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Ruimte voor bereikbare locaties

In Nederland worstelen we al jaren met de koppeling tussen ruimtelijke ontwik-

keling, mobiliteit en bereikbaarheid. Daar waar de koppeling in de beleidstaal en

in de planvorming wel wordt gelegd, gaat het in de praktijk vaak mis. Bij de

ontwikkeling en exploitatie wordt te weinig aandacht besteed aan de bereikbaar-

heid die de locatie verdient. 

Tegelijkertijd weten we dat slechte bereikbaarheid van locaties leidt tot een 

veelheid aan economische-, sociale en milieuproblemen. De (internationale)

concurrentiepositie van bedrijven in economische centra wordt er door bedreigd.

Dichtslibbende binnensteden verliezen hun vitaliteit en kunnen verpauperen.

Mensen kunnen voorzieningen, zoals ziekenhuizen, niet meer bereiken. Ook wordt

de toegang en doorstroming in verstedelijkte gebieden zoals de Randstad steeds

moeizamer, waarbij het vastzittende autoverkeer tot milieuschade leidt. 

Het kabinet heeft in april 2004 de Nota Ruimte uitgebracht. Er wordt ingezet op

economische groei en randvoorwaarden daarbij zijn volgens het kabinet een 

goed functionerende verkeers- en vervoersinfrastructuur en een betrouwbare

bereikbaarheid. Daarbij laat het kabinet meer dan tot nu toe over aan andere

overheden en het bedrijfsleven onder het motto ‘decentraal wat kan, centraal

wat moet’.

De Raad voor Verkeer en Waterstaat heeft onderzocht wat de nieuwe rolopvatting

van de overheid betekent voor locatiebereikbaarheid en hoe dit onderwerp op

andere manieren kan worden aangepakt. 

5
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Dit advies is een bouwsteen voor alle betrokken partijen die op een andere manier

met locatiebereikbaarheid om durven gaan. In onze eigen analyse zijn we 

uitgegaan van de locatie in plaats van de file. Op basis hiervan hebben intensieve

gedachtewisselingen met vertegenwoordigers van het bedrijfsleven, de rijksoverheid

en de andere overheden plaatsgevonden. 

Als Raad voor Verkeer en Waterstaat hebben we de Minister van Verkeer en

Waterstaat en het parlement als onze gesprekspartners. Dit advies is daarnaast

ook gericht aan alle andere partijen die belang hebben bij goede bereikbaarheid

van locaties.

raad voor verkeer en waterstaat

Mr. F. de Zeeuw, voorzitter

Leden van de Adviescommissie Locatiebereikbaarheid:

mevr. drs A.M.J. Rijckenberg, voorzitter

mevr. prof dr J.P. Bahlmann

prof dr W.A. Hafkamp

ir G.A. Kaper

ir K.J. Noordzij MBA

mr F.E. Schaake

6Voorwoord
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Samenvatting

De mobiliteit in Nederland is de afgelopen jaren fors toegenomen en zal dat de

komende jaren blijven doen. Daardoor verslechtert de bereikbaarheid van veel

plekken. De Raad voor Verkeer en Waterstaat vindt dat Nederland anders en beter

met bereikbaarheid moet omgaan, om bedrijvigheid te waarborgen, vitaliteit en

leefbaarheid te garanderen en om schade aan het milieu te voorkomen. 

De Raad adviseert dit te doen door de bereikbaarheid van locaties aan te pakken

op de volgende terreinen: de organisatie en samenwerking, de financiering en 

de prioritering. Uitgangspunt van de Raad hierbij is dat ieder die baat heeft bij

de bereikbaarheid van een locatie ook zijn verantwoordelijkheid moet nemen. 

De Raad verwoordt dit in adviezen aan: locatiegebruikers, exploitanten,

ontwikkelaars en overheden.

de opdracht 

Afnemende bereikbaarheid is vooral een probleem voor bedrijventerreinen, winkel-

en recreatiegebieden. Tegelijkertijd is de rijksoverheid niet vanzelfsprekend meer

aan zet om bereikbaarheidsproblemen op te lossen. Het kabinet stelt, in de

nota’s Ruimte en Mobiliteit, dat zij zich zal terugtrekken en meer ruimte en ver-

antwoordelijkheden zal geven aan de andere overheden en aan het bedrijfsleven

om de bereikbaarheid te verbeteren. Dat zijn immers ook degenen die vanuit

economisch perspectief het meeste belang hebben bij een goede bereikbaarheid. 

De minister van Verkeer en Waterstaat heeft de Raad gevraagd om te kijken op

welke wijze de rijksoverheid binnen haar nieuwe rolopvattingen samen met

anderen kan zorgen voor een goede bereikbaarheid. 

uitgangspunten advies

De Raad beschouwt locaties als die plekken die op basis van omvang, vervoer-

kundige en economische aspecten grote samenhang hebben en maakt daarbinnen

onderscheid naar: regio, vervoersknooppunt en project (werken, winkelen,

recreëren).

Bereikbaarheid is de mogelijkheid om een bepaalde bestemmingslocatie tegen

redelijke inspanning te bereiken.

Uit de analyse blijkt dat problemen rond bereikbaarheid van locaties in zijn 

algemeenheid worden veroorzaakt doordat:

1 de bereikbaarheid een ondergeschikte rol speelt bij de planontwikkeling, 

de aanleg en het gebruik van een locatie;

2 bij de planvorming van locaties onvoldoende rekening gehouden wordt met

de samenhang met de omgeving en het ontsluitende netwerk.

9
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Diverse partijen hebben individueel belang bij een goede bereikbaarheid van

locaties. De Raad vindt dat vooral de locatiegebruiker een grote verantwoordelijk-

heid heeft voor de bereikbaarheid van zijn locatie en daarmee aan zet is afspraken

te maken met anderen. Onder de gebruiker verstaat de Raad het bedrijf of de

instelling die op de locatie is gevestigd. De locatiegebruiker is steeds de partij die

de meeste baat heeft bij een goede bereikbaarheid van ‘zijn’ locatie en vormt de

spin in het web voor degenen die van en naar de locatie gaan. In die laatste

hoedanigheid kunnen locatiegebruikers afspraken maken met:

a bezoekers: voordeur, personeel: zijdeur en leveranciers: achterdeur; 

b de andere locatiegebruikers;

c de locatieontwikkelaars; 

d overheden.

De adviezen van de Raad zijn te vatten in twee lijnen: 

1 organisatie en samenwerking; 

2 financiering. 

In aanvulling daarop heeft de Raad aandacht besteed aan het stellen van priori-

teiten door overheden.

De Raad wil met dit advies handvatten geven voor alle betrokken partijen om

anders om te gaan met locatiebereikbaarheid. De adviezen bestaan uit een mix

van ‘harde’ aanbevelingen en adviezen om te leren van good practices. 

De adviezen zijn gebaseerd op theorie en praktijk, bezoek aan locaties en

gesprekken met experts en mensen in het veld.

de lijn bereikbaarheid anders organiseren

Het Rijk bemoeit zich op dit moment zeer intensief met de locatiebereikbaarheid

en kan dat niet plotsklaps stopzetten. Een andere verdeling van verantwoorde-

lijkheden vraagt een initiatief van de rijksoverheid, maar ook inzet van andere

partijen. De Raad constateert dat er geen urgentie is bij andere partijen om zelf

aan de slag te gaan en geeft prikkels om hen aan het werk te zetten. 

advies aan de locatiegebruiker: werk samen met de overige gebruikers

Locatiegebruikers hebben allen een zelfde belang bij de bereikbaarheid van hun

locatie, maar individueel vaak onvoldoende slagkracht of geld om optimaal 

resultaat te krijgen. De Raad adviseert daarom om samen te werken in het goed

bereikbaar maken van de locatie. Een eerste stap hierin kan zijn het oprichten

van een ondernemersvereniging voor de locatie. Dit kan de opmaat zijn naar

nieuwe oplossingen, bijvoorbeeld een pendeldienst voor personenvervoer of een

distributiesysteem voor goederen.

10Samenvatting
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advies aan de locatie-exploitant: exploiteer de locatie als dagelijks

evenement

Goede bereikbaarheid is een voorwaarde voor een kosteneffectieve of winstgevende

exploitatie van een locatie. Organisatoren van evenementen en pretparken zijn

hierin al ver en hebben creatieve oplossingen bedacht om hun locatie ook tijdens

piekbelasting goed bereikbaar te houden. Zij werken hierbij marktgeoriënteerd en

bekijken de mobiliteit als een keten. Door goede bereikbaarheid onderdeel te

maken van de marketingmix, geeft de exploitant zijn locatie onderscheidend 

vermogen. De Raad adviseert exploitanten van locaties om te leren van en te

experimenteren met deze good practices. 

advies aan de locatieontwikkelaar: ontwikkel vastgoed als de 

bereikbaarheid is gegarandeerd

Om te voorkomen dat locaties worden ontwikkeld, waarbij onvoldoende rekening

wordt gehouden met de verbindende infrastructuur, moet vóór de ontwikkeling

van een locatie ook bekeken worden of de bereikbaarheid is gegarandeerd.

Hierbij moeten zowel de verkeersinfrastructuur als de omgeving worden

meegenomen.

De provincie heeft hierin een toetsende taak en bekijkt of de ontwikkeling past in

de omgeving en in het netwerk. Daarbij ligt de uitdaging niet alleen in de toets-

ing van de huidige plannen, maar ook bij de toekomstige ontwikkelingen en

gevolgen daarvan voor bereikbaarheid van het grotere gebied.

adviezen aan de rijksoverheid

1 Scherp de verantwoordelijkheidsverdeling en samenwerking aan

De nota’s Mobiliteit en Ruimte geven het rijk de gelegenheid om haar rollen en

taken duidelijk te maken. Het rijk is verantwoordelijk voor basiswaarden op het

gebied van mobiliteit en bereikbaarheid. 

In de Nota Ruimte heeft het kabinet al een verantwoordelijkheidsverdeling

aangegeven, hoewel de uitwerking daarin, naar het oordeel van de Raad, scherper

had gekund. Het lijkt er op dat bij praktisch alle aspecten van ruimtelijk beleid

nog steeds alle overheden zijn betrokken. De Raad adviseert om bij de nadere

uitwerking van de nota’s nadrukkelijk en concreet onderscheid te maken in de

bevoegdheden van de respectievelijke overheden. 

Nederland kent veel samenwerkingsverbanden en overlegcircuits, die niet altijd tot

de gewenste slagvaardigheid en daadkracht leiden. Dit komt vaak doordat er geen

heldere taakverdeling is gemaakt. De Raad pleit er dan ook voor de vrijblijvend-

heid van dergelijke verbanden te voorkomen door ze een duidelijke opdracht mee

te geven en regelmatig de voortgang en de resultaten te publiceren en te toetsen.

11
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2 Pas wetgeving aan zodat er ruimte voor nieuwe bereikbaarheidsoplossingen

ontstaat

Om nieuwe bereikbaarheidsoplossingen mogelijk te maken, is het soms nood-

zakelijk wettelijke barrières weg te nemen. In de Nota Ruimte heeft het kabinet

aangekondigd met diverse voorstellen voor wetswijzigingen te komen, bijvoor-

beeld op het gebied van locatiebeleid en grondbeleid. In aansluiting daarop

bepleit de Raad bijvoorbeeld de Wet op het Personenvervoer en aanverwante

wetgeving zodanig aan te passen dat er ruimte voor nieuwe bereikbaarheids-

oplossingen ontstaat. 

3 Ontwikkel en trek een actieprogramma ‘naar dienstverlening in 

bereikbaarheid’

De Raad adviseert de rijksoverheid om een actieprogramma te ontwikkelen en te

trekken. In dit programma krijgen andere partijen de gelegenheid te experimen-

teren met hun nieuwe rol en bevoegdheden en kan de rijksoverheid gefaseerd

stappen terug doen om te groeien naar de door haar gewenste faciliterende rol.

Ook kan meer creativiteit uit de markt gehaald worden. In het programma kunnen

elementen aan de orde komen als financiële arrangementen, aanpassing van

wetgeving en ook de communicatie met partijen die een (andere) rol krijgen. 

de lijn bereikbaarheid anders betalen

Er is geen duidelijke koppeling tussen de partijen die investeren in bereikbaarheid

en die baat hebben bij een goede bereikbaarheid. De Raad is van mening dat

iedere belanghebbende aangesproken moet worden op zijn financiële verantwoor-

delijkheid voor de bereikbaarheid van de locatie. Dat betekent dat een andere

manier van financiering nodig is die moet leiden tot bij voorkeur een betere

bereikbaarheid zonder dat het meer kost. 

advies aan de locatiegebruiker: maak van goede bereikbaarheid een

kostenbespaarder en/of een inkomstenbron

De locatiegebruiker moet bereikbaarheid gebruiken in zijn propositie naar zijn

bezoekers en kan daarmee zijn investering in bereikbaarheid terugverdienen.

Goede bereikbaarheid betekent in een concurrerende markt beter bereikbaar dan

de concurrent en kan dus een voordeel opleveren ten opzichte van concurrenten. 

Een bedrijvenlocatie kent verschillende typen bezoekers: werknemers, klanten en

leveranciers. Differentiatie in de wijze waarop bezoekers de locatie benutten, 

kan de bereikbaarheid vergroten. De Raad vindt dat de gebruiker van de locatie

als direct en zakelijk contact voor al deze groepen een rol speelt bij het zoeken 

naar en bieden van oplossingen en alternatieven. Op basis van een mobiliteits-

managementstrategie kan bijvoorbeeld een mix van telewerken, goederen thuis 

bezorgen en/of pendeldiensten worden aangeboden.

12Samenvatting
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advies aan de ontwikkelaar en exploitant: zorg voor balans bij de

exploitatie van vastgoed en ontsluiting

Een nieuwe locatie vraagt om extra vervoerscapaciteit. De Raad vindt dat al bij de

ontwikkeling van een locatie moet worden gekeken of de capaciteit voldoende is

en zo niet, hoe de bereikbaarheid toch kan worden gewaarborgd. De Raad ziet een

uitdaging voor exploitanten en ontwikkelaars om een kwantitatief instrumentarium

te ontwikkelen dat de relatie bepaalt tussen bereikbaarheid en de gemiddelde

prijs per m2. De Raad verwacht dat daarmee kan worden geïllustreerd dat betere

bereikbaarheid een hogere m2 prijs rechtvaardigt.

adviezen aan de rijksoverheid

1 Kies in de Nota Mobiliteit voor een duidelijke (her)verdeling van rijksgelden

De Raad adviseert het Rijk in de nota Mobiliteit duidelijk te maken wie welke

algemene middelen mag besteden aan OV, infrastructuur en bereikbaarheid. 

2 Verbreed het financiële instrumentarium voor bereikbaarheid

‘Value capturing’ is een verzamelnaam voor de instrumenten waarmee overheden

additioneel geld uit de markt kunnen halen, omdat waardevermeerdering heeft

plaats gevonden door besluiten of handelingen van die overheden zelf. Zo kan

waardevermeerdering van de grond en het onroerend goed gebruikt worden voor

verbetering van de bereikbaarheid. In het buitenland zijn hiervan veel voor-

beelden te vinden. De Raad adviseert het Rijk om te bekijken welke instrumenten

nuttig zijn in de Nederlandse situatie en daar zo nodig de wetgeving op aan te

passen. 

Behalve het decentraliseren van investeringsbeleid en middelen naar regionaal

niveau (via de Brede Doeluitkering) is het wenselijk ook lokale overheden op ter-

mijn middelen te verschaffen om value capture instrumenten te implementeren.

prioriteit in bereikbaarheid

De Raad adviseert het rijk en decentrale overheden om gericht en selectief keuzes

te maken om de bereikbaarheid van bepaalde knooppunten te garanderen. 

Dat kan ook niet anders, omdat de financiële middelen ontbreken om alles aan

te pakken. Hierbij moeten door de overheden te bepalen criteria leidend zijn. 

De Raad geeft hiervoor een aantal opties. 

1 Kies voor verschillende schaalniveaus

De Raad geeft aan dat uitstraling van de locatie een criterium kan zijn voor de

overheidslaag die zich er mee bemoeit. Daarnaast kan uitstraling ook een manier

zijn om investeringen met elkaar te vergelijken.

13
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2 Kies voor een combinatie van criteria

Criteria die volgens deskundigen hanteerbaar zijn bij keuzeprocessen rond infra-

structuur zijn beperkt in aantal. De Raad adviseert de overheden om de volgende

te gebruiken:

Economische potentie van een locatie

Mogelijkheden van de aanwezige bereikbaarheid

De bijdrage die geleverd wordt aan het oplossen van knelpunten

Kosteneffectiviteit van de bereikbaarheidsoplossing

3 Bepaal vooraf de spelregels voor de keuze

Bij het maken van keuzen tussen verschillende locaties gaat het ook om de

toepassing van de criteria. Vooraf de spelregels vastleggen is dus minstens zo

belangrijk. Daarmee is het op voorhand duidelijk welke criteria worden gebruikt

en wat de rolverdeling tussen de verschillende partijen is. 

In het onderstaande kader staan alle adviezen per partij opgesomd.

Adviezen aan de locatiegebruiker

Werk samen met de overige gebruikers.

Maak van goede bereikbaarheid een kostenbespaarder en/of een inkomsten-

bron.

Adviezen aan de locatie-exploitant

Exploiteer de locatie als dagelijks evenement.

Zorg voor balans bij de exploitatie van vastgoed en ontsluiting.

Adviezen aan de locatieontwikkelaar

Ontwikkel vastgoed als de bereikbaarheid is gegarandeerd.

Zorg voor balans bij de exploitatie van vastgoed en ontsluiting.

Adviezen aan de rijksoverheid in het bijzonder

Scherp de verantwoordelijkheidsverdeling en samenwerking aan.

Pas wetgeving aan zodat er ruimte voor nieuwe bereikbaarheidsoplossingen

ontstaat.

Ontwikkel en trek een actieprogramma ‘naar dienstverlening in 

bereikbaarheid’.

Kies in de Nota Mobiliteit voor een duidelijke (her)verdeling van rijksgelden.

Verbreed het financiële instrumentarium voor bereikbaarheid.

Adviezen aan overheden in het algemeen voor verdeling van geld en aandacht

Kies voor verschillende schaalniveaus.

Kies voor een combinatie van criteria.

Bepaal vooraf de spelregels voor de keuze.

Samenvatting 14
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Iedere locatie de juiste 

bereikbaarheid

Dit advies gaat over het verbeteren van de bereikbaarheid van locaties door

er op een ander manier mee om te gaan. Andere aanpakken zijn nodig omdat

de rijksoverheid niet langer vanzelfsprekend aan zet is om bereikbaarheids-

problemen op te lossen en omdat afnemende locatiebereikbaarheid tot

economische en milieuschade kan leiden. We kunnen op drie manieren

anders aan de slag: anders organiseren, anders betalen en anders kiezen. 

1.1 goede locatiebereikbaarheid is belangrijk

Met de Nota Ruimte
1

zet het kabinet in op versterking van de economische kracht

en concurrentiepositie van Nederland. Het kabinet wil daarvoor bestaande

ruimtelijke knelpunten wegnemen. Goede locatiebereikbaarheid is volgens het

kabinet daarbij een belangrijke randvoorwaarde. De onderstaande box bevat

hierover een citaat uit de paragraaf over de beleidsopgaven en –doelen van het

ruimtelijk beleid:

bereikbaarheid in de nota ruimte

… Tevens is een goed functionerende verkeers- en vervoersinfrastructuur en een

betrouwbare bereikbaarheid een belangrijke randvoorwaarde voor groeibevorde-

ring. De congestieproblemen in Nederland treden vooral op in de economisch

belangrijke Randstad en waaieren uit naar andere regio’s, met name bij de

belangrijke hoofdverbindingsassen. De bereikbaarheidsproblemen in het

algemeen en op deze verbindingen in het bijzonder, hebben een ongunstig 

effect op de internationale aantrekkelijkheid van de Randstad en de daarin 

gelegen mainports. De strategie met betrekking tot infrastructuur die in deze 

nota is opgenomen, vormt voor het kabinet de basis voor de specifieke

ruimtelijke aanpak van deze problemen (hfst 1, p7).

Het kabinet ziet goede bereikbaarheid dus als belangrijke voorwaarde voor

economische groei en een goede concurrentiepositie van Nederland. Dit is het

macroperspectief maar dat krijgt weinig inhoud zonder het locatieperspectief

er ook bij te betrekken.

1 
Nota Ruimte – Ruimte voor ontwikkeling,

vastgesteld in de ministerraad d.d. 23 april 2004.

17
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het locatieperspectief

Elke geografische plek kan worden gezien als een locatie. We moeten daarom

keuzen maken. In de voorstudie van dit advies
2

heeft de Raad gekozen voor een

concrete indeling van locaties op basis van omvang, vervoerkundige en

economische samenhang. Deze nemen we hier over en we maken onderscheid

naar: 

regio; 

vervoersknooppunt; 

project (werken, winkelen, recreëren). 

wat is goede bereikbaarheid?

Als we redeneren vanuit de locatie om de bereikbaarheid ervan te beschrijven,

dan kunnen we dat doen aan de hand van de fysieke infrastructuur en vervoers-

voorzieningen. Daarbij kunnen we onderscheid maken naar ontsluiting op de

locatie en de verbindende infrastructuur (het netwerk). Als twee vergelijkbare

locaties worden geanalyseerd waarbij de één meer ontsluitingswegen heeft of

meer parkeervoorzieningen of via meerdere modaliteiten is te bereiken, kunnen

we constateren dat deze locatie beschikt over betere bereikbaarheidscondities en

dus potentieel beter bereikbaar is. 

Als we redeneren vanuit diegenen die een locatie bezoeken, dan komen we tot

de volgende omschrijving voor bereikbaarheid: de mogelijkheid om een bepaalde

bestemmingslocatie tegen redelijke inspanning te bereiken.

Wat hierbij onder ‘redelijke inspanning’ moet worden verstaan is sterk afhankelijk

van persoonlijke omstandigheden en de plaatselijke situatie. Het gaat doorgaans

om een samenspel van zaken als reistijd, kosten, betrouwbaarheid en comfort.

de belanghebbenden bij goede bereikbaarheid 

Iedereen heeft belang bij goede bereikbaarheid. Tegelijkertijd is dit zo’n

algemene constatering dat we er voor kiezen om onderscheid te maken naar

rollen die we kunnen hebben. 

We hebben vaak de rol van bezoeker (als klant, werknemer of leverancier) van

een locatie: we komen ergens vandaan en willen ergens heen. 

Naast de bezoeker zijn verschillende andere rollen te onderscheiden, waaraan

ook een belang is te koppelen. Dat wordt duidelijk als we kijken naar de ontwik-

keling van locaties. In de stappen ontwikkeling, exploitatie en gebruik van een

locatie kunnen we grondeigenaren, projectontwikkelaars, beleggers en locatie-

gebruikers (bedrijven of instellingen) onderscheiden. Hun belang bij goede

bereikbaarheid is vaak financieel: goede bereikbaarheid zorgt voor meerprijs van

de grond, goede verkoopbaarheid van de ontwikkelde locatie, goede verhuur-

mogelijkheden en goede omzet doordat klanten, leveranciers en werknemers er

kunnen komen.

2 
Iedere locatie krijgt de bereikbaarheid die zij

verdient – Een voorstudie van de Raad voor

Verkeer en Waterstaat, januari 2004. 

Een samenvatting van de voorstudie is als

bijlage in dit advies opgenomen. De complete

voorstudie is te downloaden van

www.raadvenw.nl en een hardcopy is via het

secretariaat van de Raad verkrijgbaar. 
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Een andere belanghebbende is de mobiliteitsdienstverlener (bijvoorbeeld een OV-

bedrijf). Om zijn geld te verdienen zal hij zich moeten onderscheiden in de markt

voor mobiliteitsdiensten door goede oplossingen voor de bereikbaarheid van een

locatie. 

de meerwaarde van locatiebereikbaarheid

Het onderscheid in verschillende rollen maakt duidelijk dat goede locatiebereik-

baarheid verschillende belangen dient. De waarde is voor iedere belanghebbende

dan ook anders. In onderstaande tabel hebben we de belanghebbenden, de voor

hen relevante waarde en het financiële belang opgesomd. 

1.2 waarom is aandacht voor locatiebereikbaarheid
nodig?

Uit het voorgaande blijkt dat iedereen baat heeft bij goede locatiebereikbaarheid.

Afnemende bereikbaarheid zou dus vanuit een welbegrepen eigenbelang tot actie

bij de betrokkenen moeten leiden. Dat is niet het geval. Dat komt omdat niet

iedereen zich bewust is van zijn belang en omdat de belangen van de betrokkenen,

zeker in de tijd gezien, niet gelijk oplopen. Het oplossen van bereikbaarheids-

problemen wordt dan ook vaak op het bord van een ander geschoven. Die ‘ander’

is meestal de (rijks)overheid.

geen vanzelfsprekende rol voor de rijksoverheid bij locatiebereikbaarheid

Echter, de rijksoverheid ziet zichzelf niet meer als de partij om (alle) locatie-

bereikbaarheidsproblemen op te lossen. Zij wil de verantwoordelijkheid voor

mobiliteit en bereikbaarheid aan de regio over laten. Daarnaast legt ze de nadruk

op eigen verantwoordelijkheid van de locatiegebruikers voor hun bereikbaarheid.

19

Locatiebezoeker (werknemer, 

klant, leverancier)

Locatiegebruiker (bedrijven of 

instellingen)

Belegger

Ontwikkelaar

Grondeigenaar

Wie

De waarde en het financiële belang van bereikbaarheid voor verschillende 

belanghebbenden

Waarde Financieel belang

Bezoekswaarde

   verblijfswaarde (nuttig en/of

   prettig om er te zijn) en

   bereikbaarheidswaarde

   (inspanning om er te komen)

Gebruikswaarde

Vastgoedwaarde

Projectwaarde

Meerwaarde grond

Gemaakte kosten om op de plek van 

bestemming  te komen

 

Zicht op blijvende omzet 

Stabiele/stijgende huuropbrengsten

Eenmalige projectwinsten

(eenmalige) Meeropbrengsten
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In de Nota Ruimte heeft het kabinet aangegeven waar het rijk wel en niet verant-

woordelijkheid neemt voor locatiebereikbaarheid. De onderstaande box bevat

citaten uit de paragraaf over de sturingsfilosofie van het kabinet:

de rol van het rijk bij bereikbaarheid volgens de nota ruimte

In de nationale Ruimtelijke Hoofdstructuur (RHS) zijn de gebieden en netwerken

opgenomen die in belangrijke mate ruimtelijk structurerend zijn voor Nederland,

bestuurlijke grenzen overschrijden, een complexe of kostbare opgave met zich

meebrengen die rijksbemoeienis noodzakelijk maakt of die anderszins voor het

functioneren van Nederland van grote betekenis kan zijn. Het rijk heeft voor de

nationale RHS dan ook in het algemeen een grotere verantwoordelijkheid dan

daarbuiten (hfst 1, p17).

Oplossing van de knelpunten op de wegen die tot de nationale RHS horen, gaan

dan ook vanuit een ruimtelijke optiek vóór, boven aanpak van andere knelpunten

(hfst 1, p17).

Een beter functionerende verkeers- en vervoersinfrastructuur en goede verbindingen

met het achterland zijn belangrijke randvoorwaarden voor economische groei.

Het rijk geeft daarom prioriteit aan de verbindingen van de beide mainports 

– en daarmee van de mainportregio’s Noord- en Zuidvleugel van de Randstad – 

met de belangrijkste grootstedelijke gebieden in Nederland en het buitenland.

Deze hoofdverbindingsassen voor spoor, weg en water zijn opgenomen in de

nationale RHS en zijn als ‘ruggengraat’ in belangrijke mate structurerend voor

verstedelijking en economische activiteiten (hfst 1, p18).

Naast deze andere taakopvatting stelt de rijksoverheid niet automatisch geld ter

beschikking voor de ontwikkeling van locaties. Ook hier verwacht het kabinet dat

decentrale overheden en betrokken marktpartijen hun verantwoordelijkheid

nemen. De onderstaande box geeft de visie van het kabinet hierop:

het ‘veroorzakersbeginsel’

… Uitgangspunt is dat de initiatiefnemer van ruimtelijke activiteiten zorgt voor de

opheffing van daardoor veroorzaakte knelpunten (‘veroorzakersbeginsel’) en de

rekening niet automatisch bij het rijk wordt neergelegd. Dit kan een stimulans

zijn voor stedelijke herstructurering en is een logische consequentie van het

gezonde uitgangspunt om bij besluitvorming de kosten en baten zoveel mogelijk

in één hand te houden. In het verlengde hiervan geldt ook als uitgangspunt dat

decentrale overheden samen met de betrokken marktpartijen zelf verantwoorde-

lijk zijn voor de kosten van de benodigde groenvoorzieningen, de verkeers- en

vervoersontsluiting en andere investeringen die samenhangen met nieuwe

bouwactiviteiten of andere ruimtelijke initiatieven op het gebied van wonen,

werken of recreëren (hfst 1, p16).
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tegelijkertijd neemt de locatiebereikbaarheid af

Ondertussen staat de bereikbaarheid van locaties onder druk door mobiliteits-

groei, schaalvergroting en concentratie. 

Het ministerie van Verkeer en Waterstaat verwacht dat tussen 1995 en 2020 het

autoverkeer met 40% tot 50% zal groeien en het vrachtverkeer zelfs met 50% tot

200%
3

. De groei van de bevolking en de daarmee samenhangende groei van het

autobezit verklaren een deel van de ontwikkelingen. 

Daarnaast versterken we zelf deze ontwikkelingen, door schaalvergroting en 

concentratie van zowel publieke diensten als private bedrijvigheid. Voorbeelden

van schaalvergroting zijn de gefuseerde VMBO en HBO instellingen, ziekenhuizen

en veilingen. Voorbeelden van concentratie zijn departementen, zoals de 

omgeving rond Den Haag CS laat zien: veel ministeries bij elkaar. Voorbeelden van

schaalvergroting en tevens concentratie zijn meubelboulevards, ‘factory outlet

centres’ en pretparken. 

Deze ontwikkelingen leiden, zonder aanvullende maatregelen, tot afnemende

locatiebereikbaarheid, met economische, sociale en milieuschade als gevolg.

oorzaken van tekortschietende locatiebereikbaarheid

Hoewel locatiebereikbaarheid door velen niet als probleem wordt gezien, althans

niet het hunne, laten bovengenoemde ontwikkelingen zien dat deze veel meer

aandacht vraagt dan het nu krijgt. We moeten daarom anders aan de slag met

bereikbaarheid. 

Onze aandacht gaat uit naar het wegnemen van de oorzaken van tekortschietende

locatiebereikbaarheid. Uit onze analyse komen twee oorzaken naar voren:

1 bij de ontwikkeling, exploitatie en gebruik van de locatie krijgt bereikbaarheid

te weinig aandacht en worden collectieve oplossingen verwaarloosd;

2 bij locatieontwikkeling wordt onvoldoende rekening gehouden met de 

samenhang met de omgeving en het ontsluitende netwerk.

Oorzaak 1: bereikbaarheid krijgt in geen enkele levensfase van de locatie 

voldoende aandacht

Een locatie heeft verschillende ‘levensstadia’: de fase van ontwikkeling, exploitatie

en gebruik
4

. In al deze fasen krijgt bereikbaarheid te weinig aandacht. Daarvoor

zijn drie redenen: locatiegebruikers zijn onvoldoende betrokken in eerdere fasen

van ontwikkeling van de locatie, de partijen hebben verschillende tijdsdimensies

en locaties zijn nooit af.

Ten eerste zijn in iedere levensfase van de locatie andere partijen actief. De locatie-

gebruikers en bezoekers zijn in eerdere fasen nauwelijks betrokken, waardoor

onvoldoende rekening wordt gehouden met hun wensen en gedrag rond bereik-

baarheid. Daarnaast worden collectieve voorzieningen, zoals OV-verbindingen óf

niet meegenomen in de planvorming, óf pas na ingebruikneming van de locatie

gerealiseerd. Het onderstaande voorbeeld illustreert de gevolgen hiervan.

3 
Adviesdienst Verkeer en Vervoer, Perspectief op

Cijfers – enkele feiten over verkeer en vervoer op

een rij, Ministerie van Verkeer en Waterstaat,

Den Haag, 1999.
4 

Zie voor een nadere uitwerking hiervan de

voorstudie Iedere locatie krijgt de

bereikbaarheid die zij verdient.

21

6202_Advies  22-06-2004 13:44  Page 21



één na grootste koopcentrum van vlaanderen kan stroom verkeer 

niet aan 

Het stadsbestuur van Sint-Niklaas en de exploitanten van het op één na grootste

winkelcentrum van Vlaanderen zoeken naar een oplossing voor de aanhoudende

verkeersproblemen.

In een maand tijd trok het Waasland Shopping Center, dat zich ook op de

Zeeuws-Vlaamse consument richt, ruim 300.000 bezoekers. Eén van de trekkers is

het grote aantal gratis parkeerplaatsen: 3000, waarvan 1300 op het dak. 

Het gemiddelde bezoekersaantal ligt rond de 24.000 per dag. Pieken vormden de

zaterdag direct na de opening (met 40.800 mensen) en de maandag nadien (met

30.000 bezoekers). De wegeninfrastructuur is echter op hooguit 25.000 bezoekers

voorzien. 

Al direct na de opening bleek de verkeersafwikkeling rond het centrum grote

problemen op te leveren. Er was permanent politietoezicht nodig om het verkeer

in goede banen te leiden. Er wordt nu een reeks ingrepen doorgevoerd, die goed

kan werken onder de veronderstelling dat de bezoekersaantallen niet nog veel

verder stijgen. Auto’s vanaf het dak krijgen voorrang op auto’s die op het parkeer-

terrein rondrijden. Daarnaast komen er verkeerslichten en tijdens de spitsuren

wordt de uitrit van een nabijgelegen hotel opengesteld. Voorts wordt de bushalte

bij het winkelcentrum verhoogd, zodat de voorrangsregeling ook daar verandert.

Bron: Provinciale Zeeuwse Courant, 17 april 2004.

Ten tweede speelt de tijdsdimensie van de verschillende partijen een belangrijke

rol. Dat wil zeggen dat het voor de huidige betrokkenen bij een locatie moeilijk is

te voorzien wat de belangen en wensen van toekomstige gebruikers zullen zijn.

De verklaring hiervoor schuilt in het verschil in tijdshorizon waarop de meer-

waarde van de locatie voor verschillende partijen zich voordoet. Onderstaande

tabel geeft een indicatie van de horizon per relevante partij.
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Dagelijkse bezoeker (werknemer – leverancier – klant)
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Ten derde moeten we beseffen dat locaties nooit af zijn. Dat wil zeggen dat er

continu veranderingen plaats vinden, bijvoorbeeld door verhuizingen of wijziging

in de bestemmingsplannen. Het gevolg daarvan is dat dezelfde locatie morgen

om een andere bereikbaarheid kan vragen dan vandaag. Dat betekent dat

tezamen met de continue aandacht voor de vitaliteit van de locatie er continue

aandacht voor de bereikbaarheid moet zijn. 

Oorzaak 2: locaties worden onvoldoende in samenhang met de omgeving

ontwikkeld

Uit onze voorstudie blijkt dat alleen rekening houden met ontsluiting van de

locatie zelf en bereikbaarheid óp de locatie te beperkt is. Er wordt tot nu toe te

weinig rekening gehouden met de locatie als onderdeel van het verkeersnetwerk

en van de omgeving. Het gevolg hiervan is dat er vaak ‘opslingereffecten’ zijn.

Bijvoorbeeld, bedrijventerreinen van naburige gemeenten maken gebruik van

dezelfde afrit van het hoofdwegennet, met opstoppingen op het hoofdwegennet

als gevolg. Het onderstaande voorbeeld illustreert de gevolgen voor de verkeers-

en vervoersstromen rond Aalsmeer.

schaalvergroting leidt tot omzetderving: vba aalsmeer
5

De Verenigde Bloemenveilingen Aalsmeer zette in 2002 zo’n € 1,6 miljard om aan

sierteeltproducten. Voor VBA en de exporterende groothandels is een snelle 

doorlooptijd van Aalsmeer naar de exportgebieden cruciaal. De gemiddelde

beschikbare doorlooptijd om vóór aanvang van de markt op plaats van bestemming

te zijn is 16 uur. Momenteel bedraagt de actieradius binnen 16 uur circa 1.000

kilometer. De verwachting is een toename van de gemiddelde ritduur van 19% in

2010 als gevolg van de toenemende congestie in Europa. Dit veroorzaakt een

reductie van de actieradius tot circa 800 kilometer binnen 16 uur. Een voorzichtige

schatting is dat de export met 2% gereduceerd wordt door verlies van markt-

aandeel en productwaarde. De financiële impact, inclusief extra transportkosten,

bedraagt dan circa € 95 miljoen in 2010. De congestie problemen worden met

name veroorzaakt op de ontsluitingswegen rond de veiling (o.a. de N201). 

De netwerkcapaciteit is niet mee gegroeid met de gefuseerde en gegroeide veiling.

Tot nu toe zoeken we voor dit probleem oplossingen langs bestuurlijke grenzen.

Dat gebeurt op twee manieren. Ten eerste langs de geografische grenzen van een

bestuurlijke regio (provincie, kaderwetgebied, gemeente). Ten tweede langs de

grenzen van de bestuurslagen (rijk, provincie, kaderwetgebied, gemeente). 

Deze bestuurlijke insteek raakt niet aan de kern van de problemen: mobiliteit en

bereikbaarheid trekken zich niets aan van bestuurlijke grenzen. We moeten een

draai maken en vanuit de karakteristieken van de vraag naar oplossingen zoeken.
5 

IG&H Management Consultants – Integraal

Logistiek Beleid als sleutel voor economische

groei en duurzaamheid, Woerden, 2003. 

In opdracht van de Raad voor Verkeer en

Waterstaat.
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1.3 anders aan de slag met locatiebereikbaarheid

Hoe kunnen we anders aan de slag met locatiebereikbaarheid en welke invals-

hoeken zijn zinvol? Om antwoorden op deze vragen te vinden heeft de Raad in

dit advies twee lijnen uitgewerkt. 

twee lijnen in het advies

bereikbaarheid anders organiseren, waarin de samenwerking tussen

belanghebbenden centraal staat;

bereikbaarheid anders betalen, waarin verzakelijking en andere financiële

arrangementen rond locatiebereikbaarheid worden gepresenteerd.

We hebben verschillende redenen om deze lijnen uit te werken.

Uit de voorstudie kwam naar voren dat slimme, selectieve en zakelijke actie

vereist is rond bereikbaarheid van locaties. Op basis hiervan heeft de Raad twee

onderwerpen bij de kop gepakt: bereikbaarheid anders betalen en prioriteit in

bereikbaarheid.

Bereikbaarheid anders betalen betekent uitwerking van het onderwerp

herverdeling van financiële stromen. In de eerste plaats zullen we de kosten van

bereikbaarheid expliciet moeten maken en in beeld moeten brengen wie deze

kosten dragen. Vervolgens moeten we op zoek naar financiële prikkels die leiden

tot zelfsturende mechanismen voor locatiebelanghebbenden. 

Uit de gesprekken met experts is gebleken dat naast aandacht voor de financiële

aspecten van bereikbaarheid ook aandacht voor de organisatie van en samen-

werking tussen belanghebbenden op het gebied van locatiebereikbaarheid

noodzakelijk is. Dit hebben we gevat in de lijn bereikbaarheid anders organiseren.

Er zijn twee redenen om deze lijn nader uit te werken. Ten eerste zijn de financiële

discussie en de discussie over prioriteitsstelling door overheden ieder afzonderlijk

onvoldoende voorwaarde om anders aan de slag te gaan met locatiebereikbaar-

heid. Ten tweede heeft de veranderende taakopvatting van de rijksoverheid ook

gevolgen voor de rollen, verantwoordelijkheden en vormen van samenwerking

voor de andere overheden en het bedrijfsleven. 

In aanvulling op deze lijnen heeft de Raad zich gebogen over de vraag hoe 

overheden prioriteiten kunnen stellen in de locaties waar aandacht en geld voor

moet zijn: hoe kunnen overheden prioriteit in bereikbaarheid stellen.

uitgangspunt 

Bij de uitwerking van de lijnen heeft de Raad het volgende uitgangspunt

gehanteerd. We redeneren vanuit de locatie. Tot nu toe wordt locatiebereik-

baarheid vooral vanuit het aanbod en vanuit het verkeersnetwerk benaderd. 

Door vanuit de locatie te redeneren komt de vraagkant centraal te staan: 

wat willen de gebruikers en bezoekers van de locatie.

24Iedere locatie de juiste bereikbaarheid
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Bereikbaarheid anders 

aanpakken

In dit hoofdstuk presenteren we de adviezen. Voor de twee lijnen volgt een

korte introductie, waarna de adviezen in subparagrafen zijn uitgewerkt.

Paragraaf 2.1 bevat de adviezen over bereikbaarheid anders organiseren,

paragraaf 2.2 over bereikbaarheid anders betalen. In aanvulling op de lijnen

geven we in paragraaf 2.3 aan hoe overheden prioriteit in bereikbaarheid

kunnen stellen.

2.1 bereikbaarheid anders organiseren

Verbeteren van locatiebereikbaarheid vraagt om samenwerking tussen de

belanghebbenden. Samenwerking vergroot draagvlak en draagkracht en daarmee

het vermogen om oplossingen te implementeren. Samenwerking vraagt een

heldere en soms nieuwe rolverdeling tussen de betrokken partijen. 

2.1.1 een herverdeling van verantwoordelijkheden is noodzakelijk

Zoals al in hoofdstuk 1 is aangegeven zal de bereikbaarheid van veel locaties 

verslechteren door de toenemende mobiliteit, terwijl praktisch alle

belanghebbenden verwachten dat de overheden zorg (blijven) dragen voor de

bereikbaarheid van locaties. 

Tot nu toe proberen de overheden hun invloed met name uit te oefenen op de

locatieontwikkelaars en de locatiebezoekers. Ze beïnvloeden de ontwikkelaars

bijvoorbeeld via bestemmingsplannen en de grondprijs en de locatiebezoekers

via fiscale maatregelen, zoals de BPM op auto’s en via instrumenten van vervoer-

management. Invloed op deze groepen is beperkt en weinig effectief, omdat de

daadwerkelijke en dagelijkse gebruikers van de locatie daarmee niet worden

bereikt. 

Inmiddels kiest het kabinet met de Nota’s Ruimte en Mobiliteit voor overdracht

van verantwoordelijkheden aan andere overheden onder het motto ‘decentraal

wat kan, centraal wat moet’. Het rijk is daarmee niet langer vanzelfsprekend aan

zet om de ontsluiting van locaties te realiseren.

Tegelijkertijd zet de overheid in op ‘ontbureaucratisering’ en op vermindering van

de regellast. De consequentie hiervan is, naast gewenste lastenverlichting, dat

locatiegebruikers zelf meer verantwoordelijkheid zullen krijgen. Krijgen betekent

vervolgens ook dat wordt verwacht dat ze verantwoordelijkheid nemen.

27
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de essentie: er is geen gevoel van urgentie om zélf aan bereikbaarheid

te werken

Nota’s van de Rijksoverheid leiden er echter niet vanzelf toe dat locatiegebruikers

anders gaan handelen. In de Nota Mobiliteit, of als uitwerking daarvan, zal het

rijk minstens de concrete consequenties van het nieuwe beleid voor de andere

partijen dienen aan te geven en te schetsen wat zij op het gebied van bereik-

baarheid van hen verwacht. Het gevaar van vrijblijvendheid rond bereikbaarheid

moet worden ingeperkt en de locatiegebruikers zullen moeten worden geprikkeld

om zelf met bereikbaarheid aan de slag te gaan. Ook de andere overheden zullen

in actie moeten komen. 

Een zinvolle invalshoek om urgentie te creëren is het verhelderen van het directe

belang bij goede bereikbaarheid dat de op een locatie gevestigde bedrijven of

instellingen hebben, hoewel ze zich dat vaak niet realiseren. De locatiegebruiker

is ook diegene die logischerwijze de wensen van zijn bezoekers het beste zou

moeten kennen. Goede bereikbaarheid voorkomt bijvoorbeeld productiviteits-

verlies van werknemers die niet op tijd ter plaatse kunnen zijn en omzetverlies

omdat klanten teveel moeite moeten doen om bij de locatie te komen. 

Daarnaast is de locatiegebruiker diegene die bij machte is om over operationele

bereikbaarheid afspraken te maken met

bezoekers: voordeur, personeel: zijdeur en leveranciers: achterdeur;

de andere locatiegebruikers;

de locatieontwikkelaars;

overheden.

De urgentie wordt helder door de financiële consequenties van bereikbaarheid te

bepalen: bijvoorbeeld in termen van omzetwinst of derving. De locatiegebruiker

kan eveneens overtuigd raken van oplossingen door te leren van succesvolle

voorbeelden van elders. Door samenwerking met de overige locatiegebruikers kan

hij voldoende schaalgrootte creëren om de oplossingen te implementeren.

Dit maakt het interessant voor overheden om hun focus te verleggen naar de

locatiegebruiker. Met prikkels of regels kan de overheid de gebruiker stimuleren

verantwoordelijkheid te nemen.

Daarnaast zullen de overheden de consequenties van het nieuwe locatiebeleid

aan de locatiegebruikers duidelijk moeten maken. De nu nog impliciete 

boodschap van de Nota’s Ruimte en Mobiliteit aan de locatiegebruiker is dat hij

zelf verantwoordelijk is voor de bereikbaarheid én dat hij daarmee kansen heeft

om kosten te besparen of omzet te vergroten. Hij moet dus overtuigd raken 

van de urgentie van het probleem, van de oplossingen en in staat zijn deze te 

implementeren. 
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2.1.2 locatiegebruiker: werk samen met de overige gebruikers

Bij het zoeken naar oplossingen voor de verbetering van de bereikbaarheid zal de

individuele locatiegebruiker snel tegen de grenzen van zijn vermogen aanlopen

en onvoldoende schaalgrootte hebben. Omdat de gebruikers op de locatie qua

bereikbaarheid een vergelijkbaar belang hebben, ligt het voor de hand dat zij

voor het verbeteren daarvan samenwerken.

Collectief optrekken kan voor de juiste schaal zorgen. Een grotere schaal maakt

inkoopkracht en kostenbesparing mogelijk, bijvoorbeeld omdat collectieve

oplossingen kunnen worden gekozen. Een eenvoudige opstap hiervoor is de

ondernemingsvereniging die vaak is geformeerd op een locatie. De partijen op

het Bio Science Park Leiden, bijvoorbeeld, hebben dit begrepen en hebben een

haalbaarheidsonderzoek naar een gezamenlijke mobiliteitsmarkt laten doen
6

.

Daarbij is het voor de locatiegebruiker zinvol om buiten de eigen sector te kijken

en te zoeken naar ongebruikelijke partners (bijvoorbeeld ziekenhuizen met

bedrijven op aanpalende bedrijventerreinen of winkeliersverenigingen met

exploitanten van (parkeervoorzieningen bij) voetbalstadions). 

Door samen te werken wordt het mogelijk om extra faciliteiten aan de bezoekers

aan te bieden, al dan niet via een derde dienstverlener. Voorbeelden hiervan zijn:

het inschakelen van een gezamenlijke dienstverlener die de mobiliteit regelt

voor klanten en werknemers: bijvoorbeeld met parkeervoorzieningen op meer

perifere locaties en valet parking, pendelsystemen of shuttle services naar de

centrale locatie (zoals vaak door hotels aan hun gasten wordt aangeboden);

(in geval van perifere locaties) pendelsystemen naar hoogwaardige openbaar

vervoer knooppunten (zoals bijvoorbeeld op luchthavens wordt gedaan);

het beleveren van winkelgebieden met collectief inzetbare en exploiteerbare

systemen, zoals de stadbox
7

, waar mogelijk buiten de spits. 

Dergelijke samenwerkingsverbanden hebben twee consequenties voor het beleid

van overheden. Ten eerste kunnen ze dienen als vliegwiel voor bereikbaarheids-

beleid: zonder locatiegebruikers die willen samenwerken heeft overheidsbeleid

geen zin. Ten tweede vragen zulke samenwerkingsverbanden om een conditione-

rende rol van de lokale overheden. De bovengenoemde voorbeelden lopen tot nu

te vaak stuk op rigide beleid rond bijvoorbeeld venstertijden, gebruik van busbanen

of eisen van de OV-regio. 

6 
Zie: Van Egeraat, D. – Mobiliteitsmarkt Bio

Science Park Leiden. Enquête gehouden onder

de leden van de VOIBSP, in samenwerking 

met de Gemeente Leiden en de Provincie 

Zuid-Holland, januari 2003.
7 

www.stadsbox.nl
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voorbeeld van een collectief inzetbaar systeem: AMSbarge

AMSbarge is een logistieke innovatie waarmee veel van de containers die nu over

de weg worden vervoerd in het Amsterdams havengebied over water kunnen

worden vervoerd. Een nieuw ontworpen binnenschip met een stevige kraan aan

boord is hiertoe in aanbouw. Volgend jaar maart moet AMSbarge van start gaan.

De dienstregeling van het kraanschip in het Noordzeekanaalgebied wordt afgestemd

op de vertrek- en aankomsttijden van lijndiensten in het achterlandvervoer over

rail en water. Daarmee verbetert de AMSbarge de bereikbaarheid van de aan het

water gelegen bedrijven, maar ook de bereikbaarheid van het Noordzeekanaal-

gebied over de weg door containers van de weg te halen. 

Bron: NT email nieuwsbrief 8 april 2004.

2.1.3 locatie-exploitant: exploiteer de locatie als dagelijks evenement

Er is een type locatie waar goede bereikbaarheid als duidelijke succesfactor geldt

en dat is de evenementenlocatie. Eenmalige evenementen slagen alleen als er

mensen kunnen komen. Natuurlijk is de perceptie van de bezoeker over wacht-

tijden richting evenement anders dan van de werknemer in de dagelijkse file.

Sterker nog, voor velen geldt de drukte als graadmeter voor succes van het

evenement. 

Toch is daarmee niet alles gezegd. De belangrijkste boodschap die evenementen

ons geven is dat activiteiten van het evenement en de mobiliteitsvraagstukken in

onderlinge samenhang worden beschouwd, én opgelost. Als dit bij evenementen

kan, waarom dan niet voor ‘gewone’ locaties? 

Ofwel: hoe komen we van bijzondere oplossingen voor bijzondere situaties naar

nieuwe oplossingen voor normale situaties?

Bij zowel de eenmalige grootschalige evenementen (zoals het Lowlandsfestival)

als de permanente evenementen (zoals de Efteling) komt naar voren dat de

ontwikkeling, de exploitatie en de bereikbaarheid hand in hand gaan. 

Een belangrijke pre hierbij is dat de exploitant de centrale positie inneemt.

Enerzijds voelt deze exploitant maximaal aan wat de ‘markt wil’ en anderzijds

stuurt de exploitant de markt door de manier waarop de locatie wordt

ontwikkeld (samen met de ontwikkelaar) en de exploitatie vormgegeven.

De exploitatie en bereikbaarheid worden in onderlinge samenhang geregeld via

afspraken waarbij ieders inbreng en opbrengsten worden verrekend in de loop

van de tijd. De exploitant maakt daarvoor (ruim van tevoren) afspraken met

gemeenten, vervoerbedrijven, terreineigenaren, hulpdiensten en alle andere voor

het evenement relevante partijen.

Het valt op dat bij evenementen de exploitant alleen met goede bereikbaarheid

geld kan verdienen (of, in het geval van het onderstaande voorbeeld, problemen

zijn te voorkomen). Ook voor ‘gewone’ locaties zouden bereikbaarheidsmaatregelen

onderdeel uit moeten maken van de marketingmix, waarmee de exploitant zijn
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locatie onderscheidend vermogen kan geven. De maatregelen kunnen variëren

van voldoende parkeervoorzieningen tot aan valet parking, pendelbussen,

spaarprogramma’s, thuisbezorgdiensten of kindercrèches.

voorbeeld: bereikbaarheid van de amsterdam ArenA tijdens het ek2000
8

De Europese voetbalkampioenschappen in het jaar 2000, waarvoor België en

Nederland als gastland hebben opgetreden, laten zien dat een gecombineerde

organisatie van het evenement en de bereikbaarheid zinvol is. 

Voor het totale kampioenschap is een mobiliteitsplan ontwikkeld met als motto

supportersvervoer op maat. In dat plan zijn de centraal georganiseerde zaken 

uitgewerkt: een gekoppelde OV/toegangskaart (combikaart), uniforme beweg-

wijzering, en aan/afvoer van buitenlandse bezoekers per vliegtuig/trein/boot.

Daarnaast zijn de uit te werken maatregelen op lokaal niveau opgenomen. 

Deze zijn gebaseerd op de lokale mobiliteitsplannen.

Belangrijkste nationale uitgangspunten en randvoorwaarden die zijn gehanteerd:

uit oogpunt van veiligheid en beheersbaarheid een voorkeur voor zoveel

mogelijk collectief vervoer en een zoveel mogelijk eenduidig vervoersaanbod;

goede afstemming van lokaal en regionaal vervoersaanbod op (internationaal)

vervoersaanbod;

organisatie van evenementen om de terugreis van bezoekers te spreiden in de

tijd;

voorlichting over de vervoersmogelijkheden en uniforme bewegwijzering;

voorkomen van irritaties, zoals files, omleidingen of onderhoudswerkzaam-

heden;

bij aanbod van speciale verblijfsmogelijkheden (bv. campings) rekening

houden met de vervoersstromen tussen verblijfplaats en speelsteden.

Daarnaast konden bezoekers met hun toegangsbewijs op de wedstrijddag in heel

Nederland vrij gebruik maken van het OV.

Tijdens de kampioenschappen zijn er in de Amsterdam ArenA vijf wedstrijden

gespeeld. Daarvoor heeft de werkgroep Verkeer en Vervoer in het kader van het

EK het mobiliteitsplan Amsterdam ArenA EK2000 ontwikkeld. In de werkgroep

zaten de meest betrokken partijen: de organisatie van Euro 2000, de Amsterdam

ArenA, verschillende diensten van de gemeente Amsterdam, brandweer, politie,

Schiphol, Rijkswaterstaat en de vervoerders. Het plan bestond uit: 

het plangebied;

prognose van de vervoersstromen op basis van: verwachte aantal bezoekers en

hun verwachte verblijfsduur; verwachte herkomst bezoekers (op basis

speelschema); prognose van het vervoermiddelengebruik; ervaringen met de

wedstrijd Nederland – Duitsland; mobiliteitscenario’s;

(detail)maatregelen voor auto en collectief vervoer, o.a. op het gebied van: de

parkeerlocaties, de verkeersafwikkeling en wegwerkzaamheden;

mobiliteitsbeïnvloeding en communicatie.

8 
Bronnen: AVM – Mobiliteitsplan Amsterdam

ArenA EK2000, versie 16 mei 2000; 

AVM – Mobiliteit Amsterdam ArenA tijdens

EK2000, oktober 2000.
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Uit de evaluatie blijkt dat de resultaten voor de geleiding van de mobiliteit goed

zijn. Het autogebruik was, zoals voorspeld in het plan, laag. Het aandeel van het

openbaar vervoer (met name trein) lag aanzienlijk hoger dan tijdens competitie-

of oefenduels. Dit laatste wordt voor een deel verklaard doordat bezoekers van

buiten de Randstad zijn gekomen. Daarnaast wordt het voor een groot deel 

verklaard door de combi-kaartregeling. Een gegeven dat iets zegt over het succes

van de combikaart is dat slechts vijf procent van de reizigers heeft aangegeven

met het OV te zijn gekomen omdat ze geen auto hebben. 95% van de OV-reizigers

had dus de keuze tussen auto of OV.

Bezoekers van de EK-wedstrijden kwamen in vergelijking met reguliere wedstrijden

van verder af en lieten zich ter plekke goed leiden. Ook de parkeerterreinen van

de ArenA zijn beter bezet geweest dan bij een reguliere wedstrijd.

De belangrijkste conclusie op het gebied van mobiliteit rond de ArenA is dat de

bezoekers zich al hebben laten sturen bij de keuze voor hun vervoerswijze. 

Dit biedt aanknopingspunten voor verdere verbetering van de geleiding van

mobiliteit rond de evenementen in de ArenA.

2.1.4 locatieontwikkelaar: ontwikkel vastgoed als de bereikbaarheid is

gegarandeerd

Bij de ontwikkeling van locaties gaat het niet alleen om vastgoed, maar ook om

de ontsluiting en verbinding met de omgeving van de locatie. Veel bedrijven-

terreinen en woonwijken laten echter zien dat vaak in eerste instantie het

vastgoed is ontwikkeld en daarna de inbedding ervan in de omgeving. De VINEX-

locaties zijn hiervan prominente voorbeelden. In het VINEX-beleid was vastgelegd

dat er eerst 50% gebouwd zou zijn alvorens de OV-aansluitingen zouden worden

gerealiseerd.

Om te voorkomen dat locaties worden ontwikkeld waarbij onvoldoende rekening

wordt gehouden met de ontsluiting en verbindende infrastructuur, stelt de Raad

voor dat

1 vastgoed pas gerealiseerd wordt als bereikbaarheid is gegarandeerd; 

2 bereikbaarheid op een hogere schaal dan de locatie zelf wordt aangepakt.

Het eerste advies lijkt een open deur, zeker vanuit de theorie geredeneerd. Toch

gaat het in de praktijk vaak mis. Daarom stelt de Raad voor aan alle betrokken

partijen om het advies als vuistregel te gaan hanteren, waarbij uiteraard per 

situatie specifieke arrangementen kunnen worden getroffen. In het buitenland is

dit een gebruikelijke gang van zaken. Onder andere in Frankrijk, Spanje, Japan en

op verschillende locaties in Groot-Brittanïe wordt eerst het (OV)-netwerk

ontwikkeld voordat met de ontwikkeling van het vastgoed wordt gestart.

Een opstap voor uitvoering van dit advies is het recentelijk gestarte Programma

Ruimte en mobiliteit
9

. De hoofddoelstelling van dit programma is om binnen 

9 
Een programma van het Kennisplatform Verkeer

en Vervoer (KPVV), Nirov, CROW en STADSWERK.
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drie jaar mobiliteitsaspecten volledig te integreren in ruimtelijke planprocessen

zodat het ontwerpresultaat en de inhoudelijke kwaliteit van verkeersinbreng sterk

verbeteren.

Het perspectief van het tweede advies is niet alleen relevant voor de ontwikkelaars,

maar kan door alle locatiebelanghebbenden, dus ook de exploitant en de

gebruiker worden gehanteerd. De schaal wordt groter, zodat andere oplossingen

in zicht komen. Denk bijvoorbeeld aan regionaal in plaats van lokaal P+R beleid. 

We spreken in eerste instantie de locatieontwikkelaars aan, omdat zij in de

ontwikkeling de oplossingen kiezen die de bereikbaarheid voor de langere termijn

bepalen.

De provincie heeft een toetsende taak, met behulp van de bestemmingsplannen:

past de ontwikkeling in de omgeving en in het netwerk? Het gaat daarbij om

toetsing van de plannen op de huidige bereikbaarheidseffecten voor het grotere

gebied en ook van mogelijke toekomstige ontwikkelingen met hun effecten. 

Onderstaand voorbeeld geeft aan dat dit advies in de regio al postvat. 

Bovendien laat dit voorbeeld zien dat de betrokkenen over de bestuurlijke en

zelfs nationale grenzen durven heen te kijken en de regio afbakenen op grond

van de economische samenhang en bijbehorende mobiliteit.

bereikbaar eindhoven als onderdeel van een europese kennisregio

De steden Eindhoven, Leuven en Aken presenteren zich samen als Europese 

kennisregio. Om deze regio ook als zodanig in zijn geheel verder te ontwikkelen 

is goede bereikbaarheid van het totaal noodzakelijk.

De regio richt zich op kenniswerkers. Hoewel soms het idee bestaat dat kennis-

werkers alleen maar internet en elektronische verbindingen nodig hebben, is voor

de uitwisseling van kennis nabijheid noodzakelijk. De Gemeente Eindhoven vindt

goede verbindingen over de weg, het spoor, het water en door de lucht dan ook

essentieel. 

Daarbij mikt de gemeente niet alleen op weg- en spooruitbreiding, maar ook op de

ontwikkeling van een mobiliteitsvisie met de Europese kennisregio als rode draad. 

Volgens de wethouder ruimtelijke ordening is Eindhoven Airport bijvoorbeeld

geschikt om te groeien in het zakelijke vliegverkeer. Voor de grote vluchten is het

Duitse Düsseldorf de aangewezen luchthaven. Daarnaast is een goede HSL-shuttle

naar het Ruhrgebied zinvol plus een snelle verbinding met Leuven. 

In het verleden werd Eindhoven vaak als een geïsoleerd gebied beschouwd,

waardoor kansen werden gemist. Eindhoven, Leuven en Aken vormen een ken-

nisregio, maar ook een gebied waar de ruimtelijke ordening en mobiliteit in hun

samenhang moeten worden bezien. 

Op deze manier wil de wethouder ook naar bedrijventerreinen kijken: ‘Het moet

er niet om gaan hoe de koek tussen Eindhoven, Leuven en Aken wordt verdeeld.
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De essentie is om met de potentie die het hele gebied heeft de koek heel groot te

maken. Als bedrijven zich niet in Eindhoven vestigen maar net over de grens,

moet daar geen probleem van worden gemaakt.’ 

Bron: Financieele Dagblad, 20 april 2004.

2.1.5 adviezen aan de rijksoverheid

Bereikbaarheid anders organiseren vraagt van het rijk niet louter een decentra-

lisatie van taken, maar ook een concretisering van de eigen nieuwe rollen.

Daarom geeft de Raad het rijk de volgende drie adviezen. Ten eerste: scherp de

verantwoordelijkheidsverdeling en samenwerking met andere overheden aan. 

Ten tweede: pas wetgeving zodanig aan dat er ruimte voor nieuwe bereikbaarheids-

oplossingen ontstaat. Ten derde: ontwikkel en trek een actieprogramma ‘naar

dienstverlening in bereikbaarheid’. 

scherp de verantwoordelijkheidsverdeling en samenwerking aan

De nota’s Mobiliteit en Ruimte geven het rijk de gelegenheid om haar rollen en

taken duidelijk te maken. Het rijk stelt zich verantwoordelijk voor basiswaarden

op het gebied van mobiliteit en bereikbaarheid. In de Nota Ruimte heeft het

kabinet een verantwoordelijkheidsverdeling aangegeven
10

, hoewel de uitwerking

daarvan, naar het oordeel van de Raad, scherper had gekund. 

Het lijkt er op dat bij praktisch alle aspecten van ruimtelijk beleid nog steeds alle

overheden zijn betrokken. Daarom stelt de Raad voor om een nadere precisering

en concretisering te maken. Dat voorkomt ‘kluitjesvoetbal’: vele departementen

en bestuurslagen die zich met hetzelfde onderwerp
11

bezig houden. 

Naast aanscherping van de taakverdeling van de respectievelijke overheden is

verbetering van de samenwerking tussen overheden onderling en tussen overhe-

den en bedrijfsleven gewenst. Ook hierover heeft het kabinet in de Nota Ruimte

haar visie gegeven
12

.

We zijn in Nederland sterk in het aangaan van samenwerkingsverbanden en

overlegcircuits, maar dat leidt niet altijd tot de gewenste slagvaardigheid en

daadkracht. De Raad pleit er dan ook voor om de vrijblijvendheid van dergelijke

verbanden te voorkomen. Dat kan bijvoorbeeld doordat betrokken publieke en

private partijen vanuit hun achterban een duidelijke, eenduidige opdracht en

mandaat mee krijgen en door met regelmaat de voortgang en de resultaten te

toetsen en publiek te maken.

Voorbeelden van veelbelovende nieuwe samenwerkingsverbanden op het gebied

van mobiliteit en bereikbaarheid zijn Beter Bereikbaar Kan! (BBKAN) en Samen

Werken in Groot Haaglanden (SWINGH; de organisatie die uit de aanbevelingen

van de commissie Luteijn is voortgekomen). Beide initiatieven zetten in eerste

instantie in op het behalen van kortetermijnresultaten, zodat aan het publiek het

effect van gerichte bestuurlijke samenwerking kan worden gepresenteerd.

10 
In hoofdstuk 1 van de nota op p. 11-12.

11  
Daarnaast bestaat bij veel partijen, zowel

publiek als privaat, de neiging om telkens

nieuwe fora in het leven te roepen als we niet

gezamenlijk tot oplossingen komen. De

fameuze ‘bestuurlijke drukte’ hebben we dan

ook aan onszelf te danken.
12  

In hoofdstuk 2 van de nota op p. 13.
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Onderstaand voorbeeld presenteert een succesvol samenwerkingsverband op het

gebied van goederenvervoer.

minder vrachtverkeer door siksneb

Sinds november zijn op de Zuid-Nederlandse autowegen ongeveer 300.000 kilo-

meters minder gereden door vrachtauto’s. Dat is het gevolg van een proef met

het nieuwe organisatiesysteem Siksneb (Samenwerking intermodale knooppunten

Zuid-Nederland en België), waarbij de provincie Limburg betrokken is. Het succes

betekent dat in de toekomst een belangrijk deel van het fileprobleem door

vrachtvervoer opgelost kan worden. 

Het in november 2003 gestarte Siksneb is er op gericht om minder lege containers

te vervoeren. Voorheen werd bijvoorbeeld een volle container van Rotterdam naar

Born gevaren. Als het vervoersbedrijf geen vracht terug had, ging de container

leeg per vrachtwagen terug naar Rotterdam. Nu wordt die container benut door

de Bornse terminal voor scheepsvracht naar Rotterdam.

Momenteel wordt door de provincies Limburg, Noord-Brabant, Zeeland en het

zuidelijke deel van Zuid-Holland (inclusief de Rotterdamse haven) per jaar 

anderhalf miljard ton aan goederen vervoerd. Daarvan gaat zeshonderd miljoen

ton over de weg. Volgens de prognoses zal het totale tonnage in 2010 opgelopen

zijn tot 2,3 miljard, waarvan bijna een miljard over de weg gaat. Aangezien de

Zuid-Nederlandse wegen dicht dreigen te slibben en de uitbreiding van het

wegennet niet volstaat, hebben de provincies, Rijkswaterstaat en het bedrijfs-

leven de handen ineengeslagen en Incodelta (Inland corridor deltagebied)

opgericht. Die organisatie ontwikkelt projecten om het vrachttransport anders te

organiseren. Daarin spelen logistieke knooppunten, rangeerterreinen en de 

containerterminals een belangrijke rol. 

Bron: Dagblad De Limburger, 10 april 2004.

pas wetgeving aan zodat er ruimte voor nieuwe 

bereikbaarheidsoplossingen ontstaat

Om nieuwe bereikbaarheidsoplossingen mogelijk te maken, is het soms nood-

zakelijk om barrières weg te nemen. Die barrières kunnen op allerlei terreinen

bestaan. Eén van die terreinen waar het rijk actie kan ondernemen is de wet-

geving. In de Nota Ruimte heeft het kabinet aangekondigd met diverse voorstellen

voor wetswijzigingen te komen, bijvoorbeeld op het gebied van locatiebeleid en

grondbeleid. In aansluiting daarop bepleit de Raad bij voorbeeld de Wet op het

Personenvervoer en aanverwante wetgeving zodanig aan te passen dat er ruimte

voor nieuwe bereikbaarheidsoplossingen ontstaat. 
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Zonder op de juridische voetangels en klemmen in te gaan ziet de Raad

mogelijkheden als de huidige wetgeving wordt aangepast voor bijvoorbeeld:

Betere benutting aanwezige buscapaciteit door het Openbaar Vervoer (circa

6500 bussen) en het Besloten Vervoer (circa 4300 bussen) als één markt te

beschouwen. Bij verdergaande marktwerking in het openbaar vervoer levert deze

verbreding van de scope met het besloten vervoer onbenut potentieel op
13

.

Inzet van taxi(busjes) als lijndienst. Benut in stedelijke gebieden de bij stations

wachtende taxi’s beter door ze op vaste trajecten (tegen vaste tarieven) als OV-

voorziening in te zetten.

Naast aanpassingen van wetgeving voor vervoerbedrijven ziet de Raad mogelijk-

heden voor experimenten met de integratie van rollen voor de gelijktijdige

exploitatie van de locatie en de bijbehorende bereikbaarheid.

Door integratie van rollen worden de belangen van ontwikkeling (locatie en infra-

structuur) en de exploitatie (van beide) beter afgestemd en onderling gewogen. 

Een mogelijkheid is grotere gehelen te vormen waarbij participatie op basis van

‘fair share’ plaatsvindt. In dit verband onderscheidt de Raad een aantal modellen,

opgesomd in de onderstaande tabel.

13 
Bron: CBS statline, aantallen voor het jaar 1996

(meest recente gegevens).
14 

Om er voor te zorgen dat ontwikkeling op 

(OV-)knooppunten daadwerkelijk rekening

houdt met bereikbaarheid, acht de Raad het

zinvol dat de netwerkexploitant en/of vervoers-

exploitant de verantwoordelijke partijen zijn.
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Continueren van het ‘ieder voor 

zich’ model

Zoals hierboven

Vastgoedontwikkeling en 

exploitatie in één hand

Integrale ontwikkeling

De locatieontwikkelings- en  

locatie-exploitatiemaatschappij

‘Model’

Verschillende varianten om bereikbaarheid te organiseren

Uitvoering

Daarbij veel meer aandacht voor gezamenlijke uitgangspunten, ambities en 

spelregels.

Inclusief het gezamenlijk inzetten (of erbij betrekken) van locatie- of 

parkmanagers en dienstverleners op het terrein van de mobiliteit (denk aan 

Q-park en de ANWB als parkeerlocatiemanagers).

Alles onder één dak, zodat belangen op korte en langere termijn direct worden 

gekoppeld. 

Hierbij wordt de vastgoedontwikkeling en -exploitatie samen met de 

infrastructuurontwikkeling en exploitatie ter hand wordt genomen. Dit koppelt 

de korte en de langere termijn én locatiegebruik en -bereikbaarheid (dus zoals 

het vroegere NS-bedrijf met NS-Vastgoed en NS-reizigers; voorbeelden uit het 

buitenland zijn de grote vervoersbedrijven in Japan en Hong Kong)
14

.

Waarbij ook de grondeigenaren en de overheden zijn aangesloten. Op basis van 

de respectievelijke inbreng van partijen. 
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ontwikkel en trek een actieprogramma ‘naar dienstverlening in 

bereikbaarheid’

Zoals in 2.1.1 al gezegd, zal verandering in de aanpak van bereikbaarheid niet

vanzelf plaatsvinden. De Raad stel daarom voor dat de Rijksoverheid als

uitvloeisel van de nota’s Ruimte en Mobiliteit een actieprogramma ontwikkelt,

waarin de gewenste veranderingen in rollen en acties rond bereikbaarheid 

worden doorgevoerd. We bepleiten nadrukkelijk niet voor méér beleid, maar 

voor concretisering en uitvoering van het in de nota’s Ruimte en Mobiliteit

geformuleerde beleid.

Met het actieprogramma kunnen drie doelen worden gerealiseerd: 

1 de concretiseringslag van de nieuwe rol- en taakverdeling; 

2 het uitdagen van de markt tot nieuwe bereikbaarheidsdienstverlening; 

3 communicatie over de nieuwe rol- en taakverdeling.

Ten eerste kan de noodzakelijke concretiseringslag van de door de in de Nota

Ruimte aangekondigde gewenste nieuwe rol- en taakverdeling tussen rijk en

andere overheden worden gemaakt. Want hoewel het kabinet in de Nota Ruimte

expliciet aangeeft welke rollen en taken zij voor het rijk ziet weggelegd, is het

daarmee nog niet duidelijk hoe dit in de praktijk vorm krijgt en wat de overige

overheden dan precies kunnen en moeten gaan doen. De belangrijkste barrières

om weg te nemen met het programma zijn eventuele onwil en onvermogen.

Juridische, technische en financiële barrières blijken meestal secundair te zijn
15

.

In navolging van de aanbevelingen in de publicatie ‘Hollandse Helden’ is het

belangrijk om in het programma enerzijds ruimte te bieden voor (groepen) 

individuen, die werk- en dienstverleningsprocessen vanuit de uitvoeringspraktijk

opnieuw weten in te richten. Anderzijds gaat het erom bewezen succesvolle

innovaties op te schalen tot een nieuwe standaard. Dergelijke voorbeelden bestaan:

denk aan de introductie van de OV-fiets en de OV-chipcard (zie hieronder).

Ten tweede kan in het verlengde hiervan de markt worden uitgedaagd tot de 

uitbreiding van bestaande bereikbaarheidsdienstverlening en ontwikkeling van

nieuwe diensten. Het kan gaan om experimenten met nieuwe financiële arrange-

menten tussen dienstverleners en klanten, maar ook krachtige stimulering van

nieuwe organisatie- of technologische concepten en zonodig aanpassing van

wetgeving.

Ten derde kan dit programma dienen als communicatiemiddel over de nieuwe rol-

en taakverdeling. Doorwerking van het nieuwe beleid vraagt om communicatie

met de locatiebelanghebbenden. Bij hen zal het besef moeten doorbreken dat

vanaf nu de rijksoverheid slechts in bijzondere gevallen aanspreekbaar is voor

locatiebereikbaarheid.

15 
Initiatiefgroep Belgendoenhetbeter.nl –

Hollandse Helden – overheidsinnovatie volgens

uitvoerders, mei 2004.
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introductie van de ov-chipcard

De introductie van de OV-chipcard is een voorbeeld waarin de voornoemde 

elementen samen komen. De chipcard combineert een technologische innovatie

in het OV (contactloze chipcard) met een andere organisatie en een andere

manier van betalen (modaliteitoverstijgend betalen voor daadwerkelijk gebruik).

Tegelijkertijd maakt de introductie nieuwe vormen van beprijzing mogelijk (tarief-

differentiatie), waarmee tot betere capaciteitsverdeling over de dag en zelfs

naar regio of deel van het netwerk kan worden gekomen (‘peak shaving’ en ‘yield

management’). De vervoerder kan zijn capaciteit beter benutten en tegelijkertijd

worden locaties beter bereikbaar door spreiding over de dag.

social traffic: carpoolen via je mobiele telefoon

Op 1 september 2004 start Social Traffic, een proef waarbij duizend werknemers in

de regio Amsterdam per mobieltje een carpoolritje kunnen zoeken. Met behulp van

bestaande technologie (mobieltje, computer, auto) en de bereidheid om samen

met iemand in de auto te stappen wordt carpoolen nieuwe inhoud gegeven.

Deelnemers schrijven zich via internet in. Met die gegevens kan een match worden

gemaakt en wordt zorg gedragen voor de goede bedoelingen van de ander: de

bestuurder en instapper zijn bekend bij de organisatie. Via de mobiele telefoon

kan een rit worden aangeboden of aangevraagd. Daarmee wordt het belangrijkste

bezwaar tegen carpoolen opgeheven. Het oude en statische ‘hoe laat ga jij weer

naar huis’ wordt vervangen door het dynamische ‘wie kan mij nu oppikken’. 

Een groot aantal bedrijven heeft medewerking toegezegd en het streven is om

eind 2005 tienduizend deelnemers in de regio Amsterdam te hebben. 

Bronnen: www.socialtraffic.nl; Financieele Dagblad, 8 juni 2004.

De Raad spreekt het rijk aan omdat zij verantwoordelijk is en blijft voor de visie

op en de nationale kaders voor mobiliteit en bereikbaarheid. Daarnaast heeft het

rijk ervaring met het trekken van stimuleringsprogramma’s, zoals rond telematica

en ketenmobiliteit. De departementen van EZ, LNV, Financiën, VROM en Verkeer en

Waterstaat en de overige overheden hebben allen een belang bij betrokkenheid 

en uitvoering van dit programma. 

2.2 bereikbaarheid anders betalen

In de lijn bereikbaarheid anders betalen richten we ons op de vraag hoe betere

bereikbaarheid is te realiseren door op een andere manier met de geldstromen

om te gaan. Daarbij gaat het om aanboren van andere middelen en het vinden

van nieuwe financiële arrangementen en uitruilmogelijkheden tussen

belanghebbenden. 

38Bereikbaarheid anders aanpakken
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2.2.1 de koppeling tussen betaling en gebruik

Het analyseren van de kosten en de baten van bereikbaarheid is eenvoudiger

gezegd dan gedaan. De kosten van bereikbaarheid zitten verstopt in vele posten

bij veel verschillende partijen.

de essentie: er is geen directe koppeling tussen betaling en gebruik

Het probleem in deze lijn is dat in de fasering van ontwikkeling tot gebruik van

een locatie de koppeling tussen de investeringen en het gebruik is verdwenen.

Ten eerste zijn de investeerders niet dezelfde als de gebruikers en ten tweede

vindt bundeling en splitsing van financiële stromen van fase naar fase plaats. 

Dit hebben we geïllustreerd met onderstaande figuur.

Ondanks dat de figuur een sterke vereenvoudiging van de werkelijkheid is (niet

alle stromen en partijen zijn bijvoorbeeld opgenomen), laat het nu al de com-

plexiteit zien in kosten, investeringen en stromen. 

Om de koppeling tussen gebruik en investeringen te realiseren kunnen we vanuit

de locatiegebruiker redeneren en vanuit de ontwikkelaar. Redeneren vanuit de

locatiegebruiker vraagt om verzakelijking van de aanpak van bereikbaarheid.

Redeneren vanuit de locatieontwikkelaar vraagt om innovatieve manieren om met

financiële stromen om te gaan.

39

Investeringen

Jaarlijks

Beschikbaarheids-

nut

Naar Rato gebruik

Verschillende kosten in verschillende fasen van de levenscyclus

Ontwikkeling Exploitatie Gebruik Eindgebruik

(werknemer)

Grond

Ontsluiting

Infra-
structuur

Vastgoed

Vastgoed Huur 
kosten

Ontsluiting

Parkeren Parkeren Parkeren

Baat Bel. Baat Bel.

MRB

BPM
MRB

AfschrijvingenAuto

OV

Verzekeringen e.d.

Brandstof Brandstof Brandstof

Infra

Materieel

Personeel

Lease
bedrag

Mob.
budget

Mob.budget

Mob.budget
overheid

Lease
budget

Baat Bel.
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verzakelijking van bereikbaarheid

Bij verzakelijking is het de bedoeling is dat locatiegebruikers zo veel mogelijk hun

keuzes baseren op werkelijk (gemaakte) kosten. 

innovatieve oplossingen voor financiële stromen

Bij innovatieve oplossingen voor financiële stromen is het uitgangspunt dat

partijen daadwerkelijk en meer dan tot nu toe worden aangesproken op het

belang bij en de medeverantwoordelijkheid voor bereikbaarheid. Dat betekent dat

partijen in de ontwikkelingsfase meer gewicht toekennen aan bereikbaarheid en

bereid zijn om andere relaties, waaronder financiële arrangementen, aan te gaan.

2.2.2 locatiegebruiker: maak van goede bereikbaarheid een 

kostenbespaarder en/of inkomstenbron

Locatiegebruikers kunnen veel meer dan tot nu toe bewust omgaan met het effect

van hun eigen handelen op de manier waarop bezoekers naar hun locatie reizen.

Tegelijkertijd hebben ze meer mogelijkheden om een goed bereikbaarheidsaanbod

aan hun bezoeker te doen.

Het is belangrijk voor locatiegebruikers om te beseffen dat goede bereikbaarheid

een relatief begrip is. Goede bereikbaarheid betekent in een concurrerende markt

beter bereikbaar dan de concurrent. Het gaat er dus om te denken in termen van

verschillen: word beter bereikbaar dan de concurrent op een andere locatie. 

De locatiegebruiker kan ook bij het thema bereikbaarheid in zijn relatie met de

bezoekers onderscheidend zijn ten opzichte van de concurrentie. Daarmee draagt

goede locatiebereikbaarheid – zij het indirect – bij aan omzetcreatie.

Zoals al eerder aangegeven onderscheiden we bezoekers van de voordeur (de

klanten), de zijdeur (de werknemers) en de achterdeur (de leveranciers).

Verzakelijking in de relatie met hen gaat om het vinden van oplossingen die

tegemoet komen aan de wensen van de bezoekers. Daarbij gaat het om een mix

van verbetering van de bereikbaarheid en flexibiliteit en keuzevrijheid voor de

bezoeker van de locatie. In onderstaande tabellen sommen we per relatie

bestaande keuzen
16

en alternatieven daarvoor op.

16 
NB: bij de auto noch het OV komt de spanning

tussen vraag en aanbod tot uiting in prijzen en

tarieven. De bestaande keuzen en alternatieven

heeft de Raad uitgebreid belicht in zijn advies

Bewust Mobiel, beter bereikbaar en het

advies op hoofdlijnen Publieke belangen van

het OV. In de uitwerking van dit laatste advies

komen we hier op terug.
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Gratis parkeren op de locatie (dus verrekend in de 

kostprijs van de producten – alle klanten betalen mee)

De locatie is unimodaal ontsloten 

Introductie betaald parkeren met een gekoppeld 

vergoedingssysteem

1. Bij evenementen combikaarten gebruiken:

 a. Toegang + OV

 b. Toegang + parkeren bij een P+R en pendelen

2. Verzorgde bereikbaarheid aanbieden bij winkelen en

    recreatie (‘valet parking'; pendelbussen; thuisbezorgen

    producten)

Keuze

Bestaande keuzen en alternatieven in de relatie met de klant

Alternatief
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voorbeeld betaald parkeren met een gekoppeld vergoedingssysteem:

nijmegen

In Nijmegen kunnen klanten sparen en betalen met een speciale pas, de CITYChip

Nijmegen kaart. De deelnemende bedrijven verstrekken gratis Cities (spaarpunten

met een waarde van 1 eurocent) bij alle aankopen. Het spaarsaldo kan vrij worden

besteed bij de deelnemende winkels. Bovendien kan met de kaart worden

betaald voor parkeren in alle parkeergarages in Nijmegen en vanaf de verzamel-

parkeermeters op straat. 

Bron: www.citychip.nl.

In de relatie met de werknemer zijn veel initiatieven genomen, veelal als

onderdeel van vervoermanagementactiviteiten door de werkgever. Onderstaande

tabel presenteert hiervan een beperkte set. 

De eerste twee voorbeelden uit de tabel zijn direct aan geldstromen gekoppeld.

De laatste twee voorbeelden vragen om organisatorische veranderingen
18

.

Organisatorische veranderingen die mogelijk met extra kosten gepaard gaan,

maar waar kostenbesparingen in bereikbaarheid tegenover staan. Daarmee geven

we aan dat ook via de lijn bereikbaarheid anders organiseren een relatie met

geldstromen kan worden gelegd.

17 
Ervaringen van de Gelre-ziekenhuizen laten

zien dat dit niet eenvoudig is, personeel

beschouwt bestaande regelingen vaak als

verworven recht en werkgevers zien bestaande

individuele regelingen als goed middel voor

bewerking van de arbeidsmarkt.
18 

Bij de organisatoriche veranderingen mag het

werk van de Stuurgroep Dagindeling niet

onvermeld blijven. De Stuurgroep heeft een

breed scala aan experimenten ondersteund die

het combineren van werk en privé vergemakke-

lijken. Zie hiervoor www.dagindeling.nl en

www.emancipatieweb.nl.

41

Modaliteitgebonden budget  

(‘lease-auto’; OV-abonnement)

Gratis parkeren bij de werkplek 

(wat feitelijk inkomen in natura is)

Verplichte aanvangstijd activiteiten

Vastgelegde modaliteitskeuze en aanvangstijd activiteiten

1. Beschikbaar stellen mobiliteitsbudget met eigen keuze

    werknemer

2. Flexibiliseren arbeidsvoorwaarden
17

 

Beschikbaar stellen mobiliteitsbudget met eigen keuze 

werknemer én invoeren betaald parkeren bij de werkplek

1. Flexibiliseren aanvangstijden (is zeker mogelijk in het 

    hoger onderwijs en de zakelijke dienstverlening)

2. Combineren van 1 met telewerken

Introductie bonus/malus regeling gebaseerd op modaliteit 

en aanvangstijdstip (bijvoorbeeld belonen van reizen per 

collectief vervoer en/of buiten de spits)

Keuze

Bestaande keuzen en alternatieven in de relatie met de werknemer

Alternatief
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voorbeeld bonussysteem: trappers
19

Om het fietsgebruik in het woon-werkverkeer te stimuleren, heeft Fietsmobiliteit

BV uit Lemmer het fietsbeloningssysteem Trappers ontwikkeld. Het Trapperssysteem

registreert en beloont het individuele fietsgebruik binnen een organisatie.

Door met de fiets naar het werk te gaan spaart de medewerker fietspunten

(Trappers). Via een eigen inlogcode voor de Trapperssite krijgt de medewerker

inzicht in het aantal Trappers die zijn gespaard en kan hij artikelen en tickets

voor uitjes bestellen. Daarmee sluit het systeem goed aan bij de Nederlandse

mentaliteit van spaarzegels, punten en miles verzamelen.

Op 22 maart 2004 vond de landelijke aftrap van het systeem plaats. De Friesland

Zorgverzekaar uit Leeuwarden is ermee gestart. Personeel dat met de fiets naar

het werk komt, spaart punten voor een friteuse, koffiezetapparaat of een hand-

doekenset. Daarnaast kunnen de medewerkers hun gespaarde kilometers ook

omzetten in geld dat naar een goed doel wordt overgemaakt. De verzekeraar wil

de gezondheid van zijn medewerkers bevorderen en lost tegelijkertijd het

parkeerprobleem rond zijn kantoor op. Van de 486 personeelsleden van de

zorgverzekeraar doen ongeveer 160 werknemers mee. Het fietsspaarpuntensysteem

is ontwikkeld in samenwerking met de Ministeries van Verkeer en Waterstaat en

van Financiën. 

Naast deze verzekeraar zijn ook fietsfabrikant Giant en het TweeSteden Ziekenhuis

te Tilburg en Waalwijk van start gegaan. De Gelreziekenhuizen te Apeldoorn en

Zutphen zijn ook van plan Trappers in te voeren en het is uiteraard de bedoeling

dat andere bedrijven het idee overnemen. 

Onderstaande tabel presenteert enkele voorbeelden van keuzen in de relatie met

de leverancier. Een verandering in de geldstroom vraagt ook hier om organisa-

torische veranderingen. Met het laatste voorbeeld in de tabel geven we aan dat

op veel locaties het beleid van de (gemeentelijke) overheid bepalend is voor de

bereikbaarheid. Aanpassingen op het gebied van belevering vragen daarmee ook

om inspanning van die overheid.

19 
Bronnen: www.trappers.net; Trouw, 23 maart

2004; Nationaal Congres

Mobiliteitsmanagement, 14 april 2004.
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effectief mobiliteitsmanagement

In zijn voorstudie heeft de Raad zich kritisch uitgesproken over de resultaten van

vervoermanagement op nationale schaal. Die zijn te verwaarlozen. Tegelijkertijd

zijn bovenstaande tabellen en voorbeelden te beschouwen als instrumenten van

vervoermanagement. De Raad bepleit dan ook niet voor de individuele toepassing

van deze instrumenten, maar als onderdeel van een mobiliteitsmanagement-

pakket, dat op zijn beurt is ingebed in een samenhangende bereikbaarheids-

strategie van de locatiegebruiker. Onderstaand voorbeeld van de Gelre zieken-

huizen laat zien hoe zo’n bereikbaarheidsstrategie eruit kan zien. Een dergelijke

strategie kan ook worden ontwikkeld via samenwerking van verschillende partijen

op een locatie, zoals we in paragraaf 2.1.2 reeds hebben betoogd.

0rganiseren van effectief mobiliteitsmanagement – de gelre zieken-

huizen
21

Gelre ziekenhuizen bestaat uit drie ziekenhuislocaties en een buitenpolikliniek in

de regio’s Apeldoorn en Zutphen. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en

Sport heeft de organisatie aangewezen als één van de drie zogenaamde speer-

puntziekenhuizen. Dat betekent ontwikkeling tot ziekenhuis-nieuwe-stijl, waarin

sprake is van een beperkte klinische capaciteit, verschuiving van klinische naar

poliklinische behandeling, dagbehandeling en ‘short stay’-opnames. 

Het ziekenhuis-nieuwe-stijl wordt geconcentreerd op één locatie in Apeldoorn.

Daarvoor vindt ‘(ver)nieuwbouw’ van de locatie Lukas plaats, waarvan de

capaciteit wordt verdubbeld. Deze concentratie en de groei van ambulante zorg

resulteert in een groeiende parkeer- en verkeersomvang. 

Hoewel het bouwproces net is gestart en bijna vijf jaar duurt, is nu al een 

‘integraal mobiliteitsmanagementplan’ ontwikkeld. Daarmee is reeds in de plan-

vormingsfase en nu in de ontwikkelingsfase onderzocht hoe de bereikbaarheid

zich ontwikkelt en welke eventuele maatregelen nodig zijn. 

20 
Zie voor een uitgebreide analyse en mogelijke

oplossing het advies Logistieke uitdagingen

voor de Nederlandse economie dat de Raad in

juni 2003 heeft uitgebracht.
21 

Bronnen: Nationaal Congres

Mobiliteitsmanagement, 14 april 2004;

www.gelreziekenhuizen.nl;

www.nieuwbouwgelreziekenhuizen.nl.

43

Logistieke kosten en transportkosten worden niet 

verbijzonderd en/of toegerekend naar/aan producten en 

bestemmingen maar ‘flat’ toegerekend 

‘Leverancier los het maar op’: Levering is het probleem 

voor de leverancier en in mindere mate voor de 

locatiegebruiker

De door lokale overheden opgelegde vensters voor 

belevering van winkelgebieden maken optimale 

distributiepatronen onmogelijk
20

  

Gebruikers apart laten betalen voor de (additionele) 

leveringsprestatie

Opsplitsen levering in een deel tot aan de locatierand 

(bijvoorbeeld met een stads-DC) en een deel binnen de 

locatie, met verdeelde verantwoordelijkheden

Convenanten tussen gemeente, winkeliers en 

distributeurs, zo mogelijk in een nationaal kader

Keuze

Bestaande keuzen en alternatieven in de relatie met de leverancier

Alternatief
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Op het gebied van bereikbaarheid heeft het ziekenhuis in het verleden al de

nodige activiteiten ondernomen:

de invoering van een gratis pendelbus tussen de locaties en aanpassing van

de reiskostenregeling; een fietsplan; speciale carpoolparkeerplaatsen dichter

bij de ingang van de locaties; stringenter parkeerbeleid op de locaties (regu-

lering met een slagboom, betaling en handhaving);

opening van prikposten elders in de stad en onderzoek naar het uitplaatsen

van functies (bijvoorbeeld administratie in ‘gewone’ kantoren elders). 

De kwantitatieve doelstelling van het mobiliteitsmanagementplan is het terug-

dringen van de parkeerbehoefte van 1200 naar 840 plaatsen. De kwalitatieve

doelstellingen zijn opvang van de mobiliteitseffecten van de groeiende zorgvraag;

efficiënter gebruik van de faciliteiten van het ziekenhuis; ontwikkeling van een

effectieve implementatiemethode voor mobiliteitsmanagement en verspreiding

van kennis en ervaring.

Om de doelstellingen te halen zijn verschillende maatregelen voor de bezoekers

en werknemers voorgesteld. De maatregelen voor de bezoekers zijn: spreiden van

vraag en aanbod zorg (naar tijd en plaats); bundelen van afspraken (onderzoek

en poli); parkeerregulering en informeren over alternatieven.

De maatregelen voor de medewerkers zijn onderverdeeld in haalbaar en (op dit

moment) onhaalbaar. Haalbare maatregelen zijn: informeren over, aanbieden en

belonen van alternatieven en parkeerregulering. Onhaalbare maatregelen zijn:

invoering cafetariamodel voor arbeidsvoorwaarden in combinatie met een

mobiliteitsbudget; inroosteren diensten op postcode en verschuiving van diensten.

De conclusies van de Gelre ziekenhuizen over deze fase van het plan zijn: 

de doelstelling van vermindering van het aantal parkeerplaatsen is haalbaar;

bij bezoekers moet worden ingezet op een andere organisatie van het zorgproces;

bij medewerkers moet zwaar worden ingezet op de fiets en alternatieve 

parkeerruimte (verder weg van de ingang van het gebouw);

bij medewerkers is duidelijk begrip voor de maatregelen;

voor mobiliteitsmanagement is meer draagvlak bij het management nodig;

er is veel goodwill bij de overheid en de buren gekweekt door de aanpak en

de open communicatie.

Meerwaarde

De meerwaarde van het mobiliteitsmanagementplan voor het ziekenhuis ligt in de

lagere kosten voor mobiliteit, het voldoen aan de eisen van het bestemmingsplan,

een duurzame bereikbaarheid van het ziekenhuis én efficiëntere inzet faciliteiten

en medewerkers. Met name deze laatste meerwaarde laat zien dat effectief

mobiliteitsmanagement tot kostenbesparingen elders in de organisatie kan leiden.

Daarnaast verwacht het ziekenhuis verschillende afgeleide voordelen, zijnde een

betrouwbaar imago van het ziekenhuis, grotere tevredenheid bij de patiënten en

het opvangen van ruimtegebrek.
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2.2.3 locatieontwikkelaar en exploitant: breng balans in vastgoed-

exploitatie en ontsluitingsexploitatie

De Raad signaleert dat vastgoedexploitatie en ontsluitingsexploitatie voornamelijk

los van elkaar plaatsvinden terwijl ze elkaar in de praktijk sterk beïnvloeden.

Nieuwe locaties of herstructurering kunnen leiden tot een extra vraag naar vervoer

die niet meer op soepele wijze is af te wikkelen met de beschikbare faciliteiten.

Hetzelfde geldt voor een forse doorontwikkeling van bestaande locaties met als

voorbeeld de grote veilingcomplexen in Nederland. Bestaande locaties kunnen aan

betekenis inboeten omdat de bereikbaarheid steeds meer te wensen overlaat.

Knelpunten zijn onder meer:

de ontsluitende infrastructuur en collectieve (OV) voorzieningen blijven achter

bij de locatieontwikkeling;

de aandacht voor langzaam verkeer is onder de maat terwijl juist daar veel te

verdienen valt.

Door het grote vastgoedaanbod van dit moment worden locaties door ontwikke-

laars en exploitanten met name vermarkt met de beschikbaarheid van (gratis)

parkeerplaatsen. Toch valt te verwachten dat bij een aantrekkende economie deze

strategie niet volstaat. Het Gemeentelijk Havenbedrijf Amsterdam (GHA) heeft dit

al begrepen en geconstateerd dat de exploitatie van het Westpoortgebied ongunstig

wordt beïnvloed door de slechte bereikbaarheid. Daarom heeft het GHA mede het

initiatief genomen tot de Westpoortbus.

De uitdaging voor vastgoedexploitanten en – ontwikkelaars ligt in de ontwikkeling

van een kwantitatief instrumentarium waarmee de relatie tussen bereikbaarheid

en de gemiddelde m2 - prijs objectief kan worden bepaald. Op dit moment wordt

daar onderzoek naar gedaan
22

.

invloed van de locatiegebruiker op de ontwikkeling van de locatie

Bij de ontwikkeling van de locatie kan de gebruiker meer dan hij nu doet invloed

uitoefenen op de ontsluiting ervan. Concreet betekent dit dat het voor de gebruiker

zinvol is zich als een zelfbewuste klant op te stellen bij de onderhandelingen

over de huurprijs van het gebodene. Uiteraard heeft de gebruiker een scala aan

redenen om voor een bepaalde locatie te kiezen. Hier benadrukken we om 

daarbij bereikbaarheid als specifiek bespreekpunt in te brengen. Het gaat dan

ook en vooral om de bereikbaarheid op termijn. De gebruiker moet zich een

beeld kunnen vormen van de mogelijke ontwikkelingen, om vervolgens in de

onderhandelingen over huurtermijnen en huurprijzen daarmee rekening te kunnen

houden.  

Een belangrijk ingrediënt in de besprekingen is de benodigde informatie over het

(financiële) belang van locatiebereikbaarheid in relatie tot locatieontwikkeling.

Door uit te rekenen welk aandeel de bereikbaarheidskosten in de totale kosten

heeft, krijgt de gebruiker een indicatie van de aandacht die er moet zijn voor

bereikbaarheid. Uit gesprekken met experts en analyse van verschillende casussen

komt het beeld naar voren dat op dit moment aan de bereikbaarheidskosten van

bezoekers, werknemers en leveranciers te weinig gewicht wordt toegekend
23

.

22 
Zo werken Van Egeraat, Jones Lang Lasalle,

Grontmij, VU, Goudappel Coffeng aan de Nieuwe

bereikbaarheidskaart van Nederland. Deze kaart

moet kwantitatief in beeld gaan brengen wat

de toekomstige versus huidige bereikbaarheid

van locaties is, uitgedrukt in verzorgings-

gebieden en koopkracht. 
23 

Ter illustratie: een ruwe schatting voor een

zakelijke dienstverlener van het aandeel

locatiekosten versus aandeel mobiliteitskosten

van het totaal is 2/3 versus 1/3 (KPMG BEA).
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2.2.4 adviezen aan de rijksoverheid

De Raad adviseert het rijk om in de Nota Mobiliteit te kiezen voor een duidelijke

herverdeling van rijksgelden en in aanvulling daarop het financiële instrumen-

tarium voor bereikbaarheid te verbreden.

kies in de nota mobiliteit voor een duidelijke (her)verdeling van 

rijksgelden

Een herverdeling van financiële middelen betekent niet louter minder overheid

en meer markt. De overheid heeft nog steeds middelen tot haar beschikking om

(selectief) te investeren in bereikbaarheid. Zo presenteert het Meerjarenprogramma

Infrastructuur en Transport (MIT) de keuzen die zijn gemaakt voor aanleg- en

benuttingsprojecten op het gebied van droge en natte infrastructuur. 

Daarnaast kiest het rijk met de inzet van de Brede Doeluitkering (BDU) voor het

decentraliseren van (een deel van het) investeringsbeleid en middelen voor infra-

structuur naar regionaal niveau. 

Voor de verdeling van de middelen uit het MIT wordt de OEEI-leidraad

(Onderzoeksprogramma Economische Effecten Infrastructuur) voor kosten-baten-

analyses van infrastructuur gebruikt. Toch bestaat het gevaar van (onbewuste)

politieke of ambtelijke willekeur bij de verdeling, bijvoorbeeld door het

mechanisme van de ‘verdelende rechtvaardigheid’ (regio A krijgt geld, daarom

heeft regio B ook recht op geld), of door de angst voor precedentwerking.

Om willekeur zoveel mogelijk te voorkomen, zowel in het MIT als de BDU,

adviseert de Raad het rijk in de Nota Mobiliteit scherpe keuzen te maken voor de

verdeling van de rijksgelden.

Met andere woorden: maak in de Nota duidelijk wie welke algemene middelen

(en hoeveel) mag besteden aan OV, infrastructuur en bereikbaarheid. Daarvoor

zijn heldere criteria nodig en afspraken nodig. In paragraaf 2.3 komen we hier op

terug.

verbreed het financiële instrumentarium voor bereikbaarheid 

Het bereikbaar maken en houden van een locatie vraagt om investeringen. Nu al

is voor goede ontsluiting de bijdrage van meerdere partijen nodig. Samenwerking

tussen publieke en private investeerders zal daarbij steeds vaker (moeten)

plaatsvinden. Het onderstaande voorbeeld laat zien dat bij locatiegebruikers de

bereidheid bestaat mee te investeren in bereikbaarheid.

bedrijven dragen bij aan verbreding en verdieping van het 

wilhelminakanaal

Een kleine veertig jaar voeren Tilburgse bedrijven strijd voor een ‘bevaarbaar’

Wilhelminakanaal, dat steeds meer wordt gezien als een essentiële levensader

voor de stad die als belangrijk Brabants logistiek knooppunt op de kaart staat.

Het gaat om het gedeelte dat begint bij de kleine sluis aan de westkant van de

stad naar bedrijventerrein Loven twaalf kilometer verderop. Ook de sluis moet in
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de plannen worden vervangen. Dat deel is nu slechts bevaarbaar voor schepen

tot 500 ton, terwijl 1350 ton essentieel is. Transport over water vanaf Rotterdam

kan nu tot Dongen doorvaren met grote schepen. Daarna moeten containers en

bulk worden overgeladen in kleinere onrendabele schepen.

Met de bereidheid van twaalf ondernemers zelf in de buidel te tasten lijkt na een

kleine veertig jaar een doorbraak op handen om verbreding en verdieping van

het Wilhelminakanaal te realiseren. De twaalf bedrijven betalen samen tien jaar

lang tweehonderdduizend euro per jaar aan kadeheffing voor gelost tonnage.

In het MIT is een bedrag van 59 miljoen euro (inclusief toeslag) gereserveerd voor

het project in Tilburg. Deze kan in 2007 van start gaan en in 2011 gereed zijn.

Daarbij heeft het ministerie als eis gesteld dat een 'bijdrage van derden in de

vorm van een substantiële bijdrage' is vereist. De totale kosten van het project

zijn ruim 89 miljoen euro. Daarboven komt nog de aanleg en reconstructies van

kades en haven in Tilburg. Dat deel is begroot op 29 miljoen euro. Inmiddels

heeft Tilburg 6 miljoen euro op de plank liggen voor de klus. Over het gat van 

26 miljoen euro dient de politiek een beslissing te nemen. 

Dat de bereikbaarheid gediend is bij de investering blijkt uit de 10.000 tot 15.000

met olie geladen trucks die vanuit één van de bedrijven aan het Wilhelminakanaal

jaarlijks via de A16 van en naar Rotterdam rijden. In een binnenvaarttanker van

1350 ton gaan 30 tankwagenladingen. De potentiële besparing op wegkilometers is

dus enorm, temeer er nog zeker 20 verladers zijn gevestigd, zoals Sony en Coca Cola.

Bron: Brabants Dagblad, 27 maart 2004.

Daar waar private partijen niet vanzelf participeren, kunnen de overheden hen

verleiden of met (milde) dwang uitnodigen tot participatie in investeringen in

bereikbaarheid. Daartoe bestaat een scala aan instrumenten. Voorbeelden uit het

buitenland laten zien dat met value capturing
24

-instrumenten additioneel geld

uit de markt is te halen om te investeren in bereikbaarheid. 

Value capturing is een verzamelnaam voor instrumenten die het mogelijk maken

waardevermeerdering van grond en onroerend goed, ontstaan door publiek

handelen (in dit geval publieke investeringen in transport infrastructuur), direct

dan wel indirect af te romen en te gebruiken voor die activiteiten die deze

waardestijging veroorzaken. Het beprijzen en internaliseren van een deel van

deze ‘externe’ baten creëert onder andere een verbreding van de financiële basis

voor infrastructurele investeringen. Naast inkomsten van verkeersdeelnemers en

reizigers (zoals BPM, accijnzen, parkeergelden en opbrengsten uit kaartverkoop)

en kapitaal uit algemene middelen wordt er zo een aanvullende financiële bron

gecreëerd. Dit hebben we weergegeven in de onderstaande figuur.

24 
Naar: Offermans, R. en D. van der Velde –

Onderzoek Value Capturing. Rotterdam, 

juni 2004. Zie www.raadvenw.nl.
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De verschillende soorten value capturing instrumenten staan opgesomd en

geclusterd in de volgende figuur. In de bijlage bij dit advies presenteren we een

analyse van deze instrumenten en van hun potentie voor de Nederlandse 

situatie
25

.

Op dit moment wordt in ons land slechts een beperkte set instrumenten toegepast

(bijvoorbeeld het gemeentelijke grondbeleid en erfpacht). Uit de analyse van

Offermans en Van der Velde blijkt dat een groot deel van de instrumenten op dit

moment niet toepasbaar is voor de Nederlandse situatie, door financiële, juridische,

sociaal-politieke of organisatorische belemmeringen. Met het wegnemen van

deze belemmeringen wordt het financiële instrumentarium aanzienlijk verbreed.

uitgangspunten voor toepassing van value capturing

In zijn recente advies over ontwikkelingsplanologie
26

geeft de VROM-Raad een

groot aantal aanbevelingen om knelpunten rond ontwikkelingsplanologie weg te

nemen. In aanvulling daarop adviseert de Raad de rijksoverheid nader te onder-

zoeken wat toekomstige mogelijkheden zijn van value capturing-instrumenten 

en hoe de bestaande belemmeringen weg kunnen worden genomen voor

toekomstige toepassing door de andere overheden. 

25 
Voor nadere uitwerking en voorbeelden

verwijzen we naar het achtergronddocument

bij dit advies (Offermans en van der Velde, zie

www.raadvenw.nl). De VROM-Raad geeft in zijn

recente advies Gereedschap voor Ruimtelijke

Ontwikkelingspolitiek (Advies 039, Den Haag,

april 2004) eveneens een analyse en overzicht

van financiële instrumenten voor ruimtelijke

ontwikkeling.
26 

Zie noot 25, hierboven.
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Daarbij ziet de Raad een aantal belangrijke uitgangspunten:

Er mag geen stapeling van heffingen optreden. Omwille van de helderheid

moet het (fiscale) instrumentarium eenduidig zijn. De onvermijdelijke keuze

voor beprijzing van (auto)gebruik in plaats van bezit vraagt daarom om een

eenduidig nationaal systeem met locatiespecifieke tarifering. Er moet tevens

duidelijk worden gemaakt wat met de additionele opbrengsten gebeurt. 

Wat in de regio wordt opgebracht, wordt daar ook geïnvesteerd. Opbrengsten uit

beprijzing van mobiliteit en bereikbaarheid gaan daar weer naar terug. 

Bij voorkeur worden de middelen aangewend voor collectieve oplossingen waar

deze een complementaire rol vervullen ten opzichte van private oplossingen.

In navolging van het leggen van bevoegdheden bij de andere overheden, moet

de rijksoverheid hen de daarbij behorende instrumenten aanbieden. 

Binnen een nationaal kader of set van richtlijnen heeft de regio autonomie in

toepassing van de instrumenten. Value capture instrumenten verbreden niet

alleen voor het rijk de financiële basis, maar geven regio’s de mogelijkheid om

(in de toekomst) zelf belasting te heffen. Overigens ligt bij de regionale over-

heden de uitdaging om de grote hoeveelheid nu al bestaande instrumenten

(bijvoorbeeld parkeerbeleid, regionaal P&R beleid) verder uit te nutten
27

.

Eenmalige opbrengsten kunnen niet meermalig worden aangewend. Dit lijkt

een open deur, maar al te vaak denken we alles, dus ook bereikbaarheid, uit

grondopbrengsten te kunnen financieren (in de wereld van ruimtelijke ordening:

rood voor groen, voor blauw, voor grijs…).

Het onderstaande voorbeeld laat zien dat er in de regio behoefte is aan nieuwe

instrumenten.

introductie verhandelbare ontwikkelingsrechten

De provincie Limburg wil een deel ontvangen van de waardevermeerdering die

ontstaat wanneer grond een andere bestemming krijgt, bijvoorbeeld wanneer

relatief goedkope landbouwgrond de bestemming woningbouw krijgt. 

De Nota Ruimte moet daarom zo aangepast worden dat er wettelijke mogelijkheden

komen voor ‘verhandelbare ontwikkelingsrechten’. Het systeem zou vooral in de

Verenigde Staten gebruikt worden. Dat staat in een brief van de provincie Limburg

aan de ministers van VROM en Landbouw. Gedeputeerde Staten van Limburg

menen aanspraak op een deel van de waardevermeerdering te kunnen maken

omdat dat een wijziging van de bestemming van grond vaak andere, kostbare,

maatregelen tot gevolg hebben, bijvoorbeeld in de vorm van compensatie van

natuurwaarden. Deze maatregelen worden niet door private partijen betaald. 

Via het systeem wil Limburg ook geld verzamelen voor landschapsbeheer, zoals

het kwetsbare en in onderhoud prijzige Heuvellandschap in Zuid-Limburg. 

Bron: Financieele Dagblad, 18 maart 2004.
27 

Zie Aviesdienst Verkeer en Vervoer – Verkenning

van het juridisch instrumentarium voor

mobiliteitsmanagement, praktische

instrumentariumgids mobiliteitsmanagement

en eindrapportage – Utrecht, 5 augustus 2002.
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2.3 prioriteit in bereikbaarheid

In de vorige twee paragrafen hebben we geschetst hoe bereikbaarheid anders kan

worden georganiseerd en gefinancierd, zowel door publieke als private partijen.

Voor overheden is daarbij de vraag blijven liggen hoe ze met weinig beschikbaar

geld locatieoverstijgende bereikbaarheidsvraagstukken kunnen aanpakken. 

De overheden kunnen twee strategieën volgen: ze geven elke locatie een klein

beetje geld (op basis van de in paragraaf 2.2.4 aangehaalde verdelende 

rechtvaardigheid), óf ze stellen prioriteiten. De Raad is voorstander van de laatste

aanpak. Immers, niet iedere onbereikbaarheid is een probleem en niet elke

locatie vraagt om dezelfde bereikbaarheidsoplossingen. De effecten van slechte

bereikbaarheid zijn ook anders voor Schiphol dan voor een woonwijk. Maar hoe

weeg je dat?

2.3.1 keuzen maken, maar hoe?

Om de keuzen tussen locaties te maken hebben we criteria nodig. De vraag is

vervolgens welke criteria dat moeten zijn. In de voorstudie van dit advies hebben

we aangegeven dat naast verkeerskundige criteria bijvoorbeeld ook economische

criteria een rol moeten spelen. Vooraf merken we op dat de uiteindelijke toegepaste

criteria moeten worden vastgesteld door de betrokken partijen. De Raad zal daar

geen uitspraken over doen, maar reikt hieronder wel diverse opties aan.

Op nationale schaal worden door de overheid publieke belangen gewogen, waarbij

het verhogen van welvaart en welzijn van de bevolking centraal staat. 

De Nota Ruimte laat zien dat het huidige kabinet hiervoor het zwaartepunt legt

bij het versterken van de Nederlandse economie. Het kabinet kiest daarbij voor

de stedelijke netwerken met daarbinnen de economische kerngebieden en de

daarbij behorende hoofdverbindingsassen. In onderstaande box zijn de concrete

keuzen van het kabinet op het gebied van hoofdverbindingsassen verwoord.

keuzen van het rijk in de nota ruimte

Het rijk richt zich in het ruimtelijk beleid op die delen van de hoofdinfrastructuur

(weg, spoor, water), die de beide mainports (en de daarmee verbonden maintport-

regio’s Noord- en Zuidvleugel van de Randstad) met de belangrijkste grootstedelijke

gebieden in Nederland en het buitenland verbinden. Dit zijn de hoofdverbindings-

assen. 

Het rijk is verantwoordelijk voor de hoofdverbindingsassen als onderdeel van de

totale hoofdinfrastructuur.

Het rijk streeft ernaar op de gehele hoofdinfrastructuur een basiskwaliteit aan te

bieden. Daar waar zich hierin knelpunten voordoen, geeft het rijk prioriteit aan

de oplossing van knelpunten op de hoofdverbindingsassen (en daarbinnen 

met name de triple-A verbindingen (A2, A4, A12) boven knelpunten elders in de

hoofdinfrastructuur (hfst 2, p19).

50Bereikbaarheid anders aanpakken

6202_Advies  22-06-2004 13:45  Page 50



2.3.2 kies voor verschillende schaalniveaus

De keuze van het kabinet om veel geld beschikbaar te stellen voor de ontsluiting

van de Amsterdamse Zuidas wordt onder andere verklaard door de internationale

uitstraling van die locatie en de bijdrage ervan aan de internationale concurrentie-

positie van Nederland. Dit is een invalshoek die eveneens kan worden gebruikt

bij prioritering van locaties. Nu hebben we in Nederland een gering aantal

locaties met internationale uitstraling. Uitstraling van een locatie kan echter ook

op bescheidener schaal plaatsvinden: nationaal, regionaal en lokaal.

Daarom moet het niveau worden bepaald waarop overheidsbemoeienis verwacht

wordt. Projecten met internationale en nationale uitstraling vragen om aandacht

van de rijksoverheid, terwijl projecten met lokale uitstraling aandacht van

provincies en gemeenten nodig hebben. Streek- en bestemmingsplannen blijven

het kader vormen voor de projecten met lokale uitstraling.

Op deze manier kunnen gelijkwaardige locaties met elkaar worden vergeleken en

kan een afweging plaatsvinden tussen locaties met een lokaal belang, nationaal

of internationaal belang.

2.3.3 kies voor een combinatie van criteria

Bij keuzen in infrastructuurinvesteringen werkt het rijk met name met economische

criteria. Voor prioritering van investeringen in het MIT wordt daarvoor de OEEI-

leidraad (Onderzoeksprogramma Economische Effecten Infrastructuur) voor

kosten-batenanalyses van infrastructuur gebruikt.

Uit gesprekken met experts en analyse van keuzeprocessen rond infrastructuur en

locatieontwikkeling komt naar voren dat overheden een beperkte set van criteria

moeten kiezen, die echter verder gaat dan alleen economische criteria. ‘Beperkt’

heeft twee betekenissen: in verschillende bewoordingen worden dezelfde soort cri-

teria genoemd en er wordt aanbevolen om een overdaad aan criteria te vermijden.

De criteria die wij voorstellen zijn: 

de economische potentie van een locatie; 

mogelijkheden van de aanwezige bereikbaarheid;

(bijdrage aan) het oplossen van knelpunten; 

de kosteneffectiviteit van de bereikbaarheidsoplossing.

de economische potentie van een locatie

De afweging tussen locaties voor de verdeling van middelen moet worden

gebaseerd de bijdrage van die locatie aan de economie. De focus komt daarmee

te liggen op economisch krachtige locaties of locaties die die potentie hebben
28

.

Onderstaande tabel geeft voorbeelden van criteria en bijbehorende maateenheden

(daarbij dient opgemerkt te worden dat de score op deze criteria niet louter kan

worden toegeschreven aan goede bereikbaarheid).

28 
Dit bewerkstelligt tegelijkertijd dat niet in de

bereikbaarheid van kwetsbare natuurgebieden

wordt geïnvesteerd, omdat de toegevoegde

waarde hiervan niet in financieel-economische

termen wordt uitgedrukt, of een lage

waardering krijgt.
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mogelijkheden van de aanwezige bereikbaarheid

Naast de economische mogelijkheden van een locatie is de benutting van de

reeds aanwezige infrastructuur een tweede criterium om keuzen op te baseren.

Concreet betekent dit dat we moeten uitgaan van de aanwezige bereikbaarheid

van concentratiegebieden: stedelijke netwerken en vervoersknooppunten. 

De nieuwe sleutelprojecten voor de HSL-stations zijn hier een voorbeeld van. 

De onderstaande box geeft een voorbeeld van goede selectiviteit op basis van 

de aanwezige bereikbaarheid: het station Delft Zuid heeft, door zijn ligging 

en combinatie van verschillende modaliteiten, de mogelijkheid om te worden 

uitgebouwd als multimodaal knooppunt.

overeenkomst delft en bam over station zuid

De gemeente Delft en BAM Utiliteitsbouw hebben een overeenkomst voor de

ontwikkeling en realisering van de stationslocatie Delft Zuid getekend. De partijen

gaan op 50/50-basis samenwerken in een Grond Exploitatie Maatschappij. 

In het gebied kunnen drie kantoorgebouwen van in totaal circa 35.000 m2 worden

gerealiseerd.

Het plan voor het gebied bij station Delft Zuid mikt op verbetering van de

ruimtelijke kwaliteit, leefmilieu en de sociale veiligheid door toevoeging van de

kantoorgebouwen. Ook komt er een verbinding tussen de Vulcanusweg en

Tanthofdreef, waardoor het doorgaande zware vrachtverkeer voor het bedrijven-

terrein Vulcanusweg niet langer het woongebied van de Voorhof zal belasten.

De gemeente brengt gronden in, draagt straks zorg voor de opgeleverde openbare

ruimte en begeleidt de publiekrechtelijke procedures. BAM Utiliteitsbouw zorgt

voor de ontwikkeling en voor de realisatie, afzet en marketing van de gebouwen.

Gemeente en BAM maken samen een stedenbouwkundig plan en een inrichtings-

plan voor de openbare ruimte. Het stedenbouwkundig plan zorgt ervoor dat het

station beter ingepast zal worden in de omgeving.
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Groei van de omzet of totale toegevoegde waarde 

Groei van het aantal arbeidsplaatsen

Aandeel zakelijke dienstverlening 

Marktomvang/Klanten

Catchment area/verzorgingsgebied

Gewogen intensiteit gebruik van het netwerk

 

Euro’s, absoluut en relatief

Aantallen, absoluut en relatief

Percentage

Aantallen

Geografische reikwijdte (aantal km’s omtrek) 

Aandeel vrachtverkeer en zakelijk verkeer (is indicatie voor

bereidheid (financieel) bij te dragen aan oplossingen)

Economisch criterium

Voorbeelden van economische criteria en bijbehorende meeteenheden

Meeteenheid
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Voor de eerste fase is D&E architecten uit Delft ingeschakeld als architect voor BAM.

De daadwerkelijke bouw van de kantoren begint in elk geval bij een afzet-

percentage van zeventig procent. Naar verwachting is de vernieuwing van het

stationsgebied gereed tussen 2007 en 2010. 

Bron: PropertyNL, 16 april 2004.

Door uit te gaan van aanwezige bereikbaarheid kunnen complementariteit en

bundeling worden gestimuleerd. Met complementariteit bedoelen we dat elkaar

aanvullende vervoersystemen worden gebruikt zodat per saldo de bereikbaarheid

toeneemt. Denk hiervoor bijvoorbeeld aan prikkels voor ketenmobiliteit: 

de gebruiker gaat met de auto naar een station en gaat met de trein door naar

zijn plaats van bestemming, waar hij met de tram verder reist. Ook verschillende

locaties kunnen complementaire waarde hebben die kan worden benut. 

Denk hierbij aan parkeren op de terreinen bij stadions als er geen evenement is

en gebruik maken van een pendel naar de binnenstad.

Met bundeling volgen we de lijn van het kabinet in de Nota Ruimte. Bundeling

betekent dat de groei van de mobiliteit op bepaalde, voor het overgrote deel

bestaande verbindingen wordt geconcentreerd. Bij uitbreiding van de capaciteit

gaat de voorkeur uit naar bundeling met de bestaande infrastructuur.

Voor de uitdrukking van bereikbaarheid zijn de door Bertolini voorgestelde en

door Deltametropool verrijkte criteria zinvol. Deze staan in onderstaande tabel

samengevat.

Een voordeel van deze criteria is dat we in ons verkeers- en vervoersnetwerk

(te)veel knopen hebben die niet evenveel aandacht verdienen (we willen juist

keuzen maken). Deze invalshoek moet daarom ook in samenhang met de vorige

worden gebruikt.
29 

Bronnen: Vereniging Deltametropool - Sneller

verbonden in de Deltametropool: verknopen en

benutten – competitie ontwikkeling deltanet;

Vereniging Deltametropool - Verslag Werkweek

Deltanet, Schiphol, 27-31 oktober 2003.
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Netwaarde 

Plaatswaarde

Knoopwaarde

Connectorwaarde

 

Het totale aantal inwoners, arbeidsplaatsen en voorzieningen dat via het 

vervoerssysteem binnen een uur reistijd onderling bereikbaar is.

Het aantal functies en voorzieningen op de locatie (dus eigenlijk een 

economisch criterium). Of het aantal verblijfsplaatsen in een gebied met een 

straal van x kilometer rond een knoop.

Het aantal modaliteiten en de richting daarvan.

De gewogen gemiddelde overstaptijd.

Bereikbaarheidscriterium

Voorbeelden van bereikbaarheidscriteria, afgeleid van Deltanet
29

Definitie
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(bijdrage aan) het oplossen van knelpunten

Behoudens VINEX-locaties en enkele honderden hectares bedrijventerrein worden

in Nederland niet veel nieuwe locaties ontwikkeld. We richten ons dus op bestaande

locaties en daarbij ligt het voor de hand om naast de criteria bereikbaarheid en

economische potentie juist te kijken naar criteria die bereikbaarheid fnuiken of

economische ontwikkeling in de weg staan. Met andere woorden, één van de 

criteria is het oplossen van knelpunten. Nu gebeurt dit veelal reactief, we proberen

bestaande knelpunten aan te pakken. Een betere variant is anticipatie op 

potentiële knelpunten. Dat betekent dat bij ruimtelijke ordeningsplannen

nadrukkelijker dan nu een gedegen, op de toekomst gerichte mobiliteitsanalyse

moet worden gemaakt. 

kosteneffectiviteit van de bereikbaarheidsoplossing

Een belangrijk, maar vaak vergeten criterium is de kosteneffectiviteit van de maat-

regel. Met andere woorden: welke maatregel heeft met de minste inspanning het

meeste effect, het beste rendement of de beste kosten-batenverhouding. 

De introductie van dit criterium voorkomt dat louter naar grootschalige oplossingen

wordt gezocht en kleine kansen blijven liggen (wel geld voor de zoveelste

rotonde, maar geen geld voor de fietstunnel die een enorme bijdrage aan de 

verkeersveiligheid levert). 

De kosteneffectiviteit kan op veel verschillende manieren worden uitgedrukt.

Varianten waaraan valt te denken zijn bijvoorbeeld de grootste afname van de

gesommeerde of gemiddelde reistijd of de grootste afname van transportkosten.

2.3.4 bepaal vooraf de spelregels voor de keuze

Bij het maken van keuzen tussen verschillende locaties gaat het niet louter om

het vinden van de juiste criteria, maar ook om de toepassing ervan. 

Het vooraf vastleggen van de spelregels waarbij criteria helder en consequent

worden toegepast is dus minstens zo belangrijk (er vanuit gaande dat de

betrokken partijen transparantie wensen). Dat betekent dat duidelijk moet zijn

welke criteria worden gebruikt en wat de rolverdeling tussen de verschillende

partijen dient te zijn. 

Door met verschillende schaalniveaus te werken kan een hiërarchie in de keuzen

worden gemaakt. In een regio worden verschillende projecten voorgelegd aan

een beoordelingscommissie (de bestuurders in die regio, dan wel diegenen die

over de budgetten beschikken (bijvoorbeeld de BDU)). Op basis van de door hen

gebruikte criteria worden de projecten ‘gescoord’ en als de betreffende locatie

‘wint’ worden overheidsbudgetten toegekend. De best scorende projecten kunnen

tevens ‘opgaan voor’ beoordeling op een hogere schaal. Daarbij moet de 

concurrentie worden aangegaan met projecten uit andere regio’s. 

Dezelfde procedure kan ook op deze schaal worden gevolgd, met een zelfde

uitkomst. 
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Voor concrete uitwerking van een dergelijke aanpak valt te denken aan de 

volgende acties door verschillende overheden:

bevorder ideeontwikkeling via prijsvragen;

stel additioneel geld beschikbaar voor de beste geïntegreerde ontwerpen; 

organiseer jaarlijks symposia waarin de beste plannen en nominaties voor

teams/ontwerpers worden bekend gemaakt.

55
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Bijlagen

Samenvatting voorstudie

Mogelijkheden van ‘value capture’-instrumenten in Nederland

Verantwoording werkwijze
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Door de voortdurend groeiende automobiliteit van de Nederlander staat de bereik-

baarheid van locaties voor wonen, werken, winkelen en recreëren onder druk.

Tegelijkertijd is locatiebereikbaarheid een belangrijke concurrentie- en kostenfactor.

Dit gegeven, tezamen met de veranderende rolopvatting van de rijksoverheid en

het gebrek aan publieke middelen maakt het de moeite waard om te onderzoeken

hoe op een andere manier met bereikbaarheid kan worden omgegaan.

invalshoek van de voorstudie

In de voorstudie locatiebereikbaarheid heeft de Raad voor Verkeer en Waterstaat

aan de hand van hypothesen verkend wat mogelijke invalshoeken voor een uit te

brengen advies zijn. Daarbij is uitgegaan van bereikbaarheid van de voordeur

(klanten), zijdeur (werknemers) en achterdeur (leveranciers/goederen). 

Ten eerste is onderzocht wat de potentie is van een maatwerk- en bottom-up

aanpak van bereikbaarheid vanuit de locatie zelf en vanuit de invalshoek van de

gebruiker en belanghebbende. Wat zijn hun wensen en behoeften, maar ook:

hoe kun je partijen praktisch de verantwoordelijkheid laten nemen voor de

bereikbaarheid van hun vestigingslocatie? 

Ten tweede is onderzocht wat de mogelijkheden tot verzakelijking van bereik-

baarheidsdiscussie zijn. Bij verzakelijking gaat het vooral om het in beeld krijgen

van financiële stromen en om het verkrijgen van inzicht in goede manieren om

bereikbaarheid te financieren. Er gaat heel veel (privaat) geld om in individuele

mobiliteit, maar dat wordt klaarblijkelijk niet op de meest effectieve manier

ingezet. De vraag is hoe dit wél kan worden gerealiseerd. 

Ten derde is in de voorstudie geanalyseerd wat de effecten zijn van de huidige

instrumenten van vervoermanagement en mobiliteitsmanagement. Hoe succesvol

zijn deze instrumenten en waar is verbetering mogelijk?

resultaten

1 Wees selectief

Bij bereikbaarheid wordt nu op aanbod gestuurd. Er moet veel meer nagedacht

worden vanuit de wensen en motivatie van de reiziger/consument. Tegelijkertijd

moeten we oppassen niet door te schieten. Louter redeneren vanuit de gebruiker

kan vanwege zijn korte termijn perspectief leiden tot te beperkte oplossingen. 

We moeten daarom redeneren vanuit het gebruik van een locatie: welke functies

59

Samenvatting voorstudie

Hieronder volgt een samenvatting van de voorstudie ‘Iedere locatie krijgt de

bereikbaarheid die zij verdient’. In deze studie is onderzocht wat mogelijke

invalshoeken voor een advies over locatiebereikbaarheid kunnen zijn. 
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willen we op een locatie, nu en in de toekomst? De vraag wat de toekomstige

gewenste bereikbaarheid is moet dus ook gesteld worden. 

Daarom is alléén een bottom-up aanpak vanuit de locatie zelf te beperkt, want

een locatie is ook onderdeel van een netwerk en de omgeving. Bereikbaarheid

van een locatie wordt verzorgd door en is afhankelijk van het netwerk. 

Niet iedere locatie vraagt dezelfde bereikbaarheidskwaliteit. Daarom moeten 

prioriteiten in de keuze voor de aanpak van locaties worden aangebracht, waarbij

maatwerk per locatie kan worden geboden. Selectiviteit is gewenst, bijvoorbeeld

op grond van de economische potentie van een locatie en de kwaliteit van de

bereikbaarheid. Op deze manier kunnen knelpunten worden geïnventariseerd en

prioriteiten worden gesteld (niet iedere ‘onbereikbaarheid’ heeft dezelfde

zwaarte). Maatwerk betekent daarnaast dat er selectie kan plaatsvinden van

activiteiten die wel en niet wordt geaccepteerd, op grond van het (gewenste)

bereikbaarheidsprofiel van een locatie.

Qua locatie- en bereikbaarheidsontwikkeling zijn vervoersknooppunten de lastigst

te ontwikkelen plekken door de vele partijen die hierbij betrokken zijn. Door die

vele partijen is er niet één aanspreekpunt voor knooppuntontwikkeling. Net zoals

bij de bereikbaarheidskwaliteit van locaties prioriteiten kunnen worden aan-

gebracht, zou dat ook moeten gebeuren voor de betrokkenheid van verschillende

partijen: niet iedereen moet overal bij betrokken zijn. Er moet één organisatie

met bevoegdheden zijn (zoals bijvoorbeeld een vervoersautoriteit).

2 Wees zakelijk

Het ontplooien van activiteiten op een locatie kan worden gezien als economische

functie. Redeneren vanuit het economisch nut van bereikbaarheid biedt daarmee

aanknopingspunten voor de verzakelijking van (de discussie over) bereikbaarheid.

Analyse van de geldstromen rond bereikbaarheid is nu echter erg lastig doordat

het beschikbare cijfermateriaal fragmentarisch en onvolledig is. Op macroniveau is

de private markt voor verkeer en vervoer veel groter dan de overheidsmarkt. Dit is

uitgezocht voor de provincie Noord-Brabant. In 2002 beliep de overheidsmarkt in

Noord-Brabant voor aanleg, beheer en onderhoud van infrastructuur en

bekostiging openbaar vervoer circa € 400 miljoen; de private markt (met name 

de kosten voor autokilometers) was maar liefst tien keer groter. Ook in transport

en distributie wordt vaak meer naar goederen- dan naar geldstromen gekeken. 

Maar toch gaat het ook daar om aanzienlijke bedragen. Uit berekeningen blijkt

dat de directe (transport) en indirecte (grotere voorraad) kosten van slechte

bereikbaarheid op jaarbasis zo’n 1,6 miljard euro voor het bedrijfsleven bedragen.

Daar bovenop komen de zogenaamde multipliereffecten: omzetreductie, 

verplaatsing van activiteiten en uiteindelijk het weglekken van kennis.
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Het zichtbaar maken van de financiële stromen is één (moeilijke) stap. Het com-

bineren en anders inrichten ervan een tweede. Immers, zo lang die geldstromen

vastliggen in rigide mobiliteits- en huisvestingsregelingen (werkgevers), in smalle,

dossiergebonden aanbestedingen (overheid) en even smalle investerings-

beslissingen (projectontwikkelaars, vastgoedeigenaren) valt er niets mee te

beginnen. Werkgevers, publiekstrekkers, vastgoedexploitanten en de overheid

zullen een andere scope moeten krijgen en anders moeten gaan opereren.

Daarbij stelt de Raad met nadruk dat verschuiving van financiële stromen niet

gaat om lastenverzwaring voor de private partijen.

Zodra duidelijk wordt wat kosten en opbrengsten van bereikbaarheid zijn ontstaat

wel een gevoel van urgentie bij belanghebbenden. Dat uit zich in de eerste voor-

zichtige aanpakken van bereikbaarheid in de vorm van business cases. Daarin wordt

een integrale aanpak van locatieontwikkeling en –ontsluiting nagestreefd. 

Dat betekent dat kosten en batenafwegingen niet alleen op projectniveau 

(de infrastructuur op de locatie) worden gemaakt, maar ook op systeemniveau 

(de totale ontwikkeling van de locatie/de ontwikkeling van de locatie in samen-

hang met het netwerk waar het deel van uit maakt).

3 Wees slim

De instrumenten van vervoermanagement waren met name bedoeld om het

individuele autogebruik in het woon-werkverkeer terug te dringen. Op enkele

individuele successen na is dit niet gelukt: het individuele autogebruik is juist

sterk gegroeid; de invloed van vervoermanagement op autogebruik op landelijke

schaal is nihil; de stimulering van autodelen is mislukt en carpoolen neemt

sterk af. Bovendien zakken veel initiatieven in als de aanloopsubsidie stopt. 

Sinds 2002 wordt mobiliteitsmanagement als alternatief voor vervoermanagement

gepresenteerd, waarbij een forse verbreding van de scope en ambitie wordt

aangegeven. Het gaat daarbij vooral om verwachtingen, resultaten zijn nog niet

geboekt. De vraag is of de ingezette middelen niet beter kunnen worden ingezet

om enerzijds meer zelfsturing van locatiebelanghebbenden te bevorderen, waarbij

zo veel mogelijk vrijblijvendheid moet worden voorkomen. Anderzijds kan worden

ingezet op de ontwikkeling van nieuwe (bereikbaarheids)diensten, omdat het

aanbod hiervan nog zeer beperkt is.

uit te werken lijnen in het advies

In zijn algemeenheid komt uit de resultaten van de voorstudie naar voren dat

slimme, selectieve en zakelijke actie vereist is rond bereikbaarheid van locaties.

Als concrete invulling van de overheidsrol geldt dat zij voor de lange termijn 

sturing moet geven en kaderstellend werken; op korte termijn moeten slimme en

drastische keuzen worden gemaakt. Er moet dus een keuze komen voor locaties

waar overheidsaandacht en –financiering voor is. Ook in projecten die privaat

gefinancierd kunnen worden moet een drastische keuze worden gemaakt (dus

niet alle projecten een beetje aandacht en geld, maar enkele volledig).

61
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Op basis van de resultaten heeft de Raad besloten om in het adviestraject verder

te werken vanuit de volgende perspectieven: 

1 Bereikbaarheid anders betaald. Deze lijn betekent nadere uitwerking van het

onderwerp herverdeling financiële stromen. De uitdaging ligt onder andere 

in het vinden van manieren om de kosten van bereikbaarheid expliciet te

maken en duidelijk te maken wie deze kosten dragen. Het gaat erom een 

vertaalslag te maken van de theorie over verdeling van kosten en baten naar

de toepassing in operationele instrumenten. Ook zal worden gezocht naar

financiële prikkels die leiden tot zelfsturende mechanismen voor locatie-

belanghebbenden. Dit sluit aan bij de eerder door de Raad bepleite

transparantie en beprijzing van mobiliteit. 

2 Prioriteit in bereikbaarheid. Dit betekent nadere uitwerking van het begrip

selectiviteit bij de keuze tussen locaties en de ontwikkeling op locaties. 

We onderzoeken hoe prioriteiten kunnen worden gesteld bij de keuze in

locaties op basis van onder andere:

aanwezige of gewenste kwaliteit van de bereikbaarheid; 

de positie en het belang van de locatie in het verkeers- en vervoersnetwerk;

economische potentie van de locatie, danwel economische effectiviteit van

een investering in de bereikbaarheid van de betreffende locatie. 

Het gaat daarbij dus om criteria die niet alleen van verkeerskundige aard zijn,

maar ook van bijvoorbeeld economische. Bij de ontwikkeling van een locatie

moet bereikbaarheid een belangrijk criterium zijn. In de uiterste variant moet

eerst bereikbaarheid zijn gegarandeerd of gerealiseerd alvorens de locatie kan

worden ontwikkeld. 

De ontwikkeling van vervoersknooppunten zal centraal staan. Eén van de vragen

is hoe de nationale overheid (wettelijke) kaders kan stellen waarin lokale en

regionale initiatieven tot bloei komen.
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Gunstig wil zeggen dat de af te romen gelden in een acceptabele verhouding

staan tot de kosten (inclusief moeite) van invoering en de kosten van uitvoering.

Daarna volgen de conclusies waarbij een onderverdeling gemaakt is naar type

instrument.

30 
Overgenomen van Offermans, 

R. en D. van der Velde – Onderzoek Value

Capturing. Rotterdam, juni 2004. 

Zie www.raadvenw.nl.
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Mogelijkheden van ‘value capture’-

instrumenten in Nederland

Hieronder volgt in tabelvorm
30

een overzicht van bestaande ‘value capture’-

instrumenten, waarbij aangegeven is in hoeverre invoering in Nederland

potentieel gunstige resultaten kan opleveren. 

Value capturing van Ontwikkelaars:

Vrijwillige bijdrage

Benefit sharing

Ontwikkelaarbijdrage

Ontwikkelingsrechten

Verbindingsheffing

Value capturing van Ontwikkelaars:

Overheidsingrijpen

Actief grondbeleid

Administrative guidance

Exploitatievergunning

Ontwikkelingsheffing 

Value capturing van Grond- en 

Vastgoedbezitters

Heffingsdistricten

Impact fees

Incrementele Belasting

Versement Transport 

Interne value capturing 

Stationsexploitatie

Totaalontwikkelaar
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Voornaamste barrière

Overzichtstabel van de verschillende value capture instrumenten
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++  = grote potentie, +  = redelijke potentie, o  = geen potentie, ?  = onbekend
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vrijwillige bijdrage

Gezien het zwakke instrumentarium waar gemeenten momenteel over

beschikken is de overheid vaak afhankelijk van vrijwillige private bijdragen uit

onderhandelingen. Verbindingsheffingen en verkoop van ontwikkelingsrechten

door vervoerders behoren tot deze groep. De eerste is mondjesmaat toegepast

in Nederland en levert slechts kleine bedragen op. De tweede wordt alleen

toegepast door NS wanneer deze zelf niet tot ontwikkeling van haar grond wil

overgaan. Alhoewel het hierbij om grote sommen geld kan gaan kunnen we

niet spreken van volledige value capturing omdat NS niet geheel verantwoor-

delijk is voor alle kosten. Het rijk bekostigt namelijk de basisstations.

Waar intensievere samenwerking en kostendeling mogelijk is kunnen grotere

private bijdragen verkregen worden in PPS-verband. Op kleine schaal wordt

PPS al geruime tijd toegepast, voor grootschalige infrastructuur en gebiedsont-

wikkeling is het nog betrekkelijk nieuw. Door onbekendheid met het proces,

de grote complexiteit en bestuurlijke veranderingen zijn verschillende PPS-

projecten tot nu toe niet succesvol gebleken, zoals de Nieuwe Sleutelprojecten

(NSP) van Rotterdam en Utrecht. Door het opdoen van ervaring in hun nieuwe

rollen zullen in de toekomst meer Publiek-Private Samenwerkingen succesvol

zijn, mede geholpen door de expertisecentra die door verschillende ministeries

zijn opgezet om kennis te vergaren en te verspreiden.

Een specifieke vorm van PPS is benefit sharing. Dit is een instrument waarbij

publiek en private actoren afspraken maken ter verdeling van winsten uit

commerciële activiteiten die (deels) voortvloeien uit publieke investeringen.

Het eerste project waarbij benefit sharing is toegepast is NSP Den Haag

Centraal. Omdat er al afspraken gemaakt waren tussen de gemeente en private

actoren werd ervoor gekozen om het benefit sharing element een publiek-

publieke karakter te geven in plaats van de oorspronkelijk geplande recht-

streekse afspraken tussen de subsidieverstrekker (het rijk) en de ontwikkelaars.

Het doel van de oorspronkelijke opzet blijft in deze nieuwe opzet overigens

behouden. Betrokkenen geven echter aan dat een dergelijke opzet in 

toekomstige projecten geen probleem hoeft te zijn als er maar eerder richting

benefit sharing toegewerkt wordt.

Wanneer de overheid in de toekomst doeltreffende instrumenten heeft om

kosten te verhalen kan verwacht worden dat ontwikkelaars gewilliger zullen

zijn in het doen van bijdragen dan nu het geval is. Daarom is het van groot

belang dat de Nota Grondbeleid zo snel mogelijk door de Kamer behandeld

wordt en dergelijke instrumenten beschikbaar komen.

0verheidsingrijpen

Nederland past al geruime tijd value capturing toe. Door het voeren van actief

grondbeleid hebben gemeenten publieke uitgaven voor lokale voorzieningen

en locale basisinfrastructuur, zoals wegen en pleinen, kunnen verhalen op de

private sector via de uitgifteprijs van bouwrijpe grond. De kostensoorten die

verhaald kunnen worden zijn echter beperkt, waardoor investeringen in

openbaarvervoerinfrastructuur en bovengemeentelijke infrastructuur-

investeringen nog altijd uit algemene middelen betaald moeten worden.
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Private actoren zijn actiever geworden op de grondmarkt, met name in green-

field locaties. Door het vroegtijdig aankopen van grond proberen zij deelname

aan ontwikkelingsprojecten af te dwingen. Overheden zien zich hierdoor vaker

gedwongen facilitair grondbeleid te voeren. Financiële bijdrage aan publieke

investeringen moet dan op een vrijwillige basis gerealiseerd worden. 

Het selecteren op de kwaliteit van de plannen of van de ontwikkelende partij

wordt door de dominantie van de eigendom van de grond bijna onmogelijk

gemaakt.

Ook bij herontwikkeling in stedelijk gebied, zoals stationslocaties, is er sprake

van een hoge mate van privaat grondbezit. Om investeringskosten te verhalen

zijn gemeenten al snel aangewezen op vrijwillige bijdragen door onderhande-

ling of een vorm van PPS. De huidige fiscale instrumenten zijn onvoldoende

toegerust om in dergelijke situaties financiële bijdragen af te kunnen dwingen.

Zo kan er in het geval van facilitair grondbeleid een exploitatieovereenkomst

tussen de gemeente en ontwikkelaars aangegaan worden waarin afgesproken

wordt welke bijdrage de ontwikkelaar doet. Dit is echter een vrijwillige

overeenkomst.

Als laatste stok achter de deur hebben gemeenten nog de baatbelasting. In de

praktijk blijkt dit instrument echter onbruikbaar: jurisprudentie wijst uit dat

het verband tussen deze publieke investering en de individuele baten als te

zwak ervaren wordt om tot heffing over te mogen gaan.

In de meeste gevallen komt het niet tot een dergelijk conflict omdat noch de

gemeente, noch de ontwikkelaar hier baat bij heeft. De meeste ontwikkelaars

willen zo snel mogelijk ontwikkelen en zijn bereid een bijdrage te doen aan

de kosten voor het bouwrijp maken van de grond of de openbare ruimte of

extraatjes. Let wel, het gaat hier alleen om bijdragen voor locale basisinfra-

structuur.

In de Nota Grondbeleid staan plannen om deze tekortkomingen te verhelpen

door invoering van een exploitatievergunningstelsel. Hierdoor kunnen voor-

waarden gesteld worden aan het type bebouwing, bouwtechnische kenmerken,

maar ook aan kostenverhaal en wijze van realisatie, alvorens tot ontwikkeling

overgegaan mag worden. Op deze manier krijgen gemeenten eindelijk een

praktisch uitvoerbaar instrument in handen dat ook bij facilitair grondbeleid

bruikbaar is.

Een ander belangrijk element van de geplande exploitatievergunning is dat

het rijk de mogelijkheid krijgt rijksinvesteringen te verhalen. Niet rechtstreeks,

maar door de kosten in rekening te brengen bij de gemeenten die het vervol-

gens weer bij de ontwikkelaars verhalen. In de Nota worden wel voorbeelden

gegeven met betrekking tot het wegverkeer (bijvoorbeeld snelwegen), maar

niet van openbaarvervoerinvesteringen. Het is nog onduidelijk in hoeverre

deze kosten te verhalen zullen zijn. Dit is ook sterk afhankelijk van de manier

waarop de plannen in de Nota Grondbeleid door de Kamer komen.

Actief grondbeleid op rijksniveau is een andere manier waarop de Nota

Grondbeleid tracht rijksinvesteringen te kunnen verhalen op ontwikkelaars. 

De op te richten Raad voor Vastgoed Rijksoverheid (RVR) zou door het aankopen,

beheren en verkopen van grond moeten bijdrage aan de snelle en minst

kostbare realisatie van politieke doelstellingen. Net als bij actief gemeentelijke
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grondexploitatie zouden gemaakte investeringskosten, bijvoorbeeld in een

grootschalig infrastructuurproject, (gedeeltelijk) verhaald kunnen worden op

ontwikkelaars in het gebied via de uitgifteprijs.

value capturing van grond- en vastgoedbezitters

De instrumenten voor value capturing van grond- en vastgoedbezitters kennen

allen zeer specifieke haken en ogen, met name op sociaal-politiek vlak, die

eenvoudige invoering in Nederland in de weg staan. Zie bijvoorbeeld de 

politieke discussie over het al dan niet afschaffen van de OZB. We volstaan

hier met een verwijzing naar het rapport van Offermans en Van der Velde voor

een toelichting op de werking en toepassing van de instrumenten in het

buitenland.

interne value capturing

Uitstralingseffecten van investeringen in het station en het stationsgebied

komen zowel binnen als buiten het station terecht. Binnen het station 

vergroten deze de omzet en winstpotentie van door NS geëxploiteerde of door

NS verhuurde ruimte. Op deze manier is NS in staat kruissubsidiëring toe te

passen.

Omdat NS in veel gevallen ook buiten het stationsgebouw een sterke grond-

positie heeft en zelf ook veel vastgoed ontwikkelt en beheert kan zij ook hier

een deel van de in de vastgoed verdisconteerde bereikbaarheidspremie

afromen. 

NS kan dus gezien worden als een totaalontwikkelaar. Toch is er, net als bij

‘stationsexploitatie’, geen sprake van volledige value capturing omdat de NS

samen met het rijk verantwoordelijk is voor de investeringskosten van het

station terwijl de laatste geen aandeel heeft in de verhoogde baten die door

deze investeringen ontstaan.

Door het zien van infrastructuur als een integraal onderdeel van gebieds-

ontwikkeling en niet als sluitpost kunnen uitstralingseffecten (gedeeltelijk)

geïnternaliseerd worden. Het koppelen van winstgevende projectonderdelen

aan niet-winstgevende onderdelen kan leiden tot dekking van (een deel van)

deze publieke investeringen. Het project Sijtwende is een van de weinige

positieve voorbeelden tot op heden.
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Verantwoording werkwijze

commissie en projectteam

Dit advies is in de periode januari – mei 2004 voorbereid door een commissie uit

de Raad, ondersteund door een projectteam. Commissie en projectteam waren als

volgt samengesteld:

commissie

mevr. drs A.M.J. Rijckenberg, commissievoorzitter

mevr. prof dr J.P. Bahlmann

prof dr W.A. Hafkamp

ir G.A. Kaper

ir K.J. Noordzij MBA

mr F.E. Schaake

projectteam

dr R.H.J. Demkes 

mevr. J.D. Parag

met medewerking van drs ing P.M. Blok

KPMG BEA

communicatieadviezen

mevr. mr P.F.M. Ramakers

Publicis Van Sluis Consultants
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voorstudie

Ter voorbereiding van dit advies heeft de Raad in de tweede helft van 2003 een

voorstudie uitgevoerd die resulteerde in het rapport Iedere locatie krijgt de

bereikbaarheid die zij verdient dat op 7 januari 2004 is uitgebracht (zie voor de

samenvatting hiervan de bijlage). 

De voorstudie is op 18 februari via een themabijeenkomst in de Overlegorganen

Verkeer en Waterstaat besproken. Daarnaast hebben verschillende partijen

schriftelijk gereageerd op de voorstudie: het Ministerie van VROM, de

Kennisalliantie Mobiliteitsmanagement en de Kamer van Koophandel van Limburg.

werkwijze

De commissie heeft in de periode januari – mei 2004 viermaal vergaderd en 

heeft in maart een expertsessie georganiseerd. In deze sessie zijn de tot dan toe 

verzamelde resultaten getoetst. De experts die hebben deelgenomen zijn: 

de heer Brandsema Gemeente Amsterdam, Dienst Ruimtelijke

Ordening, projectbureau Amsterdam Zuidoost

Lob

de heer Van Egeraat Montefeltro

de heer Galjaard Mobiliteitsteam Groot Haaglanden/SWINGH

de heer Frieling Deltametropool

de heer Klaasen VM2, Vereniging Mobiliteitsmanagment

de heer Sam VCC Schiphol

de heer Sanders TU Delft/TNO Inro

de heer Sluis V&M advies

de heer Steijn TLN

de heer Storm Regio Randstad

Om meer inzicht te verkrijgen in de werking en resultaten van ‘value capture’-

instrumenten heeft de commissie de Erasmus Universiteit opdracht gegeven tot

een onderzoek naar toepassing hiervan in het buitenland en de mogelijkheden

ervan voor de Nederlandse situatie. Dit onderzoek is verricht door de heren

Offermans en Van der Velde. 

68Verantwoording werkwijze

6202_Advies  22-06-2004 13:45  Page 68



Daarnaast heeft de commissie ontwikkelingen en de huidige stand van zaken in

de praktijk op het gebied van locatiebereikbaarheid in drie verschillende casussen

onderzocht: 

De ontwikkeling van het nieuwe station Rotterdam CS. Daarvoor hebben we

gesproken met de heren Van den Berg, Postma en Roels van de dienst

Stedenbouw, Wonen en Verkeer (dS+V) van de Gemeente Rotterdam.

De ontwikkeling van het Science Park Amsterdam. Daarvoor hebben we

gesproken met de heer Brandsema van het projectbureau Amsterdam Zuidoost

Lob van de dienst Ruimtelijke Ordening van de gemeente Amsterdam.

De doorwerking van de adviezen van de commissie Luteijn in de regio Groot

Haaglanden. Daarvoor hebben we gesproken met de heer Galjaard van het

Mobiliteitsteam Groot Haaglanden/SWINGH.

De commissie heeft in aanvulling hierop ook diverse afzonderlijk gesprekken

gevoerd met:

de heer Blom Innovia consult

de heer Van der Does de Bye Metrum

mevrouw Gooijer Ministerie van Verkeer en Waterstaat,

Directoraat-Generaal Personenvervoer

de heer Huijsman Ministerie van Verkeer en Waterstaat,

Directoraat-Generaal Goederenvervoer

de heer Jurriaans Ministerie van Verkeer en Waterstaat,

Directoraat-Generaal Goederenvervoer

de heer Kievits Metrum

de heer Pilgram Ministerie van Verkeer en Waterstaat,

Directoraat-Generaal Personenvervoer

de heer Van Rheenen EVO

mevrouw Swart Ministerie van Verkeer en Waterstaat,

Directoraat-Generaal Personenvervoer

de heer Zinn Ministerie van Verkeer en Waterstaat,

Directoraat-Generaal Personenvervoer

De commissie is alle betrokkenen veel dank verschuldigd voor hun medewerking

en inspirerende bijdragen.
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