E.J. ten Elshof Secretariaat Energieraad

drs. M. Frequin Ministerie van Economische Zaken, 

Directoraat-Generaal Telecommunicatie en Post

drs. R.J. Galjaard Commissie Mobiliteitsmarkt A4

ir. Th.F.J. van de Gazelle Ministerie van Verkeer en Waterstaat,

Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat

ir. P.H.C.M. van Gurp Ministerie van Verkeer en Waterstaat,

Directoraat-Generaal Personenvervoer

mr. J.C. Jonker Ministerie van Verkeer en Waterstaat,

Hoofddirectie Juridische Zaken

mr. A.W. Kist Nederlandse Mededingings Autoriteit

(tot 01-01-2003)

W. Klein Ministerie van Verkeer en Waterstaat,

Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat

drs. G.J. Lankhorst **) Ministerie van Economische Zaken, 

Directoraat-Generaal Marktordening & Energie
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drs. J.W. Lintsen Ministerie van Verkeer en Waterstaat,

Directoraat-Generaal Goederenvervoer

mr. M.J. Olman Ministerie van Verkeer en Waterstaat,

Directoraat-Generaal Personenvervoer

drs. G.J. Olthoff **) Ministerie van Verkeer en Waterstaat,

Directoraat-Generaal Goederenvervoer

drs. J.W. van Oosterwijk Ministerie van Economische Zaken, 

Secretaris Generaal

ir. M.C.J. van Pernis Siemens Nederland, Raad van Bestuur

drs. S. Riedstra **) Ministerie van Verkeer en Waterstaat, 

Directie Besturing en Strategie

ir. drs. H.N.J. Smits *) o.m. Commissie Mobiliteitsmartk A4

Ir. J.P. van Soest Raadslid Energieraad

H. Strikwerda *) KPMG Management Consulting

mevr. J.A. Tammenoms Bakker Ministerie van Verkeer en Waterstaat,

Directoraat-Generaal Goederenvervoer

drs. P.J. Uittenbogaart Ministerie van Verkeer en Waterstaat,

Directoraat-Generaal Luchtvaart

prof. dr. R.J. in ’t Veld *) o.m. Raad voor Milieu en Natuur Onderzoek

mevr. drs. P.T.S. Werther Ministerie van Verkeer en Waterstaat,

Directoraat-Generaal Personenvervoer

*) Tevens deelnemer aan de workshop met opinion leaders, 27-08-2003

**) Tevens deelnemer aan de workshop met topambtenaren, 12-11-2003
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