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Samenvatting
Transport groeit en blijft groeien
Het internationaal goederenvervoer groeit fors, vooral het vervoer over
de wegen van het Europese continent. Door de continue groei van de
handel is de transportbehoefte op het Europese continent steeds verder
toegenomen. Dit komt tot uitdrukking in meer transport, meer ritten en
langere afstanden. De uitgebreide transportinfrastructuur en relatief lage
transportkosten hebben deze ontwikkeling mede mogelijk gemaakt en de
welvaart kon hierdoor sterk toenemen. Volgens prognoses zet de groei in
voertuigkilometers zeker tot 2030 voort.
Het verantwoord faciliteren van de vraag naar goederenvervoer is een
basisvoorwaarde voor de groei van de economie en voor verbetering van
de leefomgeving. Verantwoord betekent hier: duurzaam, dus op lange
termijn goed voor economie, milieu en leefomgeving. Om dat te bereiken
moeten we inzetten op een andere groei van de economie, met minder
groei van transport. De ontwikkeling naar een kenniseconomie is daarin
essentieel.
Problemen worden groter
Naast de niet te onderschatten bijdrage van internationaal goederenvervoer aan de ontwikkeling van de Nederlandse en Europese economie
heeft goederenvervoer ook nadelige effecten. De nadelen zijn een toenemend beslag op de schaarse ruimte en meer milieuvervuiling.
Bij het ruimtegebruik gaat het om concurrentie tussen verschillende
activiteiten zoals wonen, werken, recreatie, natuur en infrastructuur.
Het toenemend beslag op de infrastructuur veroorzaakt vooral congestie
op de weg, waar personen- en goederenvervoer met elkaar concurreren.
Bij het milieu gaat het om emissies, geluid en veiligheid.
Deze problemen doen zich in alle Europese landen voor, maar Nederland
wordt daar als eerste sterk mee geconfronteerd omdat het een dichtbevolkt land is, dat is gespecialiseerd in distributieactiviteiten.
Ook worden de effecten van transport eerder dan voorheen als nadelig
ervaren, vanwege de hogere eisen die we stellen aan de kwaliteit van onze
leefomgeving.
Dagelijks ervaren we de effecten van ruimtetekort en aantasting van het
milieu. Daarom is het van belang nu de problematiek goed te analyseren
en oplossingen aan te dragen. Beleid dat erop is gericht vervoer van
goederen over de weg te vervangen door binnenvaart en spoor moet
worden voortgezet, maar is onvoldoende voor het opvangen van de groei
van het wegvervoer. Bij ongewijzigd beleid zullen de problemen in
Nederland en Europa groter worden. Om dat te voorkomen zijn maatregelen nodig die leiden tot minder vraag naar transport. Dit vraagt om
een brede aanpak, die veel meer beslaat dan transport alleen: een sociaaleconomisch en ruimtelijk-economisch beleid, zowel nationaal als
Europees. Samenwerking met andere beleidsmakers en marktpartijen
in Europa is onontbeerlijk.
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Oplossingen
De Raad voor verkeer en waterstaat heeft ideeën ontwikkeld voor het
verantwoord omgaan met het immer groeiende transport.
Preventie van transport
Doel van transportpreventie is economische groei en de groei van transport
los te koppelen. Voor een gelijkwaardige ontwikkeling van welvaart en
leefbaarheid is het van belang productie en consumptie zodanig te
(her)ordenen dat beide minder ruimte- en milieu-intensief zijn. Middelen
voor de overheid zijn het doorberekenen van alle kosten van transport, het
stimuleren van innovaties, onderzoek, experimenten en afspraken met
marktpartijen over een gezamenlijke aanpak voor terugdringing van
milieu- en geluidhinder door aanpak aan de bron.
Selectie in goederenstromen
Nederland heeft door zijn economische ontwikkeling een goede staat van
welvaart en welzijn bereikt. Ons land kan het zich veroorloven op bepaalde
onderdelen van de economie met minder, maar uit welzijnsoogpunt aantrekkelijker groei genoegen te nemen. Dit houdt in dat niet ten koste van
alles zo veel mogelijk internationaal goederenvervoer via Nederland moet
verlopen.
Inspelend op de verandering naar een kennis- en diensteneconomie moeten
we ons richten op de ontwikkeling van Nederland tot Regieland, waarbij meer
waarde wordt toegevoegd aan de goederenstromen die door ons land gaan.
Verder is een Europees zeehavenbeleid nodig. Havens moeten primair
hun natuurlijke achterland bedienen. Spreiding van transportstromen is
gunstig voor de ontwikkeling van andere landen en van Europa als geheel.
Het is aan de verschillende nationale en Europese overheden om de voorwaarden te scheppen waaronder de markt tot een optimale verdeling over
Europa komt.
Accommoderen van de groei
Ook al leiden preventie en selectiviteit op lange termijn tot een flinke
vermindering van de groei van het goederenvervoer, dan nog zijn initiatieven nodig om het goederentransport verantwoord te accommoderen.
Die moeten worden gevonden in innovatie van transportsystemen,
stimulering van alternatieven en aanpassingen van de infrastructuur.
Een nog in te stellen vervoerfonds zorgt ervoor dat de opbrengsten uit
diverse belastingen kunnen worden ingezet voor preventie, selectie en het
innovatief accommoderen van transport.

Aan de slag
Het toenemend beslag op de beschikbare ruimte, dat wordt veroorzaakt
door groei van de economie en groei van transport, vereist aanpassing van
de internationale ordening van productie en consumptie. Preventie, selectie en innovatief accommoderen van transport zijn nodig om de welvaart
en het welzijn in Nederland en in Europa ook op lange termijn veilig te
stellen en hoewel het draagvlak voor ingrijpen nog niet groot lijkt, kunnen
we niet langer wachten. Nederland kan een voortrekkersrol vervullen,
gezien de opgebouwde reputatie in Europa. Het zal onze economie ten
goede komen, want inzetten op ‘Nederland Regieland’ zal het vestigingsklimaat vanuit het belang van economie én leefbaarheid verbeteren.
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Summary
Long term policy for international cargo transport
Summary of the advice of the Dutch Advisory Council for Transport,
Infrastructure and Watermanagement to the Dutch Minister of Transport

Transport is growing and keeps on growing
International cargo transport is growing rapidly, especially by road on
the European continent. Due to the continuous growth of trade, the need
for transport on the European continent has increased more and more.
This becomes apparent in more transport, more movements and longer
distances. The extensive transport infrastructure and the relatively low
transport costs have contributed to making this development possible, and
consequently, prosperity has been able to increase strongly. The growth in
kilometers per vehicle is expected to continue at least until 2030.
Well-considered facilitating the demand for cargo transport is a basic
condition for the growth of the economy and for improvement of the
liveability. In this context ‘well-considered’ means: durable, so good for the
economy, the environment and the liveability in the long term. To make
this possible, we have to focus on a different growth of the economy, with
less growth in transport. The development towards a knowledge based
economy plays an essential part.
Problems are increasing
In addition to the major contribution of international cargo transport to
the development of the Dutch and European economy, cargo transport
also has some adverse effects. The disadvantages form a growing burden on
the scarce space and lead to more environmental pollution.
In the use of space there is competition between different activities, such as
living, work, recreation, nature and infrastructure. The increasing burden
on the infrastructure especially causes congestion on the road, where
passenger and cargo transport compete with each other. With regard to
the environment the problems centre on emission levels, noise and safety.
These problems occur in all European countries, but the Netherlands is
the first to face these problems strongly as it is a densely populated country
specialized in distribution activities. Additionally, the effects of transport
are perceived as negative, to a higher degree than before, due to the higher
demands we make of the quality of our environment.
Every day we experience the effects of lack of space and the negative impact
on the environment. For this reason it is important that the problem is
analyzed well and that the solutions are found now. A policy is to be adopted
that is aimed at replacing cargo transport by road with inland shipping and
transport by rail, but this policy is not sufficient to deal with the growth of
road transport. If the policy remains unchanged, the problems in the Netherlands and Europe will increase. This can be prevented by taking measures
that lead to less demand for transport. This requires a wide approach, which
comprises much more than transport alone: a socio-economic and spatialeconomic policy, both on a national and a European level. Co-operation
with other policy makers and market parties in Europe is essential.
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Solutions
The Dutch Advisory Council has developed some ideas for a well-balanced
handling of ever-growing transport.
Prevention of transport
The aim of prevention of transport is to separate economic growth from
the growth of transport. For an equal development of prosperity and
liveability, production and consumption should be rearranged in a way
in which both are less space and environment intensive. The government
should calculate all costs of transport, encourage innovations, research,
experiments and agreements with market parties about a collective
approach of reducing noise levels and damage to the environment by
dealing with the problem at the source.
Selection in flows of goods
Due to its economic development, the Netherlands has achieved a good
state of prosperity and welfare. Our country can afford to accept less
growth in certain parts of the economy, creating opportunities for growth
that is more attractive from the perspective of welfare. This also means that
it is not necessary that as much international cargo transport as possible
should run through the Netherlands at all costs.
In view of the change towards a knowledge based economy and services
we should focus on developing the Netherlands as a country which supervises the flow of goods, hereby adding more value to the flow that passes
through our country.

In addition, a European seaport policy is necessary. Ports should primarily
serve their natural hinterland. Spreading the transport flows is favourable
for the development of other countries and of Europe as a whole. The
various national and European governments are to create the conditions
under which the market will come to an optimum division across Europe.
Accommodating the growth
Even though prevention and selectivity lead to a considerable long-term
decrease in the growth of cargo transport, initiatives are needed to
accommodate cargo transport well. These initiatives are to be found in
innovation of transport systems, encouragement of alternatives and adjustments to the infrastructure. A transport fund yet to be set up, will see to
revenues from various taxes being used for the prevention, selection and
innovatively accommodating of transport.

Let’s get started
The increasing burden on the space available, caused by the growth of the
economy and the growth of transport, requires an adjustment to the international arrangement of production and consumption. Prevention, selection and innovative accommodation of transport are necessary to safeguard
prosperity and welfare in the Netherlands and Europe also in the long term,
and although the basis for intervention currently does not seem very strong,
we cannot wait any longer. The Netherlands can play a pioneering role,
given its reputation in Europe. It will be to the benefit of our economy,
since opting for the Netherlands as the country which supervises the flow of
goods will make us more attractive for companies to establish new business
here in view of the importance for both the economy and liveability.
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1. Inleiding
Nederland heeft zich ontwikkeld tot distributieland van goederen in Europa,
maar beheersen we de internationale verkeersstromen nog wel? Vrij vertaald
was dat de vraag van de minister van Verkeer en Waterstaat in de adviesaanvraag van september 1997 (zie bijlage 2). In het verlengde van deze
vraag speelde de volgende kwestie: Structurele economische groei brengt meer
vraag naar goederenvervoer met zich mee en meer goederenvervoer zorgt voor
meer druk op de schaarse ruimte. Hoe kan die ontwikkeling veilig en milieuverantwoord plaatsvinden, met instandhouding van de concurrentiepositie van
Nederland?
In dit advies gaat de Raad voor verkeer en waterstaat nader in op deze vragen. Een pasklaar antwoord biedt dit advies niet, maar wel een heldere
analyse van de (alarmerende) situatie bij het internationale goederenvervoer, de visie van de Raad op de toekomst en een schets van een aantal
soms baanbrekende oplossingsrichtingen. In 1998 richtte de Raad zich op
het binnenlands goederenvervoer in het advies ‘Ruimtelijke Vernieuwing
voor het Goederenvervoer’. In het voorliggende advies gaat het over het
lange-termijnbeleid op het gebied van het internationale
goederenvervoer.
Vervoer van goederen is een noodzakelijke voorwaarde voor groei van productie en consumptie en wordt daar ook door veroorzaakt. Het aantal ritten en de afstanden waarover wordt vervoerd, nemen steeds verder toe en
krijgen een meer internationaal karakter. Daardoor neemt de vraag naar
infrastructuur toe. Dit groeiend beslag op de ruimte levert in toenemende
mate spanning op met de beschikbaarheid van ruimte voor wonen, werken, natuur en recreatie. Dit hangt samen met de hogere eisen die burgers
stellen aan de kwaliteit van goederen (en diensten) en aan een gezonde en
veilige leefomgeving.
Door de groeiende vraag naar transport wordt de spanning tussen de groei
van welvaart en de hogere eisen aan leefbaarheid de komende decennia
steeds groter. Toch is het zaak zowel de economische groei veilig te stellen
als de leefbaarheid te verbeteren en zo een duurzame ontwikkeling te waarborgen. Voor het realiseren van zo’n dubbeldoelstelling is grote inspanning
vereist. Het huidige beleid van de overheid biedt daarop niet voldoende
perspectief.
Om ruimte te bieden voor zowel groei van de welvaart als verbetering van
de leefbaarheid moet de groei van het internationaal transport efficiënter
worden georganiseerd. Daarvoor is een beter zicht nodig op de ontwikkelingen van het goederenvervoer. De Raad hanteert een Europese
benadering, waarbij transport wordt beschouwd als onderdeel van het
grotere ruimtelijk-economische systeem. Gezien de maatschappelijke
discussie over de rol van Nederland als Gateway to Europe, besteedt de
Raad in hoofdstuk 2 van dit advies ruime aandacht aan de analyse van
ontwikkelingen.
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In de visie en de oplossingsrichtingen die de Raad schetst in hoofdstuk 3,
staat het vraagstuk van de schaarse ruimte centraal, net als in het advies
over het binnenlands vervoer. Dat maakt immers samen met het internationaal vervoer gebruik van dezelfde infrastructuur in Nederland.
In dit advies gaat de aandacht uit naar het internationaal vervoer op het
Europese continent. Met het oog op hun betekenis voor de continentale
goederenstromen komen daarbij ook de zeehavens aan de orde.
Een trendbreuk in het denken en handelen van overheden en marktpartijen is nodig om het tij te keren.
Dit advies van de Raad is ook bedoeld als hulpmiddel voor het toekomstige beleid dat wordt geschetst in het eerste Nationaal Verkeer- en
Vervoers Plan (NVVP), waaraan het ministerie van Verkeer en Waterstaat
werkt. Een strategie voor het goederenvervoerbeleid moet daarvan een
integraal deel uitmaken.
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2. Analyse
Dagelijks ervaren we de effecten van ruimtetekort en aantasting van het
milieu. De problemen die bij ongewijzigd beleid voor het goederenvervoer op
lange termijn op Nederland en Europa afkomen, werpen hun schaduwen
vooruit. Daarom is het van belang nu de problematiek goed te analyseren en
het besef daarvan te vergroten. In dit hoofdstuk volgen een beschrijving van
de ontwikkelingen in het transport, verklaringen van de groei, een toelichting
op de nadelige effecten en kanttekeningen bij de beeldvorming over transport.
2.1 Ontwikkelingen in economie en transport
Transport groeit
Het goederenvervoer groeit sterk, zowel nationaal als internationaal.
Deze groei zet zich volgens prognoses de komende twintig tot dertig jaar
voort. Uitgedrukt in gewicht (tonnen) is de groei van het internationaal
vervoer lager dan de groei van het nationaal inkomen (zie figuur 1) en is
er sprake van een relatieve ontkoppeling. Maar doordat het vervoer over
de weg sterk groeit, neemt het aantal voertuigkilometers over Nederlands
grondgebied spectaculair toe (zie figuur 2). Juist deze maatstaf is van
belang voor de analyse van de problematiek. De omvang van het internationale wegvervoer is weliswaar relatief klein in tonnen, maar groot in het
aantal ritten en afgelegde kilometers. De groei van het internationale
wegvervoer in voertuigkilometers blijft volgens de prognoses hoog en
daarmee neemt de druk op de beschikbare ruimte toe.

Figuur 1: Ontwikkeling internationaal goederenvervoer en BNP
(bruto nationaal product) in indexcijfers (1986=100)

Bron: CBS, AVV; bewerking: KPMG BEA
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Figuur 2: Ontwikkeling internationaal wegvervoer en BNP
(bruto nationaal product) in indexcijfers (1986=100)

Bron: CBS, AVV; bewerking: KPMG BEA

De helft van het totale vervoer over Nederlands grondgebied uitgedrukt
in tonkilometers (in voertuigkilometers minder dan de helft) komt voort
uit internationaal vervoer (zie bijlage 4). Voor een goed begrip van de
goederenstromen die door Nederland worden vervoerd, is het zinvol
internationaal vervoer op te delen in twee categorieën: import en export
enerzijds en doorvoer anderzijds. Import en export (dertig procent van
het totale aantal tonkilometers) zijn noodzakelijk voor de ‘eigen’ economie, voor de bedrijven die in Nederland een vestiging hebben. Bij doorvoer (20 procent van de tonkilometers en in tonnen 25 procent van het
totaal) gaat het om goederen die over Nederlands grondgebied direct het
land weer uitgevoerd worden en waar de Nederlandse economie weinig
hinder, maar ook weinig voordelen van ondervindt. Althans, zolang het
doorvoeren van de goederen niet over de weg plaatsvindt. Met doorvoer
valt dat wel mee, aangezien een groot deel uit bulkgoederen bestaat die
voor het merendeel op betrekkelijk probleemloze wijze worden vervoerd
met binnenvaart en via pijpleiding.
Transport blijft nodig
In een open economie met een hoog welvaartsniveau zoals de
Nederlandse, blijft internationaal transport nodig voor onze import en
export. Om een goede oplossing te vinden voor de problemen die daaruit
voortvloeien, is het belangrijk de waarde van internationaal transport
voor de economie te onderkennen. De handel van Nederland met de
landen in de directe omgeving zoals Duitsland, België, Frankrijk en
Engeland, is intensief (zie figuur 3).
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Figuur 3: Totale in- en uitvoer van Nederland met EU-landen, per capita van
het desbetreffende land, 1996
In- en uitvoer per capita,
in guldens

Bron: CBS, The economist, KPMG-BEA

Het grootste deel van de handel uitgedrukt in guldens vindt plaats
met landen binnen Europa: bij de invoer 71 procent en bij de uitvoer
87 procent. Dit hangt mede samen met de steeds sterkere verbondenheid
van nationale economieën in Europa.
Voor de doorvoer naar het achterland vervult Nederland vanwege haar
ligging in de Noord-West-Europese delta een voorname rol. Wat daarbij
overigens voor Nederland doorvoer is, is voor Europa -met name de
Europese Unie- import en export. De integratie van de nationale economieën in één Europese economie verandert de betekenis van doorvoer
(‘wij de lasten, zij de lusten’) en geeft de noodzaak aan van het optimaliseren van de vervoersstromen vanuit Europees perspectief.
Continentaal transport heeft overhand
Internationaal vervoer is, behalve in import/export en doorvoer, ook
op te delen in continentaal (Europees) en intercontinentaal vervoer.
Daarvan is het grootste deel (tachtig procent, uitgedrukt in tonnen)
continentaal, dat vanuit Europees perspectief kan worden beschouwd
als ‘binnenlands vervoer’, dat weer voor een groot deel over de Europese
wegen plaatsvindt. Het intercontinentale vervoer (twintig procent van
het internationaal vervoer) vindt vooral per schip plaats. De maritieme
capaciteit is groot en biedt nog voldoende ruimte voor groei. Zeehavens
vervullen een schakelfunctie tussen land- en zeetransport en bij de afwikkeling van kustvaart (zie ook kader op blz. 13).
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Europese zeehavens
In het intercontinentale containervervoer is een hub- en spoke structuur ontstaan
met een centrale rol voor mainports, waarvan Rotterdam één van de grootste is.
Gevolg hiervan is schaalvergroting door het inzetten van grotere schepen. De
eenvoudige hiërarchie van hubs en spokes lijkt te worden vervangen door een
complexere, met daarin eerste en tweede orde hubs.
Eerste orde hubs, mega-hubs, liggen vooral op maritiem gunstige, strategische
locaties, bijvoorbeeld waar routes elkaar snijden zoals in Algericas, waar de USAMediterranean-Azië en de Noord-Europa-Azië route elkaar kruisen. Tweede orde
hubs worden vanuit de mega-hubs bediend.
Voor elke haven is een onderscheid te maken tussen het ‘natuurlijk’ achterland en
het ‘contestable’ achterland. Het natuurlijke achterland bestaat uit locaties, waar
andere havens geen concurrerend niveau van gegeneraliseerde transportkosten
kunnen bieden. Concurrenten ontbreken daar. In het contestable achterland zijn
wel concurrerende kostenniveaus en is sprake van sterke concurrentie tussen
havens (zie Van Klink en De Langen, 1999).

Nederlandse havens
Nederland heeft vanuit Europees perspectief een drietal grote havencomplexen:
Rotterdam (Rijn- en Maasmond), Vlissingen en Terneuzen in Zeeland en de
havens rond het Noordzeekanaal. De laatste twee behoren qua omvang ook tot
de Europese top tien. Deze havens hebben hoge groeicijfers en leveren relatief
meer toegevoegde waarde aan de Nederlandse economie dan Rotterdam.
De haven van Rotterdam is veruit de grootste in Europa en heeft drie hoofdfuncties. Dit zijn de hub-, de doorvoer- en de distributiefunctie. Tevens is er een
groot industriecomplex rond de haven. Intercontinentale schepen die naar
Nederland komen doen hoofdzakelijk Rotterdam aan.

Noord-Europa versus de Mediterranean
In Europa is de Middellandse Zee de aangewezen plaats voor een of meerdere
mega-hubs. De landen in deze regio werken aan het verbeteren van havenfaciliteiten en achterlandverbindingen. Deze havens ontwikkelen hun eigen natuurlijke
achterland waardoor de doorvoer via de Noord-Europese havens kan worden
beperkt. Dit geeft ruimte voor groei van andere stromen.
Via short-seaverbindingen zullen de stromen tussen de verschillende hubs in
Noord- en Zuid-Europa verder groeien. Per saldo kan dit leiden tot minder continentaal goederenvervoer, minder ruimtegebruik en minder milieulasten.

Implicaties voor Rotterdam
Gezien de huidige omvang van bulk- en containerstromen en de bereikbaarheid
voor de grootste schepen blijft Rotterdam een van de grootste havens in Europa.
De opkomst van mega-hubs, de ontwikkeling van containerhavens in zuidelijk
Europa en de toename van handelsstromen naar en van Oost-Europa leidt echter
tot veranderingen in de structuur van de zeevaart. Het is aannemelijk dat het
Europese marktaandeel van Rotterdam in de hard groeiende containermarkt
geleidelijk zal terug lopen. Dit proces is namelijk de laatste 10 jaar al gaande.
In de doorvoerfunctie heeft Rotterdam een sterke positie, mede door een sterke
binnenvaart. Goede shortsea verbindingen zullen de mainportfunctie van
Rotterdam versterken.
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De globalisering van de economie leidt vooral tot een toename van de
continentale, dus Europese handel. Ondernemingen denken op wereldschaal, maar produceren vooral continentaal (‘think global, act local’).
Uitgedrukt in waarde is het verschil tussen continentaal en intercontinentaal vervoer nog groter. Negentig procent van de handel en productie
vindt plaats op de continenten zelf en slechts tien procent van de handel
is intercontinentaal.
De containerisatie, begonnen in de jaren zestig, zet zich volgens de
prognoses de komende jaren voort. Steeds meer stukgoed en, zij het in
mindere mate, bulk wordt in containers vervoerd. In de grote Europese
havens bedraagt de groei van container-overslag zes tot tien procent per
jaar, ruim boven de gemiddelde economische groei.
Gevolg is een bovengemiddelde toename van transport over weg, water
en spoor, met zoals boven beschreven een nadruk op vervoer over de weg.
De groei van bulktransport, naar verhouding de vorm van transport die
de minste druk legt op de schaarse ruimte, zal de komende jaren minder
dan één procent per jaar bedragen, maar het bulktransport blijft uitgedrukt in tonnen zeer omvangrijk.
Met 1,2 miljoen ton via Schiphol in 1997 neemt de luchtvracht in
omvang een zeer bescheiden plaats in, ondanks een verdubbeling in ruim
10 jaar. Het gaat hierbij vooral om intercontinentaal vervoer dat binnen
Europa voor een groot deel ‘getruckt’ wordt, dus over weg verder wordt
vervoerd. Hoofdzakelijk hoogwaardige en tijdgevoelige goederen worden
via de lucht vervoerd. Gelet op de snelle groei van luchtvracht en het
strategische belang van een luchthaven als vestigingsplaatsfactor moet
deze sector wel een onderdeel uit maken van een te ontwikkelen totaalstrategie voor het Europese goederenvervoer.
Nederland evolueert naar een kennis- en diensteneconomie
Een ontwikkeling die de toename van vervoer mogelijk tempert, is dat de
Nederlandse economie minder dan voorheen steunt op fysieke productie.
In de zich ontwikkelende kenniseconomie komt de dienstensector steeds
meer centraal te staan. Kenmerk van diensten is dat de producten naar
verhouding letterlijk weinig gewicht hebben, terwijl er veel waarde wordt
toegevoegd.
Naarmate deze ontwikkeling zich voortzet, kan een welvaartsgroei plaatsvinden die steeds minder beslag legt op ruimte, grondstoffen en milieu.
Het kabinet stelt deze ontkoppeling in de nota Milieu en Economie
(1997) als doel.

2.2 Verklaring groei internationaal transport
Uit het voorgaande blijkt dat het internationale goederenvervoer, vooral dat
van stukgoederen (containers) op het continent, fors groeit en naar verwachting ook blijft groeien. Dat die groei grotendeels autonoom is en voortkomt
uit de behoefte van burgers en bedrijven aan meer goederen, wordt in deze
paragraaf toegelicht.
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Internationale handel neemt toe
De belangrijkste oorzaak van de groei van internationaal transport is dat
het onlosmakelijk verbonden is met de groeiende internationale handel,
die sociaal-economisch bepaald is. De afgelopen vijftig jaar is de welvaart
in de westerse wereld enorm toegenomen. Hierdoor zijn goederen die
vroeger niet bestonden of zeer luxe waren tot het standaard-consumptiepakket gaan behoren. Bovendien kunnen goederen steeds gemakkelijker
uit alle delen van de wereld worden aangevoerd. Naar verwachting blijven
de wensen van consumenten zowel kwantitatief als kwalitatief stijgen.
Producenten proberen zo goed mogelijk op die wensen in te spelen en
maken daarbij gebruik van de toegenomen mogelijkheden die de transportsector biedt.
Lage transportkosten
Een tweede reden voor de toename van internationaal transport is een
relatieve en soms zelfs absolute daling van de kosten van transport in de
afgelopen decennia. Die kostendaling wordt veroorzaakt door de voordelen van schaalvergroting, onder meer in de zeevaart, door verhoging van
de efficiency van transport en transportmiddelen en door toename van
de concurrentie (zie ook kader op blz. 16).
Barrières verdwijnen
De derde verklaring voor toenemend vervoer is dat door gerealiseerde en
voortgaande liberalisatie van de handel allerlei belemmeringen (invoerrechten, douaneafhandeling) zijn weggevallen en nog zullen wegvallen.
Daardoor wordt de handel veel internationaler en nemen import en
export toe. Vooral de handel binnen de Europese Unie zal daardoor
verder toenemen. Daarnaast mag worden verwacht dat de
economische ontwikkeling van Oost-Europese landen de handel een
flinke impuls zal geven.
Meer intracompany vervoer
Toenemend vervoer van grondstoffen en halffabrikaten tussen de vestigingen van een internationaal opererend bedrijf - intracompany vervoer is de vierde factor die een rol speelt bij de groei van vooral continentale
transportstromen. De toename van de geografische spreiding van
bedrijfsvestigingen en de specialisatie in activiteiten leiden tot meer
transportbewegingen tussen de verschillende bedrijfsonderdelen op het
continent. De productielocaties liggen bijvoorbeeld om redenen van
loonkosten of efficiency-maatregelen in de distributie verder uit elkaar,
waardoor onderdelen vanuit diverse locaties moeten worden aangevoerd
om uiteindelijk op één plek in elkaar te worden gezet. De assemblage van
klantspecifieke producten (auto’s, pc’s) vindt zo dicht mogelijk bij de
afzetmarkt plaats.
Intracompany vervoer is de laatste tien tot twintig jaar sterk gegroeid,
met als gevolg meer ritten en kilometers, veelal over grote afstanden.
In welke mate intracompany vervoer bijdraagt aan de internationale
vervoersstromen is evenwel niet bekend. Volgens een ruwe schatting zou
het nu al om ongeveer dertig procent van het non-bulktransport gaan,
uitgedrukt in tonnen (zie ook kader op blz. 17).
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Tijd en prijs van transport
Het gedrag van actoren in transportsystemen wordt gedreven door het minimaliseren van de ‘gegeneraliseerde transportkosten’. Bij intercontinentaal
transport hebben deze betrekking op de gehele transportketen, inclusief kosten
van het landvervoer en de kosten van op- en overslag. Meestal zijn de landkosten
vele malen hoger dan de zeekosten.
Informatiesystemen en ketenintegratie maken vervoersketens transparanter.
Strategische en culturele aspecten verliezen in de transportkeuze aan belang en
zoekkosten nemen af. In transparante ketens kan eenvoudiger gekozen worden
voor het alternatief met de laagste gegeneraliseerde transportkosten.
Concurrentie tussen verladers leidt tot een grote aandacht van verladers voor
de optimale inrichting van hun logistieke ketens. Vaak leidt deze aandacht voor
logistiek tot het uitbesteden ervan aan één (of enkele) gespecialiseerde logistieke
dienstverlener(s). Deze dienstverlener is gespecialiseerd in het rationaliseren van
de logistiek van de verlader.
Snelheid, betrouwbaarheid, flexibiliteit en prijs kunnen binnen gegeneraliseerde
kosten worden afgewogen. De kosten van tijd in het transport hangen samen
met het kapitaalbeslag op de voorraad en de waardevermindering van goederen
tijdens het transport. Ook de ontwikkeling aan consumentenkant, waarbij steeds
hogere kwaliteit en snellere belevering wordt gewenst, vergroot het belang van
tijd. Aan de factor tijd wordt daarom steeds meer belang gehecht ten opzichte
van de prijs en dit heeft een structurerende werking op transportsystemen. In het
zeetraject leidt dit tot transportsystemen waarin vaarschema’s gericht zijn op het
bieden van een concurrerende transporttijd.
Door het grotere belang van tijd wordt het gegeven ‘first port of call’ op een
continent van belang: in deze haven gaan de tijdgevoelige goederen van boord.
Voor de havens betekent het toegenomen belang van snelheid dat de afhandelingstijd van de schepen sterk verlaagd moet worden.
Een zwaarder gewicht van tijd vertaalt zich in het landtraject in een groter belang
van beschikbaarheid. De haven wordt een opslagplaats en moet op afroep snelle
vervoersoplossingen naar het achterland kunnen aanbieden.
Het aandeel van de ‘zuivere transportkosten’ in de consumentenprijzen van
al dan niet duurzame consumptiegoederen is relatief gering. Hogere transportkosten zullen nauwelijks doorwerken in de consumentenprijzen. Wel zullen
hogere kosten leiden tot betere benutting van infrastructuur en vervoermiddelen
in de productie- en distributieketen.
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Korte en lange afstandsvervoer
De ruimtelijke structuur (de locaties van punten van aanvoer, productie- en
distributie in relatie tot de afzetmarkten) bepaalt in sterke mate de onderlinge
afstanden van goederentransport. Elk bedrijf is uniek in zijn logistieke strategie,
maar er is een aantal trends dat bepalend is voor het lange en korte afstandsvervoer.
In het verleden ‘kloonden’ vele multinationals vaak hun productiefaciliteiten
uit het thuisland naar vestigingen in andere afzetgebieden. Vanwege grote
verschillen in nationale wetgevingen, cultuur, consumentenbehoeften, de
handelsbarrières en een gereguleerde transportmarkt (met relatief hogere
transporttarieven) resulteerde dit vaak in sterk nationaal georiënteerde
productie- en distributiestructuren. Er ontstond hoofdzakelijk korte afstandsvervoer gericht op het bedienen van de nationale afzetmarkt.
Met het wegvallen van handelsbarrières, de liberalisering van transportmarkten,
de integratie van de interne Europese markt en toenemende consumenteneisen
is voor multinationals een nieuwe periode van rationalisatie aangebroken.
Dit heeft onder meer geleid tot de volgende tendensen:

• sterke reductie en centralisatie van het aantal nationale productie- en
distributievestigingen naar een beperkt aantal internationaal georiënteerde
vestigingen, resulterend in langere internationale transportafstanden van
eindproducten naar de Europese afzetmarkten.

• verdere internationalisering van bedrijven in nieuwe markten (Oost Europa,
Azië) leidend tot meer lange afstandsvervoer.

• bezinning op de kernactiviteiten heeft geleid tot concentratie op de hoofdactiviteiten en tot specialisatie van productievestigingen. Hierdoor moeten
producten vaak tussen de verschillende bewerkingsstappen over
aanzienlijke afstanden vervoerd worden. De bewerkingsstappen kunnen
zowel binnen één en dezelfde onderneming plaatsvinden (‘intra-company’)
als tussen verschillende ondernemingen (‘inter-company’).
Er bestaan duidelijke verschillen tussen de diverse industriële sectoren en
bedrijven. Zo zien we in de automobielindustrie vanwege de enorme concurrentie en de complexiteit van het eindproduct (ontwikkelingen en trends met
betrekking tot materialen, design) een zeer sterk doorgevoerde arbeidsverdeling.
De autofabrikant zorgt alleen voor de eindassemblage.
In tegenstelling daarmee is in de sector van de grootwinkelbedrijven de
logistieke distributiestructuur hoofdzakelijk nationaal gebleven en vindt het
vervoer over korte afstanden plaats. Verschillen tussen de culturen en
consumentenvoorkeuren lijken vooralsnog te groot om de Europese markt als
een geheel te benaderen.
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2.3 Nadelige effecten van transport
Naast de niet te onderschatten positieve bijdrage van het internationale
goederenvervoer aan de ontwikkeling van de Nederlandse en Europese
economie, brengt het ook nadelige effecten met zich mee. De nadelen zijn een
toenemend beslag op de schaarse ruimte, meer milieuvervuiling en aantasting
van de veiligheid. Deze zullen zich op lange termijn in alle Europese landen
voordoen, maar Nederland wordt daar reeds nu mee geconfronteerd.
De nadelige effecten openbaren zich in Nederland eerder omdat het een
dichtbevolkt land is dat is gespecialiseerd in distributieactiviteiten.
Ook worden de effecten van transport eerder dan voorheen als nadelig
ervaren, vanwege de hogere eisen die we stellen aan de kwaliteit van onze
leefomgeving.
Vervoer legt beslag op schaarse ruimte
Bij elke verdeling van de schaarse ruimte in Nederland ontstaan conflicten. In het kader van dit advies is als eerste conflict te onderscheiden het
beslag dat transport van goederen en personen legt op de ruimte, doordat
het infrastructuur nodig heeft. Infrastructuur neemt procentueel niet veel
ruimte in beslag, maar leidt wel tot doorsnijding en versnippering van het
landschap en tast daarmee de leefbaarheid aan. Bovendien wordt diezelfde ruimte geclaimd voor ander gebruik, zoals bijvoorbeeld natuur,
recreatie en wonen.

Op de bestaande infrastructuur ontstaat een tweede ruimteprobleem, dat
zich vooral op de wegen openbaart - en ook op het spoor, maar nauwelijks op de waterwegen - omdat daar zo veel gebruikers zijn. Personen- en
goederenverkeer strijden om de ruimte op de infrastructuur. De toename
van het internationale goederenvervoer over de weg legt dus nog meer
druk op het gebruik van de schaarse ruimte. Dit beslag op de capaciteit
is sterk geconcentreerd op de verbindingsassen naar Duitsland en België
(de hoofdtransportassen). Tussen de twintig en dertig procent van het
totaal aantal voertuigen op die assen bestaat uit vrachtverkeer over de weg,
de rest is personenverkeer.
Het aandeel van vracht in het gebruik van de ruimte is groter, aangezien
vrachtauto’s meer dan twee keer zoveel ruimte nodig hebben als personenauto’s. Naar schatting gaat het daarbij om twintig procent voor binnenlands vervoer, ook twintig procent voor vervoer dat voortkomt uit import
en export, en vijf procent voor doorgevoerde goederen. De rest komt voor
rekening van het personenverkeer. Van het totale vervoer over Nederlands
grondgebied zijn de internationale goederenstromen dus verantwoordelijk voor circa 25 procent van het ruimtegebruik op de verbindingsassen.
Behalve ruimte op de wegen eist het internationale goederenvervoer ook
ruimte op voor distributiecentra en havengebieden. Vooral hier treedt
concurrentie op met ruimte die nodig is voor wonen, natuur en recreatie
en andere sectoren in de economie zoals landbouw. Naarmate de vrij
beschikbare ruimte in Nederland schaarser wordt, zal de ruimte voor
de transport- en distributiesector meer onder druk komen te staan.
Het ruimte- en capaciteitsvraagstuk blijft daarom van cruciaal belang.
De relatief geringe benuttingsgraad van het wegvervoer -gemiddeld vijftig
tot zestig procent- blijft gezien het milieu- en het ruimtevraagstuk een
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probleem. Door meer logistieke regie stijgt de benuttingsgraad wel, maar
dat effect wordt teniet gedaan door een sterk toenemend aantal ritten,
met kleinere hoeveelheden, onder andere door intracompany vervoer, het
‘just in time’ concept en het beperken van het aantal distributiecentra
door grote verladers.
Aantasting van milieu en veiligheid
De nadelige effecten van transport op het milieu betreffen vooral de uitstoot van schadelijke stoffen en geluidshinder. Het Nederlandse milieuen verkeersbeleid richt zich op het terugdringen van de groei van het
verkeer en op het terugdringen van uitstoot van CO2, NOx en andere
stoffen en het verminderen van geluidsoverlast (zie SVV II, 1991, en
Transport in balans, 1996). De groei van het vervoer is echter dusdanig
groot dat de doelstellingen voor het terugdringen van de overlast niet
worden gehaald. Dit ondanks alle verbeteringen, onder meer in de
efficiency van individuele transportmiddelen. Onder druk van milieudoelstellingen heeft het wegtransport de afgelopen jaren namelijk veel
geïnnoveerd waardoor de milieuprestaties sterk zijn verbeterd.
Verwacht mag en kan worden dat het energiegebruik en de milieubelasting verder worden teruggedrongen. Maar als geen verandering optreedt
in de - sociaal-economisch en ruimtelijk-economisch bepaalde - vraag
naar transport, weegt het effect van die inspanningen niet op tegen de
toenemende nadelige effecten van transport.

Vanuit het oogpunt van milieu en veiligheid is het logisch goederenvervoer over spoor en over water, binnenvaart en short sea, te stimuleren.
Deze vervoersmogelijkheden leveren betere milieuprestaties dan het wegtransport, zelfs wanneer rekening wordt gehouden met het noodzakelijke
voor- en natransport. Op de keuze voor minder wegvervoer wordt ook
door de (internationale) politiek steeds meer nadruk gelegd, gezien de
doelen die zij stelt ten aanzien van de uitstoot van broeikasgassen (Kyoto,
1997). De ‘milieuruimte’ voor het wegvervoer wordt hierdoor op termijn
beperkt.
Ook op het gebied van veiligheid blijkt het terugdringen van negatieve
effecten zoals ongevallen en verkeersslachtoffers moeizaam te verlopen.
Verbeteringen in Nederland hangen mede af van de effecten van de uitvoering van programma’s zoals Duurzaam Veilig. De aanpak die daarbij wordt
gevolgd is preventief van aard. Doel is het verkeers- en vervoerssysteem
voor alle gebruikers zo veilig mogelijk te maken door daarvoor de omstandigheden te scheppen. Voorbeelden daarvan zijn categorisering van het
wegennet, rotondes, 30 km zones en eisen aan veiligheid van voertuigen.
2.4 Maatschappelijke beeldvorming over transport
Voor een heldere discussie over de rol van goederenvervoer (zowel positieve als
negatieve effecten) is een zuivere blik op de feiten van groot belang. Met een
nadere beschouwing van een aantal thema’s die regelmatig terugkeren in
politieke en maatschappelijke discussies over economie en transport wil de
Raad een bijdrage leveren aan een correcte beeldvorming over het goederenvervoer.
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Internationaal goederenvervoer is complex en moeilijk stuurbaar
De vraag naar internationaal goederenvervoer is slechts in geringe mate
door de transportsector zelf te sturen, omdat die vraag grotendeels voortkomt uit de groei van productie en consumptie en direct samenhangt
met de toenemende geografische spreiding daarvan. Ingrepen op nationaal niveau in de infrastructuur of bij de transportsector hebben dan
onvoldoende effect. Ook het bijsturen van de vraag op nationaal niveau
is haast ondoenlijk, omdat het internationale vervoer sterk verweven is
met het open karakter van de economie. Maatregelen om dit bij te sturen
vereisen een Europese benadering, waarbij de aandacht vooral gericht
moet zijn op de ordening van productie en consumptie, omdat die de
toename van het goederenvervoer veroorzaken.
Doorvoer vooral in bulkgoederen; doorvoer over de weg groeit hard
In de politiek en de samenleving bestaat onevenredig veel aandacht voor
de problemen die gepaard gaan met de doorvoer van goederen en de lage
opbrengsten ervan. Het grootste deel van de doorgevoerde goederen
bestaat uit bulkgoederen (bijvoorbeeld olie en gas) die voornamelijk
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via binnenvaart en pijpleidingen naar Duitsland worden vervoerd.
Bij dit vervoer van de zeehavens naar het achterland is sprake van een
natuurlijk traject en het ligt zowel qua geografische ligging als qua kosten
voor de hand dat Nederland functioneert als gateway voor het achterland.
Daarmee is Nederland een belangrijke schakel voor het leveren van
goederen aan Europese bedrijven en burgers en heeft het zich succesvol
geprofileerd als distributieland. Dit heeft tot zowel extra goederenstromen als tot extra inkomsten en werkgelegenheid geleid.
Het deel van de doorgevoerde goederen dat veel beslag legt op schaarse
ruimte, is het deel dat over de weg wordt vervoerd. Uitgedrukt in voertuigkilometers is de doorvoer over de weg omvangrijk en snelgroeiend
(zie figuur 2 en bijlage 4). Het aantal ritten stijgt en een deel van het vervoer vindt plaats over zeer grote afstanden. Voor relatief weinig tonnen zijn
veel voertuigkilometers nodig. Kennelijk heeft het doorvoeren van goederen over de weg voor verladers duidelijke voordelen ten opzichte van de
andere vervoersmogelijkheden. Eén voordeel is dat met het inzetten van
wegvervoer flexibel kan worden ingespeeld op wensen van de verladers
(verzender en ontvanger). Ook is wegvervoer vergeleken met wateren railvervoer veelal goedkoop en is het geografische bereik ervan
optimaal. Vanuit economisch oogpunt levert de inzet van doorvoer over
de weg wel iets op, als het goederen betreft die in Nederland worden
bewerkt. Dankzij de in Nederland gevestigde distributiecentra leveren
de doorgevoerde goederen enige toegevoegde waarde aan de economie.
Opbrengsten doorvoer in discussie
Het belang van doorvoer voor de Nederlandse economie is onderwerp
van publieke discussie. Dit belang moet niet worden overschat.
De verdiensten van de doorvoer van bulk zijn niet hoog, overigens de
lasten onder de huidige omstandigheden (infrastructurele voorzieningen)
ook niet. De distributiecentra waar de over de weg doorgevoerde goederen worden bewerkt, zijn niet hecht gebonden aan de locatie van de
hoofdvestiging van een bedrijf en ze zijn makkelijk te verplaatsen naar
een andere locatie. De verwevenheid van de transport- en distributiesector met de rest van de economie is niet zo sterk dat er een dominoeffect optreedt als de doorvoer in de toekomst minder groeit. Die groei
zou kunnen verminderen door een stijging van de kosten, bijvoorbeeld
als kosten van het gebruik van de infrastructuur worden doorberekend.
Omdat nu niet alle kosten van de Nederlandse voorzieningen zoals
infrastructuur worden doorberekend aan de gebruiker, profiteert de doorvoer nu vooral van de overheidsinvesteringen die zijn gemoeid met het
verwerven en uitbouwen van de positie van Nederland als distributieland.
Verladers kijken naar totale logistieke kosten
Bij de keuze van een vestigingsplaats kijken verladers vooral naar de totale
logistieke kosten, waarvan de transportkosten een klein deel uitmaken.
Het aandeel van transportkosten in de totale productieketen verschilt
sterk per product, maar bedraagt gemiddeld drie tot vijf procent.
De logistieke kosten, waar ook opslag, overslag en administratieve kosten
onder vallen, bedragen vijftien tot twintig procent van de productiekosten. Op korte termijn lijken de transportkosten niet doorslaggevend
voor de ontwikkeling van de omvang van het transport, maar spelen
logistieke kosten uiteraard wel een rol bij de beslissing over de inzet van
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vervoermiddelen en het gebruik van distributiepunten. Een verhoging
van de transportkosten zal in de meeste ketens de vraag naar transport
dan ook slechts beperkt afremmen, zeker als de totale logistieke kosten
door andere ontwikkelingen gelijk blijven. Hogere kosten stimuleren
wel efficiencyverbeteringen in het gehele logistieke proces, maar een verhoging van transportkosten leidt niet automatisch tot minder transport.
Wanneer een bedrijf streeft naar lagere kosten, leidt dat soms tot voordelen elders in de (productie)keten (bijvoorbeeld distributie), waarbij eventueel hogere kosten van transport op de koop toe worden genomen.
Inzetten op alternatieven lost ruimteproblemen wegvervoer niet op
Met het vervangen van goederenvervoer over de weg door spoor, binnenvaart en short sea is het beslag dat het wegvervoer legt op de ruimte niet
op te lossen. De verschillen tussen deze transportmogelijkheden zijn te
groot. Het flexibele en snelle wegvervoer maakt gebruik van een fijnmazig
netwerk en kan in veel gevallen optimaal voldoen aan de wensen van de
verlader. De groei lijkt niet te stuiten (zie figuur 4) en dat is mede een
kwestie van kosten, gewoonte en gemak, en het soms onvoldoende
concurrerende vermogen van alternatieven in het non-bulkvervoer.

Figuur 4: Goederenvervoer over de weg binnen Nederlandse grenzen in
miljoen tonkilometer

Weg binnenland

1986

1997

Jaarlijkse groei

19.200

28.200

3,6%

Weg invoer/uitvoer

5.500

11.000

6,5%

Weg doorvoer

1.400

2.400

5,1%

Bron: AVV

Andere transportsystemen dan wegvervoer groeien eveneens, maar
kunnen slechts een deel van de verwachte groei opvangen. Ook bij een
maximale capaciteitsvergroting blijft het aandeel van het spoor in het
totale vervoer klein. Bovendien wordt de ontwikkeling van het spoor
opgehouden door organisatorische knelpunten zoals de overgang van
staatsgeoriënteerde maatschappijen naar commerciële transportondernemingen die kunnen concurreren met wegvervoerders. Een andere belemmering van de groei van spoorvervoer is dat nieuwe ondernemingen
problemen ondervinden bij toetreding tot de markt voor spoorvervoer.
Voor het containervervoer in de binnenvaart lijkt met technologische en
organisatorische verbeteringen een verdubbeling van de vervoersprestatie
mogelijk. Nadeel blijft de noodzakelijke overslag en de kosten die
hiermee samenhangen.
Shortsea (kustvaart) is een transportsysteem met een groot groeipotentieel.
Naarmate transportstromen gebundeld kunnen worden en transportafstanden langer zijn, wordt dit vervoer langs de lange kustlijn van het
Europese continent interessanter (zie ook kader op blz. 23). Voorwaarden
zijn verder de probleemloze afwikkeling in de havens en de beschikbaarheid en kwaliteit van verbindingen naar het achterland.
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Nieuwe transportsystemen zoals vervoer van stukgoed via buisleidingen
bevinden zich nog in het stadium van ontwerp of eerste experiment, zoals
het Ondergronds Logistiek Systeem (OLS) voor het vervoer van bloemen
tussen de veiling van Aalsmeer en Schiphol.

Short sea shipping
Short sea shipping kan bijdragen aan minder vervoer in Europa door meer
vervoer om Europa. Met name het noord-zuid verkeer is vanuit modal shift
doelstellingen interessant. Naarmate het vervoer over de weg minder betrouwbaar wordt en de verplaatsingsafstanden langer, komt shortsea meer in beeld
(bijvoorbeeld voor vervoer van Nederland naar Spanje of Zweden). Gezien de
ontwikkelingen omtrent het mondiale vervoersnetwerk (versterking oost-west
as) zal vooral het feedervervoer sterk toenemen. Dit zal hoofdzakelijk gebeuren
op basis van een hub and spoke patroon tussen overslaghavens in Zuid Europa
en achterlandhavens in Noord-West Europa.
Het vervoer van goederen via short sea shipping zal ook in de toekomst sterk
afhankelijk zijn van de ontwikkeling van de techniek, kosten van overslag en
de achterlandverbindingen van havens. Qua mogelijkheden van de groei van
capaciteit en het benutten van schaalvoordelen biedt deze sector veel
perspectieven ten opzichte van andere concurrerende modaliteiten.

Tabel: Vervoer van containers via short sea shipping binnen Europa
(in miljoen teu)
1995

2005

Short sea feeder

6,8

9,8

14,2

Domestic shipping

7,0

8,8

12,6

Totaal short sea

13,8

18,6

26,8

Bron: Ocean Shipping Consults (1998)
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2.5 Conclusie
Internationaal goederenvervoer blijft toenemen. Door de continue groei
van de handel is de transportbehoefte op het Europese continent steeds
verder toegenomen. Dit komt tot uitdrukking in meer transport, meer
ritten en langere afstanden. De uitgebreide transportinfrastructuur en
relatief lage transportkosten hebben deze ontwikkeling mede mogelijk
gemaakt en de welvaart kon hierdoor sterk toenemen.
De behoefte aan transport, vooral over de weg, blijft sterk groeien.
De Europese en nationale politiek zet vanwege de opgeroepen spanning
sterk in op binnenvaart, spoor en shortsea, maar zelfs als deze vervoertakken sterk groeien, biedt dat onvoldoende garantie voor het oplossen
van de ruimteproblemen die het wegvervoer mede veroorzaakt.
De groei van transport leidt tot grote druk op de bestaande infrastructuur. Vooral de capaciteit van de wegen is onvoldoende om de groei op te
vangen. Dit wordt versterkt door het grote beslag dat het personenautoverkeer legt op de infrastructuur. De druk op het gebruik van de ruimte
door toenemend goederenvervoer neemt derhalve toe en concurreert met
functies als wonen, bedrijven, mobiliteit, natuur en recreatie. Naarmate
het belang dat burgers hechten aan de kwaliteit van hun woonomgeving
en recreatiemogelijkheden verder toeneemt, wordt de beschikbare ruimte
voor het goederenvervoer kleiner en wordt de druk op transport uit
milieu-overwegingen steeds hoger.
In het Advies ‘Ruimtelijke Vernieuwing voor het Goederenvervoer’ - over
het binnenlandse goederenvervoer - constateerde de Raad dat het ruimtevraagstuk het centrale thema is. Dit geldt ook in dit advies over het internationale vervoer. Internationaal vervoer maakt in Nederland immers
gebruik van dezelfde infrastructuur als het binnenlandse vervoer.
In de toekomst zal de concurrentie om ruimte voor verschillende
activiteiten verder toenemen. De aanpak van dit vraagstuk in combinatie
met de aanpak van het vraagstuk van milieu en veiligheid bepaalt in
hoeverre welvaart en leefbaarheid in Nederland en in Europa gelijk op
kunnen groeien. Bij het zoeken naar creatieve oplossingen is allereerst
een Europese kijk op de toekomst nodig. Daarnaast moeten we ook de
mogelijkheden die een land als Nederland heeft om initiatieven te
nemen, volop benutten. Voor een structurele aanpak is het geboden nu
de problematiek die gepaard gaat met groeiende productie en consumptie
(en dus ook een toename van transport) uit te dragen en om oplossingsrichtingen te bedenken en uit te voeren. In het vervolg van dit advies
levert de Raad hiervoor bouwstenen.
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3. Visie en oplossingsrichtingen
3.1 Het centrale probleem
De groei van het internationale goederenvervoer leidt tot een aanzienlijke
druk op de schaarse ruimte. Die openbaart zich met name op het wegennet,
maar ook op de overige infrastructuur is deze druk steeds duidelijker
merkbaar. De ruimtebehoefte van het goederenvervoer botst met de ruimtebehoefte van het eveneens groeiende personenvervoer. Tevens conflicteert de
toenemende ruimtebehoefte voor goederenvervoer met het toenemende belang
dat burgers hechten aan de kwaliteit van de woonomgeving, natuur en
recreatiemogelijkheden.
De Raad voor verkeer en waterstaat voorziet dat conflicterende aanspraken op gebruik van ruimte, die zich nu al manifesteren, nog veel ernstiger
worden. Dit maakt een nationale en Europese aanpak dringend nodig.
De Raad geeft daarom zijn visie op de toekomst van internationaal
vervoer en de omgeving waarin dat zich afspeelt, en koppelt die aan
oplossingsrichtingen.
De Raad heeft bij het ontwikkelen van zijn visie gebruik gemaakt van het
lagenmodel waarbij verkeer vervoer en infrastructuur deel uit maken van
een ruimtelijk-economisch systeem (zie figuur 5). Strategieën om welvaart en leefbaarheid in een duurzaam evenwicht te ontwikkelen zijn
nodig op elk niveau van het lagenmodel, gezien de verwevenheid van
transport met de ruimtelijke inrichting, handel, productie en consumptie
en het type vervoermiddelen.
3.2 Visie 2030
Vooruitkijkend naar het jaar 2030 zien we dat Nederland zich heeft ontwikkeld tot een kennis- en dienstenland. Op logistiek terrein hebben we
ons geprofileerd als fysieke en virtuele regisseur voor Europa, als logische
ontwikkeling na ‘Nederland distributieland’. Goederen worden op een
technologisch geavanceerde en duurzame manier geproduceerd, vanwege
scherpe milieu- en veiligheidseisen. Mede dankzij de informatie- en
communicatietechnologie groeit vooral de niet-materiële consumptie
zoals informatie en amusement. De behoefte aan materiële goederen
verdwijnt uiteraard niet, maar neemt relatief gezien af.
In de Nederlandse, maar ook in de Europese samenleving zien we dat,
naast de klassieke vraag naar consumptiegoederen, behoeften ontstaan
aan vrije tijd en de besteding daarvan, aan zorg, zingeving en aan
vermaak. Deze verschuiving in levenshouding heeft zijn weerslag op
productie en consumptie en op de verdeling van de schaarse ruimte.
Dit rechtvaardigt overheidsbeleid waarin de kwaliteit van de samenleving
de boventoon voert en ook bedrijven laten dit criterium meer meespelen
bij het zoeken van een vestigingsplaats. Het draagvlak voor dit beleid bij
burgers en bedrijven zal verder toenemen naarmate duidelijk wordt dat
deze economische ontwikkeling zorgt voor meer evenwicht in welvaart
en welzijn.
Vooruitkijkend naar 2030 zien we dat het goederentransport zich kenmerkt door relatief minder vervoer van bulkgoederen en meer vervoer
van hoogwaardige goederen. Per saldo zal de groei van transport afnemen.
Aan het transport worden hoge eisen gesteld: schoon, veilig en minder
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beslag leggend op de ruimte. Gebruik van de ruimte voor transport en
voor andere economische en maatschappelijke activiteiten in
Nederland is aan strakke regels gebonden en de schaarste werkt volledig
in de prijs door. Producenten en consumenten maken zorgvuldig
gebruik van de ruimte, vanuit het gedeelde streven naar een duurzame
ontwikkeling van economie en omgeving.
Visie wordt realiteit?
Als de huidige ontwikkelingen in het internationale transport onveranderd doorgaan, wordt de hierboven geschetste visie nooit realiteit.
De problemen die met internationaal transport samenhangen kunnen
Figuur 5
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niet afdoende worden bestreden als deze alleen op het beleidsterrein van
verkeer en waterstaat worden behandeld. Maatregelen in het transporten voertuigsysteem zijn noodzakelijk, maar niet voldoende om de
problemen daadwerkelijk op te lossen. Maatregelen op een hoger niveau,
zoals in de sociaal-economische en ruimtelijk-economische structuur,
werken grondiger door in het daarvan afhankelijke transportsysteem.
Immers, de behoefte aan transport ontstaat door de vraag naar productie
en consumptie en dat patroon speelt zich af in het sociaal-economische
systeem. Daarom is verbreding van het beleid noodzakelijk en moet het
transportbeleid worden ingepast in het sociaal-economische en ruimtelijk-economische beleid.
De Raad kijkt vanuit een Europese invalshoek naar het internationale
goederenvervoer in Nederland. De politieke en economische eenwording
van Europa zorgt voor meer samenhang tussen de lidstaten en maakt deze
meer afhankelijk van elkaar. Daarom moet het beleid van de overheid
en de samenwerking met andere partijen een duidelijk Europees accent
krijgen.
Vanuit de bestaande dynamiek in de economie en samenleving moeten
we werken aan een evenwichtige groei van welvaart en welzijn. In de
verhouding tussen overheid en markt geldt dat de overheid de markt
zoveel mogelijk ondersteunt in haar rol als plaats van vraag en aanbod.
In het tijdperk waarin de markt veel ruimte krijgt (‘markt waar mogelijk,
overheid waar nodig’), geeft de overheid richting aan het te voeren beleid
en formuleert zij randvoorwaarden voor een adequate uitvoering van dat
beleid. (Over de thematiek markt en overheid op het terrein van Verkeer
en Waterstaat bereidt de Raad een advies voor dat eind 1999 verschijnt).
3.3 Oplossingsrichtingen
Om de eerder besproken visie realiteit te laten worden is nu reeds ingrijpend
beleid nodig. De Raad voor verkeer en waterstaat geeft oplossingsrichtingen
aan en plaatst daarbij de kanttekening dat gezien de oorzaak van de ruimtedruk, een groot deel van de oplossingen niet op het terrein van verkeer en
waterstaat ligt. Samenwerking met andere beleidsmakers en marktpartijen is
dan ook onontbeerlijk.
Modal shift - verschuiving van wegvervoer naar spoor, binnenvaart, short
sea en nieuwe technologieën zoals buisleidingen - blijft belangrijk om de
groei van internationaal transport op te vangen. Maar dit beleid biedt,
blijkens de praktijk en volgens de verwachting, onvoldoende soelaas.
De toenemende ruimte- en milieudruk vraagt om een structurele aanpak.
De Raad ziet drie strategieën om de ruimtebehoefte te beperken en de
milieudruk van transport terug te dringen en in goede banen te leiden:
1 preventie van transport;
2 meer selectie bij het aantrekken van transportstromen via Nederland;
3 innovatief accommoderen van goederenvervoer.
Gezien de aard en ernst van de problematiek zal gelijktijdig aan preventie,
selectie en innovatie gewerkt moeten worden. Dit vereist op al deze
terreinen organisatorische en technologische innovatie.
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3.3.1 Preventie van transport
Het doel van transportpreventie is het loskoppelen van de groei van de
economie van de groei van transport. Voor een gelijkwaardige ontwikkeling
van welvaart en leefbaarheid is het van belang productie en consumptie
zodanig te (her)ordenen dat beide minder ruimte- en milieu-intensief zijn.
Beperking van de behoefte
Beperking van de behoefte aan transport is een thema dat intensieve
aandacht verdient. Transport kan worden voorkomen door het stimuleren
van een kenniseconomie, het internaliseren van alle externe kosten en het
voeren van hierop gericht ruimtelijk beleid. Deze aanpak sluit aan op de
wijze waarop de economie en het ruimtelijk systeem zijn georganiseerd.
Het uitgangspunt voor transportpreventie is het bieden van producten
met dezelfde kwaliteit, waarvan het transport minder belastend is.
Dit wordt bereikt door een reductie van volume of tonnage en verkleining van afgelegde afstanden. Door organisatorische en technologische
innovatie kan een deel van het huidige transport voorkomen worden en
kan de productie- en consumptieketen worden veranderd. Voorbeelden
van innovatie gericht op preventie zijn: herontwerp van produkten en
verpakkingen, beperken van verplaatsing van lucht en water, verwerken
van grondstoffen aan de bron, merkonafhankelijke distributie, regionaliseren van toeleveranciers, hergebruik en de inzet van informatie- en
communicatietechnologie. Voorbeeld van dit laatste is de virtuele veiling
van bloemen, waarbij de bloemen niet meer naar de veiling worden
vervoerd, maar rechtstreeks van het producerende land naar de koper.
Als we in Nederland en in Europa economische groei willen koppelen aan
een hoge kwaliteit van de leefomgeving dan is transportpreventie volgens
de Raad een must. Aangezien dit een aanpassing van de bij uitstek internationaal georiënteerde productie- en consumptiestructuren vereist, is
een internationale aanpak nodig. Daarom is in de eerste plaats de EU aan
zet. Nederland kan samen met gelijkgezinde landen een voortrekkersrol
vervullen en binnen de EU initiatieven ontplooien.
Reële kosten doorberekenen
Dankzij de lage transportkosten leidt de huidige inrichting van de
productie- en consumptieketen tot veel transport. Dat zal veranderen als
de transportkosten zo veel mogelijk de werkelijke kosten weerspiegelen,
zowel de infrastructuurkosten als de veroorzaakte milieu- en veiligheidskosten. Dit beginsel wordt breed onderschreven, maar daadwerkelijke
toepassing in Europa laat op zich wachten. De Europese Commissie heeft
voorgesteld te beginnen met het doorberekenen van de infrastructuurkosten. Nederland zou samen met gelijkgezinde landen het initiatief
moeten nemen om dit binnen vijf jaar te realiseren.
Naast kosten voor gebruik en aanleg van infrastructuur zullen ruimteschaarste en de kosten voor het gebruik van milieu in de transportprijs
moeten worden doorberekend. Dit betekent dat schaarste naar tijd en
plaats wordt doorberekend. Van belang daarbij is dat een meer gedifferentieerd aanbod van vervoermogelijkheden en infrastructuur beschikbaar
komt, zodat de gebruiker keuzemogelijkheden heeft. Nederland kan het
voortouw nemen door binnen vijf jaar een systeem voor doorberekening
op te zetten, met als belangrijk hulpmiddel de informatie- en communi-
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catietechnologie. De overheid zou experimenten op dit terrein krachtig
moeten initiëren en ondersteunen. Vervolgens - beter nog tegelijkertijd zou dit systeem in andere landen moeten worden ingevoerd. Ook hier ligt
een initiatief van Nederland voor de hand, omdat wij als een van de eerste
landen met ruimteproblemen worden geconfronteerd en daarom als
eerste naar oplossingen zoeken.
Het doorberekenen van externe effecten stimuleert de transportefficiency.
Of dit ook tot preventie leidt is onduidelijk, aangezien ook de oorzaken
van de groei van transport (met name toename handel en intracompany
vervoer) hierbij een rol spelen. Overigens denkt de Raad dat het effect
van beleid dat is gericht op transportpreventie het vestigingsklimaat voor
buitenlandse bedrijven in Nederland positief zal beïnvloeden (in samenhang met de keuzen die leiden tot Nederland Regieland, zie 3.3.2).
Stimulerende rol overheid
De overheid, zowel de EU als de lidstaten, kan het bedrijfsleven bij
preventie helpen door het steunen van fundamenteel onderzoek en experimenten. Met name Europese onderzoeksprogramma’s zijn hiervoor
geschikt. Preventie van transport is mogelijk door per bedrijf of productcyclus transport en distributie onder de loep te nemen. De overheid kan
dit proces stimuleren door onderzoek te laten doen naar het hoe en
waarom van de toename van lange-afstandsverkeer in logistieke ketens.
Daarnaast moeten overheid en marktpartijen samen meer experimenteren met nieuwe vormen van transport of nieuwe transportmiddelen.
De overheid kan voorts een actieve rol spelen door bedrijven (verladers)
voor te schrijven in een milieujaarverslag informatie op te nemen over
hun wijze van transport. Openheid geeft inzicht in de logistieke processen en is een stimulans tot meer efficiency. In aansluiting hierop kan ook
de invoering van een logistiek zorgsysteem, analoog aan een milieuzorgsysteem, worden gestimuleerd.
Het maken van afspraken tussen overheid en bedrijfsleven in de vorm van
convenanten is in andere sectoren (onder meer de verpakkingsindustrie)
in Nederland een met succes beproefde methode gebleken. Voorwaarde
voor aansprekende resultaten is dat de mogelijkheid voor regulering of
heffingen als drukmiddel kan worden gebruikt. Op Europees niveau
moeten overheden het initiatief nemen om voor de lange termijn taakstellende afspraken te maken met de producenten van vervoermiddelen
en brandstoffen over reductie van emissies, geluid en onveiligheid aan
de bron.
3.3.2 Meer selectie bij het aantrekken van transportstromen via Nederland
Nederland heeft door zijn economische ontwikkeling een goede staat van
welvaart en welzijn bereikt en het belang dat burgers hechten aan een
aantrekkelijke en gezonde leefomgeving neemt toe. Ons land kan het zich
veroorloven op bepaalde onderdelen van de economie met minder, maar uit
welzijnsoogpunt aantrekkelijker groei genoegen te nemen. Dit houdt in dat
niet ten koste van alles zo veel mogelijk internationaal goederenvervoer via
Nederland moet verlopen.
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In mei 1998 werd de Jowi, het
grootste binnenvaartschip in
Europa, in de vaart genomen.
Dit schip heeft een capaciteit
van 398 containers bij vier lagen
en 470 containers bij vijf lagen.

Geen kwantiteit maar kwaliteit
Bij het uitzetten van een toekomststrategie voor transport en distributie
in Nederland zijn twee factoren bepalend. Ten eerste de mate van groei
van het internationaal transport en het gedeelte daarvan dat via
Nederlands grondgebied loopt. Ten tweede het economisch belang van
de transport- en distributiesector voor de Nederlandse economie.

(ontwikkeld door Breko
Nieuwbouw bv in Papendrecht
en H. Wanders en Zonen in
Zwijndrecht)

De sterke groei van vooral de containerstromen houdt naar verwachting
nog ongeveer twintig jaar aan, maar zal daarna vermoedelijk afvlakken.
Een dergelijke ontwikkeling heeft zich bij bulkstromen al eerder voorgedaan. Voorheen was het van belang grote goederenstromen aan te
trekken, omdat de schaalgrootte voor lagere kosten zorgde.
Momenteel hangt het belang van het aantrekken van goederenstromen
vooral samen met de kwaliteit van het netwerk. Het relatieve belang van
schaalvoordelen neemt daardoor af (zie Van Klink en De Langen, 1999).
Nederland heeft de keuze uit twee fundamentele beleidsalternatieven:
enerzijds het maximaal faciliteren van goederentransport, anderzijds het
stimuleren van selectiviteit in de markt. De Raad pleit voor het laatste.
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Nadeel van ‘maximaal investeren’ is dat Nederland daarmee extra goederenstromen aantrekt, waarvoor veel extra infrastructuur nodig is.
Dat vergt grote investeringen, terwijl de verdiensten en strategische
effecten die met de extra stromen samenhangen, beperkt zijn.
Selectief investeren is een beter alternatief, vanwege de flexibiliteit.
De mate van investeren is afhankelijk van de selectiviteit van de markt
binnen de gegeven randvoorwaarden. In dit scenario nemen vooral die
goederenstromen toe die naar het natuurlijke achterland gaan en de
stromen die een hoge toegevoegde waarde genereren. Zo kan Nederland
zich profileren als regieland. Als Gateway to Europe leggen we ons met de
bijbehorende kennis en ervaring meer toe op activiteiten met een hoge
toegevoegde waarde. Een zinvolle investering, aangezien de in een land
aanwezige kennis een steeds grotere rol speelt bij de overweging van een
bedrijf om zich daar al dan niet te vestigen.
Nederland Regieland
Nederland heeft onder het motto Nederland Distributieland veel vervoerstromen naar zich toe getrokken. Deze strategie had duidelijk positieve effecten op onze reputatie in de wereld, op ons vestigingsklimaat en
op onze werkgelegenheid. Anderzijds leek het wel ‘hoe meer hoe beter’,
waardoor deze strategie tot veel transportbewegingen leidde met als
gevolg ongunstige effecten, bijvoorbeeld een sterke bijdrage aan het
congestieprobleem.
Vooral bij goederenstromen, die over de weg naar het achterland vervoerd
worden, is naar het oordeel van de Raad meer selectiviteit op zijn plaats.
Het accent zou meer moeten liggen op goederenstromen met een hoogwaardig karakter, waarbij sprake is van meer waardetoevoeging. Daarbij
draait het om het opbouwen van ketenregie over transportstromen
en het opbouwen van een vooraanstaande positie bij de toepassing van
informatie- en communicatietechnologie (ICT) in transport en logistiek.
Dit is in lijn met de ontwikkeling van onze economie die steeds meer gaat
in de richting van een hoogwaardige kennis- en diensteneconomie gebaseerd op moderne ICT-infrastructuur en -voorzieningen (in een ander
advies (september 1999) gaat de Raad nader in op de ontwikkeling en
betekenis van ICT). Nederland Distributieland evolueert dan tot
Nederland Regieland. Om de volledige regie te kunnen voeren, is een
volledig netwerk vereist. Ook de faciliteiten voor het vervoeren van luchtvracht horen daar bij. Nederland Regieland is een logische vervolgstap die
aansluit op de ontwikkeling van een kenniseconomie (zie ook kaders op
blz. 33 en 34).
Het resultaat van de regieland-strategie is dat er meer waarde kan worden
toegevoegd aan goederenstromen die door Nederland gaan. Tevens zal de
export van transportdiensten toenemen, d.w.z. het in Nederland regisseren van goederenstromen in andere landen. Daarbij gaat het om activiteiten die geen vervoer in Nederland opleveren, maar wel inkomsten en
werkgelegenheid.
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Activiteitenpiramide
Grote transportknooppunten ontwikkelen zich tot kennisknooppunten door de
aanwezige informatie, kennis en netwerken. Een eenmaal verworven positie als
kenniscentrum kan in stand blijven en worden uitgebouwd doordat clustering
van beschikbare kennis zorgt voor het aantrekken van nieuwe kennis.
Daarvoor is nodig dat zij een goed vestigingsklimaat bieden voor kennisintensieve bedrijven. Dit betekent onder meer: goede internationale bereikbaarheid
(luchthaven en TGV-station), goede scholingsmogelijkheden, aantrekkelijk leefklimaat en stabiel politiek en fiscaal klimaat.

Activiteitenpiramide

?
Bron: Van Klink en De Langen, 1999

De piramide laat zien in hoeverre aan transport en infrastructuur gerelateerde
activiteiten fysieke transportstromen tot gevolg hebben. De ‘onderste laag’ in de
piramide bestaat uit overslag en transport. De tweede laag is die van de logistieke
activiteiten, onder meer de zogeheten ‘value-added logistics’ en ‘postponed
manufacturing’. Deze activiteiten genereren transport, maar leiden ook tot andere
economische activiteiten. De derde laag is de kennislaag. De activiteiten bestaan
hier uit dienstverlening aan bedrijven die opereren in de twee onderste lagen.
De bovenste laag in de piramide is de laag van de vernieuwing. Organisatorische
en technologische innovatie zijn onontbeerlijk voor de concurrentiekracht van de
activiteiten in de onderste lagen.
De vier activiteitsgebieden hebben duidelijke relaties met elkaar, maar er is geen
sprake van vaste verhoudingen tussen de activiteiten. Meer transport en opslag
bijvoorbeeld leiden niet per se tot meer logistieke activiteiten. Het vraagteken in
de figuur illustreert dit. Belangrijke vraag is: hoe breed moet de basis zijn om ook
succesvol te kunnen zijn in activiteiten ‘boven in de piramide’?
In fysieke knooppunten is veel kennis aanwezig. Deze kennis is immers een
automatisch ‘bijproduct’ van de fysieke activiteiten. Het is in toenemende mate
mogelijk kennisactiviteiten en fysieke activiteiten te scheiden. Dit vormt een
risico voor de knooppunten, met name omdat ze zich traditioneel toeleggen
op fysieke activiteiten. Om uit te groeien tot ‘brainports’ moeten knooppunten,
naast de focus op fysieke stromen, ook ruimte bieden aan kennisactiviteiten.
Dit vereist een verbreding van het begrip ‘haven’.
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Concurreren op kennis en regie
Infrastructuur speelt een grote rol in de concurrentie tussen landen. Daarbij berekenen overheden niet alle kosten volledig door aan de gebruikers, onder andere
uit concurrentie-overwegingen.
Deze situatie speelt sterk in de havensector, waar Zuid-Europa de achterstand in
ontwikkeling op Noord-West-Europa probeert in te lopen. Grote economische
effecten zijn voor overheden aanleiding om in infrastructuur te investeren.
Indirecte positieve effecten van infrastructuur op de economie van een land of
regio verlopen via drie mechanismen: bereikbaarheid, reputatie en kennis.
Bereikbaarheid leidt op twee manieren tot economische activiteiten.
Ten eerste is het een factor waarmee bedrijven rekening houden bij hun
vestigingsplaatskeuze. Locaties met een goede bereikbaarheid zijn aantrekkelijke
vestigingsplaatsen. Ten tweede leidt infrastructuur door verbetering van bereikbaarheid en lagere kosten tot een groter concurrentievermogen van het
bestaande bedrijfsleven. Dit grotere concurrentievermogen leidt tot nieuwe
economische activiteiten.
Reputatie is van belang voor internationale bedrijven die een vestigingsplaats
zoeken, omdat de beslissing over een vestigingsplaats een strategische beslissing
voor de lange termijn is. Een reputatie van stabiliteit, voorspelbaarheid van het
beleid (kwaliteit van het openbaar bestuur), taalbeheersing, cultuur en
toekomstgerichtheid vergroot de aantrekkelijkheid van een land of regio.
Het ontwikkelen en exploiteren van infrastructuur genereert zowel technische
als commerciële en organisatorische kennis. Deze kennis, ondersteund door
hoogwaardige systemen van informatie en communicatie, kan de basis vormen
voor nieuwe bedrijvigheid. Kennis is de basis van logistiek. De complexiteit van
logistieke systemen en de eisen van verladers vragen om hoogwaardige kennis.
Zonder deze kennis kunnen bedrijven geen concurrerende logistieke systemen
aanbieden. De kennis die wordt opgedaan op het gebied van ontwikkeling en de
exploitatie van infrastructuur en van logistiek kan worden toegepast op andere
markten, ook in het buitenland, en ook op andere terreinen.
Identificatie van ‘kennisgroeimarkten’, waar landen en regio’s strijden om een
goede positie en waarop Nederland zich zou kunnen richten omdat in die
markten verdergaande groei wordt voorspeld, is zinvol. Het gaat dan om
activiteiten als internationale ketenregie, logistieke ICT-ontwikkeling, logistiek
gerelateerde handelsactiviteiten en informatieverstrekking en -verwerking.
Logistieke ketenregie - het ontwikkelen, implementeren, besturen en evalueren
van activiteiten bedoeld om de processen in de logistieke keten te integreren en
te besturen - wint terrein. Dit kan worden gezien als een volgende fase in het
opwaarderen van de logistieke dienstverlening. Ketenregie kan vanuit verschillende richtingen tot ontwikkeling komen. Naast logistieke dienstverleners kunnen ook verladers, consultants en softwarebureaus zich ontwikkelen tot ketenregisseur. Vanuit de Verenigde Staten ontstaan zogenoemde ‘non-asset based’
ketenregisseurs die voor hun klanten naast traditionele activiteiten in transport
en distributie ook de logistieke keten regisseren. Deze bedrijven richten zich nu
ook op Europa.
Nederlandse logistieke dienstverleners beschouwen ketenregie als groeimarkt,
en ontwikkelen daarvoor nieuwe bekwaamheden, maar ze hebben nog een
achterstand op Amerikaanse en Duitse bedrijven die werken vanuit de
producentenkant.
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Europees ruimtelijk beleid
In grote delen van Europa is nog veel ruimte, maar de schaarste aan
ruimte in dichtbevolkte regio’s zoals de Randstad en het Ruhrgebied
neemt toe. Dit vergroot de noodzaak tot verdere spreiding van activiteiten. Daarom is een Europees ruimtelijk beleid nodig waarbij wordt
gestreefd naar een economische ontwikkeling die minder transport nodig
heeft voor dezelfde kwaliteit producten. De nadruk moet liggen op een
verbetering van de balans tussen economische voordelen en ruimte- en
milieunadelen van transport. Zo kan een verschuiving van wegverkeer
naar kustvaart leiden tot verbetering van die balans waarbij sprake is van
meer transport, omdat het aantal voertuigkilometers groter is. Als in de
prijzen van transport alle economische en maatschappelijke kosten zijn
verwerkt, zal dat een impuls geven aan het efficiënter organiseren van
logistieke ketens.
Europees zeehavenbeleid
In een efficiënte organisatie van logistieke ketens spelen Europese zeehavens een cruciale rol. Havens moeten primair hun natuurlijke achterland
bedienen. Zo wordt voorkomen dat grote hoeveelheden goederen over
grote afstanden door Europa vervoerd (moeten) worden. Bovendien
komt zo’n beleid tegemoet aan een meer evenwichtige economische
ontwikkeling binnen de EU. Havens dienen te concurreren eerder op
specialisatie dan op het aantrekken van zo groot mogelijke transportstromen.
De zeehavens in Europa moeten worden gestimuleerd ruimtelijke faciliteiten te scheppen voor hun natuurlijke achterland. Zeehavenbeleid dient
Europees te zijn en niet nationaal. Daar waar nog ruimte is, kan infrastructuur worden gecreëerd die bijdraagt aan een geografische en economische optimalisatie van continentale stromen voor het goederenvervoer.
De Europese overheid kan de gewenste ontwikkeling bevorderen door het
tegengaan van concurrentie tussen overheidsbeleid van de lidstaten
onderling. Die concurrentie verstoort immers een optimale economische
ontwikkeling op Europese schaal (zie ook het advies van de Raad over
verkeer en waterstaat in Europa, juli 1999).
Coördinatie en spreiding van havenfaciliteiten (havens, overslagvoorzieningen en achterlandverbindingen) is in Europa een zeer gevoelig thema.
Elk land wil immers zijn eigen havens stimuleren en gebruikt daartoe
vanuit Europees perspectief niet steeds de geëigende middelen. Spreiding
van transportstromen is gunstig voor de economische ontwikkeling van
andere landen en voor Europa als geheel; dit verlicht mogelijk de druk
op Nederland. De groei van de doorvoer kan op deze wijze afgeremd
worden. De Europese Unie moet dit thema bespreekbaar maken. Uiteindelijk bepaalt de markt de loop van de transportstromen, maar het zijn de
Europese en nationale overheden die de voorwaarden moeten vaststellen.
Selectiviteit in het aantrekken van vervoerstromen via met name de
Rotterdamse haven lijkt een bedreiging voor de ontwikkeling van die
haven. Het risico bestaat immers dat met het wegvallen van bepaalde,
minder gewenste stromen ook andere, wel gewenste stromen naar andere
havens verdwijnen. Op lange termijn ziet de Raad echter voordelen voor
de haven. Bij een goed geleide ontwikkeling zullen in de haven immers
hoogwaardiger en meer toegevoegde waarde genererende activiteiten
plaatsvinden.
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Voorwaarden stellen aan gebruik van de ruimte
Voor Nederland Regieland is van belang dat Nederland duidelijk aangeeft
wat daaronder wordt verstaan. Nederland houdt geen enkele vorm van
transport tegen, maar zal elke gebruiker laten betalen voor de kosten
en lasten die hij veroorzaakt. Deze strategie stimuleert de innovatie en
kennis van transport en dit zorgt voor nieuwe bedrijvigheid.
Sommige transportstromen zullen niet of minder groeien als gevolg van
selectiviteit op basis van toegevoegde waarde.
Voorwaarden om deze strategie succesvol te maken zijn, naast het doorberekenen van alle externe kosten en het stellen van randvoorwaarden
bij het ruimtegebruik, het verhogen van het kennisniveau in Nederland.
Sterke kwaliteiten van Nederland bij het aantrekken van bedrijven zijn
- naast de fysieke infrastructuur voor transport en distributie - het hoge
opleidings- en kennisniveau van arbeidskrachten en de goed ontwikkelde
informatie- en communicatie-infrastructuur. Ook in de toekomst moet
Nederland zich hierop blijven profileren. Dit vereist een klimaat waarin
ruimte is voor experimenten met nieuwe producten en diensten waarbij
onderzoekers en bedrijven nauw samenwerken. De start van een
Kenniscentrum voor verkeer en vervoer is een goede stap. Daarnaast
zijn stimuleringsmaatregelen nodig om nieuwe mogelijkheden uit te
denken en uit te proberen.
De havencomplexen in Nederland profiteren ervan als het kennis- en
informatieniveau rond de havens verder wordt versterkt en als er wordt
gespecialiseerd op de stromen die de hoogste verdiensten opleveren.
Ook via de uitgifte van bedrijfsterreinen in en rond de havens kan worden
gestuurd op het aantrekken van activiteiten die een hoge toegevoegde
waarde hebben tegenover minimale ruimte- en milieulasten.
In de EU zal een gezamenlijke visie op het Europese goederenvervoer en
de rol van de zeehavens bij de verwerking van goederenstromen tot stand
moeten komen. Passend in de huidige Europese aanpak zal de gewenste
ontwikkeling zoveel mogelijk via de markt tot stand moeten komen.
Belangrijk middel is het ruimtelijk ordeningsbeleid. Daarmee kan de
Nederlandse overheid selectiviteit bevorderen, namelijk door de schaarse
ruimte in de havengebieden en distributiecentra te bestemmen voor
hoogwaardige, specialistische haven- en transportactiviteiten.
3.3.3 Innovatief accommoderen van goederenvervoer
Zelfs als preventie en selectiviteit op lange termijn tot een substantiële
vermindering van de groei van het goederenvervoer leiden, blijft de behoefte
aan goederentransport groot. Te groot om op te vangen met alleen aanpassingen van de huidige infrastructuur.
Illustratie pagina 37:

Concept lay-out met ‘High Rise
Stack’ voor containers.
De containers kunnen hierdoor
12 hoog worden geplaatst en zijn
tevens willekeurig bereikbaar.
(Concept ontwikkeld door
Concept Consultancy)

Innovatie van vervoersmogelijkheden
Om een probleemloze afwikkeling te garanderen van internationaal
vervoer en tegelijkertijd te voldoen aan de toekomstige strenge eisen ten
aanzien van ruimtegebruik en milieu is innovatie van het vervoer noodzakelijk. Naast stimulering van bestaande alternatieven zoals binnenvaart,
spoor en short sea, moet worden gezocht naar innovaties in deze sectoren.
Ook innovatieve (ondergrondse) logistieke systemen, zoals bepleit voor
het binnenlands vervoer, moeten meer worden benut.
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De groei van transport vraagt om een aanpak waarin aandacht is voor
de manier waarop goederen worden getransporteerd. Innovatie in de
logistieke patronen van verladers en vervoerders en in de ontwikkeling
van intermodaal vervoer (het wisselen van vervoer over de weg naar
vervoer over spoor of binnenvaart) is hiervoor een cruciale strategie.
Om innovatie vorm en inhoud te geven kan de overheid proeven
stimuleren met nieuwe vormen van transport, infrastructuur, overslag en
vervoermiddelen. Enkele steden ontwikkelen ondergrondse distributiesystemen; het ondergrondse logistieke systeem tussen Aalsmeer en
Schiphol is een interessant voorbeeld. Op een iets langere termijn kunnen
vergelijkbare systemen ook worden ingezet voor internationaal vervoer.
Tot die tijd moet ook in bestaande systemen innovatie plaatsvinden. Bij
de binnenvaart worden steeds grotere schepen mogelijk en bij wegvervoer
zijn zowel langere vrachtwagens ontwikkeld als systemen om vrachtwagens aan elkaar te koppelen. Bij het spoor valt te denken aan kortere
treinopvolgingssystemen, waardoor de capaciteit van het net aanzienlijk
wordt uitgebreid. Ook wordt gewerkt aan vrachtvervoer over hogesnelheidsspoorlijnen. Tenslotte verdienen zeppelins voor vrachtvervoer
aandacht.
Een verdere verschuiving is nodig van goederenvervoer over de weg naar
binnenvaart, spoor en kustvaart, gezien de beperkte wegcapaciteit en de
grotere belasting van milieu en ruimte door het wegvervoer. Deze verschuiving mag echter niet leiden tot een stagnatie van de verbeteringen
bij het wegvervoer. Het wegvervoer heeft de afgelopen jaren een flinke
progressie geboekt in het terugdringen van milieubelasting en geluidsoverlast. Ondanks dat blijven binnenvaart, spoor en kustvaart schonere
transportmogelijkheden die ook minder ruimte-intensief zijn. Niettemin
acht de Raad het noodzakelijk dat de innovatieslag die bij het wegvervoer
heeft plaatsgevonden waar mogelijk ook bij andere transportsystemen in
gang wordt gezet.
Vervoersfonds bevordert ontwikkelingen
De overheid kan innovaties stimuleren en de totstandkoming van
innovatieve (ondergrondse) logistieke systemen bevorderen door het
instellen van een vervoersfonds, te beheren door een onafhankelijke
vervoersautoriteit (zie het advies over binnenlands goederenvervoer,
1998). De opbrengsten van het doorberekenen van kosten van infrastructuur en milieu dienen ten goede te komen aan dit vervoersfonds. In totaal
ontvangt het Rijk ruim 23 miljard gulden per jaar van alle vormen van
het wegverkeer, via btw en accijnzen op brandstof en motorrijtuigenbelasting. Een deel van die gelden kan naar het vervoersfonds vloeien.
De vervoersautoriteit, die het fonds beheert, besteedt de inkomsten aan
infrastructuur en innovaties en aan het verminderen van schadelijke effecten. Zo kan uitbreiding van infrastructuur plaatsvinden met ‘dedicated’
infrastructuur, bijvoorbeeld ‘pay lanes’ voor het wegvervoer, met strenge
voorwaarden voor aanleg en gebruik. Ook kan de overheid onderzoek en
experimenten stimuleren, waarbij de financiering uit het vervoerfonds
zou kunnen plaatsvinden. Op deze wijze ontstaat een efficiënter
transportsysteem dat een positieve bijdrage levert aan de leefbaarheid en
het vestigingsklimaat en dat daardoor een positief effect heeft op de
economie.
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Epiloog
De door de groei van het transport almaar nijpender wordende spanning
tussen economische groei en verbetering van het leefklimaat vereist
ingrijpende maatregelen die gezien hun aard op lange termijn effect
zullen hebben. Een fundamentele aanpak is nodig om de welvaart en het
welzijn in Nederland en in Europa ook op lange termijn veilig te stellen.
Het draagvlak voor ingrijpen lijkt in de politiek op korte termijn niet
groot, als we bijvoorbeeld kijken naar de ontwikkeling rondom het
rekeningrijden. Toch zullen we die weg moeten inslaan, aangezien
burgers en bedrijven op de lange termijn zowel materiële welvaart als een
leefbare omgeving willen.
De behoefte aan transport is sterk verweven met productie en consumptie. De wensen van consumenten leiden tot een intensiever ruimtegebruik voor transportdoeleinden en tot aantasting van de kwaliteit van
de leefomgeving door de hoge druk op het milieu. Veranderingen in de
vraag naar transport zullen voor een groot deel gestimuleerd moeten
worden door ingrepen in het ruimtelijke en economische systeem.
Door de internationalisering van de economie wordt dat steeds lastiger,
maar gezien de ernst van de problematiek onvermijdelijk.
De Raad vindt dat we - gezien de bereikte welvaart en het belang van de
leefbaarheid - nu moeten beginnen met een aanpak gericht op preventie
van transport, op selectiviteit bij transportstromen en op het ruimte- en
milieuverantwoord accommoderen van transport. Innovatie is daarbij een
sleutelbegrip. Dit betekent dat we onze koers moeten verleggen naar
Nederland Regieland en naar een Europese aanpak. De landen en regio’s
die als eerste initiatieven nemen, zullen hun concurrentiekracht vergroten
en beter voorbereid zijn op de toekomst. Door zich te profileren als kenniseconomie kan Nederland daarop goed inspelen. Daarom moet onder
het motto ‘om de kwaliteit van het bestaan’ draagvlak worden verkregen
om de koers in Nederland te verleggen en medestanders te vinden in
Europa.
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Bijlage 3 - Verantwoording
Na afronding van het advies over het binnenlands vervoer is een
commissie uit de Raad in oktober 1998 gestart met de voorbereiding
van het advies over het internationale transport. De commissie stond
onder voorzitterschap van de heer Bouw en had als leden de heer
Blaauwendraad, mevrouw Cramer, de heer Van Laarhoven en
mevrouw Prins.
De commissie is in haar werk ondersteund door een projectteam uit het
secretariaat van de Raad, bestaande uit de heer Hegger (projectleider),
de heren Du Saar en Wieringa (projectmedewerkers) en mevrouw
Dirkzwager (projectassistent).
De commissie heeft tijdens haar werk waardevolle informatie en
commentaren gekregen van de AVV, de Adviesdienst Verkeer en Vervoer
van het ministerie van Verkeer en Waterstaat.
Voor nadere onderbouwing van de analyses heeft de commissie een
beroep gedaan op het bureau KPMG BEA (Bureau voor Economische
Argumentatie) in Hoofddorp.
Om de ontwikkelingen in de internationale logistiek en de gevolgen
daarvan voor zeehavens te analyseren is aan de heer dr. H.A. van Klink
van ETECA (Erasmus Transport Economics Contracting Agency) in
Rotterdam gevraagd daarover een rapport te leveren. Dit rapport, getiteld
Internationaal goederenvervoer en economische dynamiek, heeft de
commissie gebruikt bij het opstellen van het advies. Tegelijk met het
openbaar worden van het advies is dit rapport bij ETECA beschikbaar.
Het is een zelfstandige publicatie onder verantwoordelijkheid van
ETECA.
In het kader van de voorbereiding van het advies zijn voorts een aantal
gesprekken gevoerd met externe deskundigen uit de sfeer van de Europese
Commissie, het bedrijfsleven, onderzoek, de wetenschap, en met
vertegenwoordigers van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat.
Verder organiseerde de commisie op 22 april 1999 een workshop over
de toegevoegde waarde van internationaal transport. Op basis van een
paper vervaardigd door PriceWaterhouseCoopers is met een tiental
deskundigen over dit thema van gedachten gewisseld.
Mede dankzij deze inbreng heeft de commissie dit advies kunnen
opstellen. Het advies is in juni 1999 vastgesteld door de Raad en in
augustus afgerond.
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Bijlage 4 - Statistieken en prognoses goederenvervoer
Prognoses van vervoerd gewicht in tonnen (1995=100)
1995

2010

2020

2030

100

137

179

233

100

157

221

310

Binnenlands
goederenvervoer
Internationaal
goederenvervoer

Bron: Advies Ruimtelijke Vernieuwing voor het Goederenvervoer

Ontwikkelingen vervoer naar vervoerswijze
Weg:

Weg:

Weg:

Pijp:

in mln ton

vervoersprestatie

mln.voertuigkm

vervoersprestatie

voor 1998

in mln tonkm

voor 1998

in mln ton

(groei 86-97)

voor 1998

(groei 86-97, in %)

en mln tonkm

(groei 86-97)

Binnenlands

Import-export

voor 1998*

413

29.366

3.883

(0,8)

(3.6)

(1,5)

149

11.554

848

(5,7)

(6.5)

(7.0)

niet bekend

17
1700

Doorvoer

26

2.545

176

(5,3)

(5.1)

(4.9)

588

43.465

4.907

(2,0)

(4,3)

(2,4)

43
4300

Totaal

60
6000

Bron: Vervoer-Economische Verkenningen 1998-2003.
De cijfers voor 1998 zijn prognoses.
*
**

Bij berekening is 100 km over Nederlands grondgebied als gemiddelde genomen.
Bij de binnenvaart was begin jaren 90 sprake van een absolute daling; daarna trad weer groei in.
N.B.: CBS geeft voor 1998 hogere cijfers dan de AVV.
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Omvang en groei vervoer
Volume

Gemiddelde

Vervoers-

Gemiddelde

in mln ton,

jaarlijkse

prestatie

jaarlijkse

1998

groei 86-97

in mln tonkm,

groei 86-97

in %

1998

in %

Binnenlands

509

0,8

37.539

2,4

Import-export

460

2,9

24.733

3,3

Doorvoer

343

1,2

13.942 *

0,3

Totaal

1.312

76.214

Bron: Vervoer-Economische Verkenningen 1998-2003.
De cijfers voor 1998 zijn prognoses.
*

Doorvoer met overlading.

Binnenvaart:

Binnenvaart:

Short sea:

Spoor:

Luchtvaart:

in mln ton

mln vaartuigkm

in mln ton

in mln ton

In mln ton

voor 1998

voor 1998

voor 1998

voor 1998 en

voor 1998

(groei 86-97)**

(groei 86-97)**

(groei 86-97)

[vervoersprestatie

en

in mln tonkm

[vervoersprestatie

voor 1998]

in mln tonkm
voor 1998]
93

16

(0,6)

(-2.1)

n.v.t.

[7.383]

4,1

n.v.t.

[790]

91

18

93

(1,3)

(-0.4)

(2,8)

74

12

72

(-0,7)

(-1.4)

(1,5)

[12.221]

6,9
[958]

[9.967]

8,0
[1.430]

258

46

165

(0,5)

(-1,3)

(2,2)

[29.571]

19,0
[3.178]
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